
Universitatea “Dunărea de Jos” din Galaţi 

Direcţia Juridică şi Resurse Umane 

Biroul Personal 

CALENDAR 

 

Posturi: 

Tehnician debutant (M) – 2 posturi, normă întreagă - 8h/zi, pe o durată determinată de 1 an, în cadrul Departamentului de 

Arhitectură Navală – Facultatea de Arhitectură Navală 

Condiţiile de participare sunt:  

 Studii liceale domeniul tehnic sau teoretic, absolvite cu diplomă de bacalaureat 

Vechimea necesară ocupării posturilor: fără vechime 

Cunoștințe minimale: 

- citire documentații tehnice (desene de execuție) pentru sisteme întâlnite la bordul navelor; 

- cunoștințe practice despre sisteme mecanice navale; 

- cunoștințe minime operare calculator; 

- programare imprimare 3D; 

- bună comunicare. 

Publicat la sediul instituției, pe pagina  web www.ugal.ro si pe portalul posturi.gov.ro.  

 

17.03.2023 • Publicarea anunţului 

20.03.2023-24.03.2023 
• Depunerea dosarelor de concurs ale candidaţilor la Biroul personal şi 

verificarea documentelor din dosar 

27.03.2023 • Selecţia dosarelor de către membrii comisiei de concurs 

28.03.2023 până la ora 10.00 • Afişarea rezultatelor selecţiei dosarelor 

28.03.2023 până la ora 16.00 • Depunerea contestaţiilor privind rezultatele selecţiei dosarelor 

29.03.2023 până la ora 16.00 • Afişarea rezultatelor soluţionării contestaţiilor 

03.04.2023 – ora 14.00 • Susţinerea probei scrise 

03.04.2023 până la ora 16.30 • Afişarea rezultatelor la proba scrisă 

04.04.2023 până la ora 10.00 • Depunerea contestaţiilor la proba scrisă 

04.04.2023 până la ora 16.30 • Afişarea rezultatelor soluţionării contestaţiilor 

05.04.2023 ora 14.00 • Susținerea probei practice 

05.04.2023 până la ora 16.30 • Afișarea rezultatelor la proba practică 

06.04.2023 până la ora 10.00 • Depunerea contestaţiilor la proba practică 

06.04.2023 până la ora 16.30 • Afişarea rezultatelor soluţionării contestaţiilor 

07.04.2023 – ora 9.00 • Susţinerea interviului 

07.04.2023 până la ora 12.00 • Afişarea rezultatelor privind interviul 

07.04.2023 până la ora 14.00 • Depunerea contestaţiilor la interviu 

10.04.2023 până la ora 14.00 • Afişarea rezultatelor soluţionării contestaţiilor 

10.04.2023 până la ora 16.00 • Afişarea rezultatelor finale 

În termen de maximum 15 zile 

calendaristice de la afişarea rezultatelor 

• Prezentarea la post 

  

 Şef  Birou personal interimar,                                                   Director Direcţia Juridică şi Resurse Umane 

     Ec. Victoria Grigoraşi                                                                                  Coştoi Costică 

 

 

 

Întocmit:  Adm. fin. Eugenia Bogdan 

http://www.ugal.ro/

