
Direcţia Juridică şi Resurse Umane 

Serviciul resurse umane  

Biroul personal 

 

 

ANUNŢ PROMOVARE PERSONAL CONTRACTUAL 

 

Universitatea ,,Dunărea de Jos“ din Galaţi organizează în data de 21.06.2019 examen de 

promovare pe următoarele posturi: 

 
1.LABORANT I (S)  – Facultatea de Medicină şi Farmacie - Departamentul de medicină dentară– 1 

POST 

    Locul desfășurării examenului: Decanatul Facultatii de Medicina si Farmacie.  

 Ora: 12,00 

TEMATICĂ: 

1. Structura organizatorică a instituțiilor de învățământ superior; 

2. Structura academică a Universității „Dunărea de Jos” din Galați; 

3. Obligațiile lucrătorilor privind securitatea și sănătatea în muncă; 

4. Raportări financiar contabile lunare; 

5. Norme generale privind documentele justificative și financiar-contabile; 

6. Corelații între formularele de situații financiare;  

7. Finanțarea și patrimoniul universităților. 

BIBLIOGRAFIE: 

1. Legea Educaţiei Naţionale nr.1/2011, cu modificările și completările ulterioare;                                                                  

2. Carta Universității „Dunărea de Jos” din Galați; 

3. Regulament intern UDJG – timpul de muncă și timpul de odihnă; 

4. Contractul colectiv de muncă; 

5. Legea contabilității 82/1991, actualizată; 

6. Legea 319/2006 – Legea securității și sănătății în muncă cu modificările și completările ulterioare; 

7. Legea 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare. 

1. Modalitatea de desfășurare a examenului: probă scrisă. 

 
2. INGINER I  – Facultatea de Inginerie - Departamentul de sisteme termice şi ingineria mediului– 1 

POST 

 Locul desfășurării examenului: Departamentul de sisteme termice şi ingineria mediului. 

 Ora: 10,00 

TEMATICĂ: 

1. Cerințe pentru limitarea noxelor. Toxicitatae substanțelor poluante; 

2. Geneza noxelor la motoarele cu aprindere prin comprimare; 

3. Proprietățile combustibilului; 

4. Metode de reducere a noxelor prin metode aplicate al nivelul sistemului de carburație; 

5. Recircularea gazelor de evacuare; 

6. Măsuri de reducere a emisiilor de oxizi de azot; 

7. Reducerea emisiilor de oxizi de carbon; 

8. Instalația de alimentare cu combustibil; 

9. Instalația de pornire a motoarelor navale; 

10. Instalația de inversare a sensului de rotație a arborelui cotit al motorului; 

11. Metode şi regimuri de rodare amotoarelor termice; 

12. Instalații şi aparate necesare rodării motoarelor termice; 

13. Uzarea principalelor piese ale motoarelor termice; 

14. Instalația de ungere a motoarelor termice; 

15. Instalația de răcire a motoarelor termice; 

16. Instalația de alimentare a motoarelor termice; 

17. Instalația de aprindere a motoarelor termice; 

18. Mecanismul motor. 



 

BIBLIOGRAFIE: 

 

1 Protecția mediului în energetic- Ion. V. Ion  

2 Poluarea sonoră Uzuneanu Kristina Ed. Didactică şi Pedagogică 

Bucureşti, 2005 

3 Instalații de maşini Mihail Simionov Ed. Universyti Press Galați, 

2014 

4 Rodarea, uzarea, testarea şi 

reglarea motoarelor termice 

Nicolae Bătoagă, Aurica Căzilă, Nicolae 

Cardaş 

Ed. Tehnica Bucureşti, 1995 

5 Automobile, construcție, 

întreținere şi reparare 

Gh. Frățila, Mariana Frățilă, St. Samoilă Ed. Didactică şi Pedagogică 

RA, 2011 

 

2. Modalitatea de desfășurare a examenului: probă scrisă. 

 
3.INGINER I  – Facultatea S.I.A. - Departamentul de ştiinţa alimentelor, ingineria alimentelor, 

biotehnologii şi acvacultură – 1 POST 

 Locul desfășurării examenului: Departamentul de ştiinţa alimentelor, ingineria alimentelor, 

biotehnologii şi acvacultură. 

 Ora: 10,00 

 

TEMATICĂ: 

1. Estimarea debitelor și a capacităților portante;  

2. Controlul particulelor solide; 

3. Principiile filtrului nitrificator; 

4. Proiectarea filtrelor nitiricatoare;.  

5. Aerare și oxigenare; 

6. Controlul dioxidului de carbon; 

7.Managementul proiectării și operării bazinelor de cultură;  

8.Operarea și conducerea sistemelor recirculante.  

Bibliografie  

1. Victor Cristea, Iulia Grecu, Cornel Ceapă Ingineria sistemelor recirculante Editura 

Didactică și Pedagogică, R.A.2002. 

2. Michael B. Timmons, James M. Ebeling Recirculating Aquaculture, 3rd Edition 2016 

3. Michael B. Timmons, Todd Guerdat, Brian J. VincRecirculating Aquaculture 4th Edition 

2018 

3. Modalitatea de desfășurare a examenului: probă scrisă. 

 
4. INGINER I  – D.I.D.F.R.– 1 POST 

 Locul desfășurării examenului: Sediul Universităţii, Sala U 82. 

 Ora: 10,00 

 

TEMATICĂ: 

A. 1. Facultatea – definiţie, înfiinţare, organizare, desfiinţare; 

    2. Departamentul – definiţie, înfiinţare, organizare, desfiinţare;  

    3. Structura anului universitar; 

    4. Organizarea programelor de studii ID/IFR.  

B. 1. Calitatea de student; 

2. Finalizarea studiilor; 

3. Modificarea ritmului studiilor. 

C. 1. Atribuţiile DIDFR; 



    2. Atribuţiile facultăţii; 

    3. Baza de organizare a programelor de studii ID/IFR; 

    4. Personalul didactic implicat în activităţile ID și IFR. 

D.1. Autorizarea provizorie, acreditarea și evaluarea periodică a programelor de studii ID/IFR; 

        2. Elaborarea planurilor de învăţământ ID/IFR; 

        3. Concursul de admitere. 

E. 1. Ghid de utilizare a platformei MOODLE pentru studenţi; 

2. Ghid de utilizare a platformei MOODLE pentru profesori; 

3. Administrarea  platformei MOODLE. 

F.1. Întreţinerea și actualizarea paginii web a DIDFR. 

Bibliografie  

4. Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 cu modificările și completările ulterioare: 

- Titlul III – Învăţământul superior 

5. Capitolul II – Structura organizatorică a instituţiilor de învăţământ superior 

6. Capitolul III – Organizarea studiilor universitare; 

7. Regulamentul Activității Universitare a Studenților (RAUS 2018) 

8. Regulament privind organizarea, desfășurarea și normarea activităţilor didactice la formele de 

învăţământ la distanţă și cu frecvenţă redusă, Anexa 1 la HS nr. 42/04.04.2013; 

9. Metodologia de organizare a programelor de studii la învăţământul la distanţă și la 

învăţământul cu frecvenţă redusă, Anexa 1 la HS nr. 51/28.05.2013; 

10. Platforma MOODLE https://www.idd.ugal.ro/mdl/  (instrucţiuni de utilizare); 

11. Administrarea site-ului http://www.idd.ugal.ro/idd/index.htm. 

Modalitatea de desfășurare a examenului: probă scrisă. 

 

 

5.ADMINISTRATOR FINANCIAR  I (S) – Biroul management financiar al proiectelor – 1 POST 

Locul desfășurării examenului: Sediul Universităţii, Sala U 82. 

Ora: 10,00 

TEMATICĂ 

1. Programele PNCDI III. 

2. Categoriile de cheltuieli pentru activităţi de cercetare-dezvoltareşi de stimulare a inovării, care 

pot fi finanţate de la bugetul de stat. 
3. Principii şi reguli bugetare în contextual Legii 500/2002. 

4. Rolul şi responsabilităţile ordonatorilor de credite; 

5. Norme metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor 

instituţiilor publice 
6. Organizarea şi conducerea contabilităţii 

7. Standardele de control intern/managerial la entităţile publice, Obiectivele entităţii publice – 

Descompunerea şi formularea obiectivelor. 
8. Acordarea prefinanțării conform OUG 40/2015. 

9. Mecanismul acordării cererii de plată conform OUG 40/2015. 

10. Prevederi specifice proiectelor implementate în parteneriat. 
 

 BIBLIOGRAFIE 

1. Legeanr. 82/1991actualizată in 2019. 

2. HOTĂRÂREA nr. 583 din 22 iulie 2015 pentru aprobarea Planului naţional de cercetare-

dezvoltare şi inovare pentru perioada 2015-2020 (PNCDI III). 

3. Legea 500/2002 privind finanţele publice. 
4. HOTĂRÂRE nr. 134 din 16 februarie 2011 

5. HOTĂRÂRE nr.399/2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor effectuate în cadrul 

operațiunilor finanțate prin FEDR, FSE și FC 2014-2020. 



6. OUG 40/2015 privind gestionarea financiara a fondurilor europene pentru perioada de 

programare 2014-2020. 
7. HOTĂRÂRE nr. 93/2016 din 18 februarie 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de 

aplicare a prevederilorOrdonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea 

financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014 – 2020 
8. HOTĂRÂRE nr. 759 din 11/07/2007  actualizata 2013 

 
Modalitatea de desfășurare a examenului: probă scrisă. 

 

6.ADMINISTRATOR PATRIMONIU  I (S) – Biroul Editorial, multiplicare şi copyright – 1 POST 

Locul desfășurării examenului: Corp U, la Sala de lectură II a Bibliotecii universităţii. 

Ora: 10,00 

TEMATICĂ 

1. Utilizarea calculatorului:  

2. aplicaţii de tip Microsoft Office 
a. Word: Gestiunea documentelor; conversii de formate 

b. Excel: Crearea foilor de lucru tabelar. Filtrarea şi sortarea datelor. Utilizarea formulelor de 

calcul. 
c. Powerpoint 

3. poştă electronică 

4. navigare Internet 

Editare  şi redactarede text. 

 Utilizare Soft Corel Draw (diferite variante) 

 Utilizare Soft  Adobe Photoshop. 

5. Tipărirea manuscriselor - atât sub formă color cât şi alb negru. 

6. Fluxul activităţilor curente ale unei edituri. 

7. Norne de tehnoredactare proiecte editoriale. 
8. Realizarea de coperţi pentru manuscrise, de afişe şi pliante. 

9. Drepturile si obligaţiile salariaţilor. 

10. Reguli generale de igienă în muncă. 
 

 BIBLIOGRAFIE 

1. Iniţiere în Corel Draw, Autor: laviniu Aurelian Bădulescu, Ed. Arves, 2003. 

2. Corel Draw, Graphic Suite X5, Reviewer’s guide, Corel corporation, 2010. 

3. Adobe Photoshop CS2, Ed. Teora, 2007. 

4. First Look Microsoft Office, Autor: Katherine Murray, Microsoft corporation, 2010. 

5. Carta Universităţii. 

6. Regulament de ordine interioară. 

7. Regulamenul Universității “Dunărea de Jos”. 
Modalitatea de desfășurare a examenului: probă scrisă. 

 

7.ADMINISTRATOR PATRIMONIU  II (S) – Biroul mobilităţi internaţionale– 1 POST 

Locul desfășurării examenului: Sediul Universităţii, Sala U 82. 

Ora: 10,00 

TEMATICĂ 

1. Finanțarea instituțiilor publice 

2. Norme metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor 

instituțiilor publice. 

3. Decontarea cheltuielilor în lei și valută privind deplasările internaționale 

4. Norme generale privind documentele justificative și financiar-contabile. 



5. Instrumente și tehnici specifice de atribuire a contractelor de achiziție publică – Acordul–

cadru.  

6. Atribuirea contractelor de achiziție publică/ acordurilor – cadru - Comisia de evaluare și 

modul de lucru al acesteia 

 

 BIBLIOGRAFIE 

1. Legea contabilităţii 82/1991 cu modificările şi completările ulterioare. 

2. Ordinul 1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, 

ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea 

angajamentelor bugetare şi legale. 

3. Hotărârea nr. 714/2018 privind drepturile şi obligaţiile personalului autorităţilor şi instituţiilor 

publice pe perioada delegării şi detaşării în altă localitate, precum şi ăn cazul deplasării în interesul 

serviciului. 

4. Hotărârea Guvernului nr. 518/1995, modificată şi completată, privind unele drepturi şi obligaţii 

ale personalului român trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar. 

5. Decretul 209/1976 privind aprobarea Regulamentului operaţiunilor de casă ale unităţilor. 

6. Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice. 

7. Hotărârea nr. 395/2016 pentru aprobare Normelor metodologice de aplicare a prevederilor 

referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică / acordului cadru din Legea nr. 98/2016 

privind achiziţiile publice. 

Modalitatea de desfășurare a examenului: probă scrisă. 

 

8.ADMINISTRATOR FINANCIAR  II (S) – Serviciul financiar – 1 POST 

Locul desfășurării examenului: Sediul Universităţii, Sala U 82. 

Ora: 10,00 

TEMATICĂ 

1. Principiile contabile. 

3. Principii în execuția bugetară. 

4. Norme privind organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de activ și de pasiv. 

5.Regulamentul operaţiunilor de casă. 

6. Cheltuieli de transport pe perioada delegării, detașării personalului în altă localitate. 

7.Norme metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor instituțiilor 

publice, precum și organizarea, evidența și raportarea angajamentelor bugetare si legale.  

8.Normele metodologice privind execuţia bugetelor de venituri şi cheltuieli ale instituţiilor publice 

autonome, instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii şi activităţilor 

finanţate integral din venituri proprii 

9. Legea 22/1969 privind gestionarea bunurilor 

 Principii generale 

 Răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor 

10. Norme generale privind documentele justificative si financiare-contabile. 

      11. Structura organizatorică a instituțiilor de învățământ superior. 

      12. Finanțarea și patrimoniul universităților. 

      13. Utilizarea unor formulare financiar – contabile de către persoanele prevăzute la art. 1 din Legea 

Contabilității nr. 82/1991, republicată. 



 BIBLIOGRAFIE 

1.Legea contabilităţii 82/1991 modificată și completată. 

2.Ordinul 1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, 

ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea 

angajamentelor bugetare şi legale. 

3.Legea 500/2002 privind finanţele publice. 

4.Decretul 209/1976 pentru aprobarea Regulamentului operaţiunilor de casă ale unitaţilor. 

5.Hotarârea Guvernului nr. 1860/2006 privind drepturile şi obligaţiile personalului instituţiilor 

publice pe perioada delegării şi detaşării în altă localitate actualizată. 

6.Hotarârea Guvernului nr. 518/1995 privind unele drepturi şi obligaţii ale personalului român 

trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar, cu modificările ulterioare.  

7.Legea 22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanţii materiale; 

8.H.C.M. 2230/1969 privind gestionarea bunurilor materiale. 

9.Ordinul nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii 

elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii. 

10.Ordinul nr. 2634/2015 privind documentele financiar contabile. 

11.Legea educației naționale nr. 1/2011. 

12.Ordinul M.F.P nr. 720/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice privind execuţia 

bugetelor de venituri şi cheltuieli ale instituţiilor publice autonome, instituţiilor publice finanţate 

integral sau parţial din venituri proprii şi activităţilor finanţate integral din venituri proprii, inclusiv a 

bugetelor creditelor interne, bugetelor creditelor externe, bugetelor fondurilor externe 

nerambursabile, bugetelor fondului de risc şi bugetelor privind activitatea de privatizare, gestionate 

de instituţiile publice, indiferent de modalitatea de organizare şi finanţare a acestora  

 

Modalitatea de desfășurare a examenului: probă scrisă. 

 

9.ADMINISTRATOR FINANCIAR  I (S) – Departamentul de automatică şi inginerie electrică – 1 POST 

Locul desfășurării examenului: Departamentul de automatică şi inginerie electrică. 

Ora: 10,00 

TEMATICĂ 

1. Structura organizatorică a instituțiilor de învățământ superior; 
2. Structura academică a Universității „Dunărea de Jos” din Galați; 

3.Obligațiile lucrătorilor privind securitatea și sănătatea în muncă; 

4. Raportări financiar contabile lunare; 
5. Norme generale privind documentele justificative și financiar-contabile; 

6. Corelații între formularele de situații financiare;  

7. Finanțarea și patrimoniul universităților. 
 

 BIBLIOGRAFIE 

1. Legea Educaţiei Naţionale nr.1/2011, cu modificările și completările ulterioare;                                                                  

2. Carta Universității „Dunărea de Jos” din Galați; 

3. Regulament intern UDJG – timpul de muncă și timpul de odihnă; 

4. Contractul colectiv de muncă; 
5. Legea contabilității 82/1991, actualizată; 

6. Legea 319/2006 – Legea securității și sănătății în muncă cu modificările și completările 

ulterioare; 
7. Legea 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare. 

Modalitatea de desfășurare a examenului: probă scrisă 

 
10.MUNCITOR IV BUCĂTAR – Direcţia Cămine Cantine şi Proiecte Studenţeşti – 1 POST 

Locul desfășurării examenului: Direcţia Cămine Cantine şi Proiecte Studenţeşti. 

Ora: 10,00 



TEMATICĂ 

1. Tehnica alcătuirii meniurilor și tehnologia alcătuirii listelor de preparare, tehnica servirii. 

2. Principalele metode de prelicrare culinaă. 

3. Drepturile și obligațiile în legătură cu primirea, păstrarea și eliberarea bunurilor materiale.  

4. Consultarea şi participarea lucrătorilor la discuţiile privind securitatea şi sănătatea în muncă. 

5. Contravenții la Normele de igienă privind alimentele și protecția sanitară a acestora. 

6. Obligaţiile lucrătorilor privind securitatea şi sănătatea în muncă. 

7. Evenimente (comunicarea, cercetarea, înregistrarea şi raportarea evenimentelor privind 

securitatea şi sănătatea în muncă). 

8. Infracţiuni privind securitatea şi sănătatea în muncă. 

 BIBLIOGRAFIE 

1. Hotărârea nr. 924/11.08.2005 privind aprobarea regulilor generale pentru igiena produselor 

alimentare. 

2. Ordin nr. 961/19.08.2016 privind aprobarea Normelor tehnice privind curățarea, dezinfecția 

și sterilizarea în uitățile sanitare publice și pivate. 

3. Legea nr. 319 / 14.07.2006 privind securitatea şi sănătatea în muncă. 

4. Legea 53 / 2003 Codul Muncii. 

5. Hotarârea 2230/1969 privind gestionarea bunurilor materiale. 

6. Legea 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare. 
Modalitatea de desfășurare a examenului: probă scrisă 

 

11.CONSILIER JURIDIC I (S) – Serviciul comunicare, promovare şi relaţia cu mediul socio-economic –  

1 POST 

Locul desfășurării examenului: Sediul Universităţii, Sala U 82. 

Ora: 10,00 

TEMATICĂ 

1. Hotărârea judecătorească 

1.1. Condiţiile, structura şi conţinutul hotărârii judecătoreşti 

1.2. Elaborarea şi comunicarea hotărârii 

1.3. Efectele hotărârii judecătoreşti 

1.4. Autoritatea lucrului judecat 

1.5. Îndreptarea, lămurirea şi completarea hotărârii 

1.6. Cheltuielile de judecată 

2. Căile de atac 

2.1. Dispoziţii generale 

2.2. Apelul 

2.3. Căile extraordinare de atac 

2.3.1. Recursul 

2.3.2. Contestaţia în anulare 

2.3.3. Revizuirea 

3. Formele timpului de odihnă, altele decât concediul 

3.1. Pauza de masă 

3.2. Timpul de odihnă între două zile de muncă 

3.3. Repausul săptămânal 

3.4. Pauze şi perioade de odihnă pentru conducătorii vehiculelor 

3.5. Sărbători legale 

4. Executarea silită 

4.1. Dispoziţii generale;  



4.2. Urmărirea silită asupra bunurilor debitorului;  

4.3. Executarea silită directă.  

4.4. Proceduri speciale - procedura ofertei de plată şi consemnaţiunii;  

4.5. Măsurile asiguratorii. 

5. Modalităţile de atribuire a contractelor de achiziţie publică 

5.1. Proceduri de atribuire: licitaţia deschisă; licitaţia restrânsă; dialogul competitiv; 

negocierea cu anunţ prealabil de participare; negocierea fără anunţ prealabil de participare; cererea de 

oferte;  

5.2. Concursul de soluţii 

5.3. Achiziţia directă 

5.4. Acordul-cadru; sistemul de achiziţie dinamic; licitaţia electronică. 

6. Conducerea universităţilor 

6.1. Dispoziţii generale 

6.2. Atribuţiile senatului universitar, ale rectorului, ale consiliului de administraţie, ale 

decanului şi ale şefului de department 

6.3. Rolul statului în învăţământul superior 

7. Statutul personalului didactic şi de cercetare din învăţământul superior 

7.1. Norma universitară  

7.2. Ocuparea funcţiilor didactice şi a posturilor didactice 

7.3. Evaluarea calităţii cadrelor didactice 

7.4. Drepturi şi obligaţii ale personalului didactic 

7.5. Etica universitară 

7.6. Distincţii 

7.7. Sancţiuni disciplinare 

7.8. Sancţiuni referitoare la încălcarea eticii universitare şi a bunei conduite în cercetare 

8. Protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal.  

8.1. Informare și acces la date cu caracter personal. 

8.2. Transparență și modalități. 

8.3. Informare și acces la date cu caracter personal 

8.4. Operatorul și persoana împuternicită de operator. 

8.5. Căi de atac, raspundere și sancțiuni. 

9. Liberul acces la informațiile de interes public 

9.1. Organizarea și asigurarea accesului la informațiile de interes public. 

9.2. Dispoziții speciale privind accesul mijloacelor de informare în masă la informațiile de interes 

public. 

9.3. Sancțiuni. 

 BIBLIOGRAFIE 

1. Cod Civil (Legea nr. 287/2009 privind Noul Cod Civil); 

2. Cod Procedură Civilă (Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă); 

3. Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice 

4. Legea educației naționale nr.1/2011, cu modificările și completările ulterioare; 
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