
 

 

Universitatea „Danubius” din Galaţi 
 

Calendarul concursului pentru ocuparea posturilor didactice vacante 

 în anul universitar 2019-2020, sem. I 

publicat 

 în Monitorul Oficial Nr. 1398 din 26.11.2019, partea a III-a. 

 

 

Data Activitati 

 

26.11.2019 

 

Data publicării anunţului în Monitorul Oficial 

27.11.2019-

10.01.2020 

 

 

 

Perioada de înscriere. 

Depunerea dosarelor de concurs ale candidaţilor la Departamentul Resurse Umane. 

27.11.2019-

19.12.2019 

Anunţare tematică concurs, descrierea postului şi atribuţiile aferente de către directorii de 
departament şi decani. 

27.11.2019-

19.12.2019 

Publicarea posturilor didactice vacante,  a Metodologiei de concurs, tematicii de concurs, 

descrierea posturilor şi atribuţiile aferente.  pe site-ul web al U.D.G. şi  M.E.N.  

Decembrie 2019- 

03.01-17.01.2020 

1.Propuneri privind componenţa comisiilor de concurs  şi a comisiilor de soluţionare a 
contestaţiilor în Consiliul Departamentului 
2.Avizarea Comisiilor de concurs de către Consiliile Facultăţilor. 

03.01-17.01.2020 Aprobarea  Comisiilor de concurs de către Senatul Universităţii “Danubius” din 

Galaţi. 
17.01.2020- 

18.01.2020 

Emiterea Deciziei Rectorului privind componenţa  Comisiilor de concurs  şi a 
comisiilor de soluţionare a contestaţiilor 

19.01.2020-

22.01.2020 

Transmiterea către M.E.N. a Comisiilor de concurs şi publicarea acestora pe pagina web 
a concursului şi transmitere componenţă comisie către Monitorul Oficial pentru gradele 
didactice de conferenţiar universitar  şi profesor universitar. 

17.01.2020 Publicare candidaţi pe paginile web ale MEN şi ale Universităţii Danubius din Galaţi 
(curriculum vitae şi fişa de îndeplinire a standardelor minimale). 
 

16.01.2020-

17.01.2020 

Rezolutie Comisie stiintifica pentru indeplinirea standardelor minimale 

 

16.01.2020 

 
 

Emiterea avizului juridic privind îndeplinirea de către candidat a condiţiilor legale de 
prezentare la concurs.  

 
17.01.2020 

 

Comunicarea  avizului juridic candidaţilor privind îndeplinirea condiţiilor legale de 
prezentare la concurs. 

 

17.01.2020 

 

Anunţarea candidaţilor, prin afişare pe site-ul concursului, a îndeplinirii condiţiilor legale 
de prezentare la concurs. 

Anunţarea, prin afişare pe site-ul concursului, a zilei, orei şi locului desfăşurării probelor 
de concurs. 

17.01.2020 

 

Transmiterea dosarelor candidaţilor către membrii comisiilor de concurs. 
 

27.01.2020-

28.01.2020 

Desfăşurarea  probelor de concurs, inclusiv a prelegerii. 
 

27.01.2020-

28.01.2020 

Elaborarea rapoartelor de concurs de către preşedinţii de comisie. 



 

 

 

R E C TO R, 

Conf.univ.dr. Corneliu-Andy PUŞCĂ 

28.01.2020 Perioada de comunicare a rezultatelor concursului, pe pagina web  a 

universităţii/Afişarea rezultatelor concursurilor la avizierele facultăţilor. 
28.01.2020-

30.01.2020 

Perioadă de depunere a  contestaţiilor de către candidaţi la Rectorat. 

31.01.2020 Soluţionarea contestaţiilor şi  comunicarea rezultatelor definitive după contestaţii 
03.02.2020 Avizarea rapoartelor de concurs de către consiliile facultăţilor/Trimiterea dosarelor de 

concurs la Rectorat. 

04.02.2020-

06.02.2020 
Aprobarea rapoartelor concursurilor de către Senatul Universităţii. 

07.02.2020 Publicare a rezultatelor concursului pe pagina  web a Universităţii Danubius din Galaţi. 
07.02.2020 Emiterea Deciziei Rectorului de numire pe post a candidaţilor admişi. 

 

10.02.2020-

11.02.2020 

Transmiterea către MECS şi CNATDACU a Deciziilor de numire şi de acordare a titlului 
universitar şi a Raportului concursului.  
 


