
Page 1 of 18 

 

Direcţia Generală Investiţii şi Resurse Umane 
Serviciul resurse umane – Compartimentul personal 

 
ANUNŢ PROMOVARE PERSONAL CONTRACTUAL 

 
Universitatea “ Dunărea de Jos“ din Galaţi organizează în data de 22.06.2015 examen 
de promovare pe următoarele posturi: 
 
Secretar IIS – Departamentul administrarea afacerilor - Facultatea de Economie şi 
Administrarea Afacerilor – 1 post 

 Locul desfăşurării examentului : corp I – Departamentul Economie 

 Ora: 10.00  

 TEMATICĂ: 
Regulamentul activităţii universitare a 

studenţilor: 
- Calitatea de student; 
- Drepturi, obligaţii, sancţiuni; 
- Frecvenţa; 
- Promovarea; 
- Transferul de credite; 

- Schimbarea curriculumului; 
- Finalizarea studiilor; 
- Statutul financiar al studentului 
- Tehnoredactare cursuri; 
- Tehnoredactare grile de examen; 
- Realizarea lucrărilor specifice 

începutului fiecărui an universitar 

 BIBLIOGRAFIE 
Regulamentul activităţii universitare a studenţilor, aplicabil începând cu 2009 – 2010 

 Modalitatea de desfăşurare a examenului: probă scrisă 

 
Secretar IIS – Departamentul economie - Facultatea de Economie şi Administrarea 
Afacerilor – 1 post 

 Locul desfăşurării examentului : corp I – Departamentul Administrarea afacerilor 

 Ora: 10.00 

 TEMATICĂ: 
- activitatea de secretariat; 
- tehnici de redactare a corespondenţei; 
- redactarea documentelor în Word; 
- gestionarea tabelelor; 

- organizarea şi administrarea biroului; 
- utilizarea aparaturii de birotică în munca 

de secretariat; 
- elemente de protocol. 

 BIBLIOGRAFIE 
1. DOOM,Academia Română, Editura Univers Enciclopedic Gold, 2010, ISBN 9786068162089. 
2. Dan POPESCU, Arta de a comunica, Editura Economică, Bucureşti, 2009. 
3. Mary BASTICCO, Scrisori de afaceri, Editura Tehnică, Bucureşti, 2008. 
4. Aurelia Anastasia MARINESCU, Codul bunelor maniere astăzi, Editura Humanitas, Bucureşti, 2011. 
5. Microsoft Office 2010. 

 Modalitatea de desfăşurare a examenului: probă scrisă 

 

Technician IM – Departamentul ingineria fabricaţiei - Facultatea de Inginerie – 1 post 
 Locul desfăşurării examentului : str. Domnească 111, Corp B 22 – Departamentul ingineria fabricaţiei 

 Ora: 10.00
 TEMATICĂ: 

1. Constructia si funcţionarea strungului 
universal şi a frezei universale 

2. Parametri de lucru şi energetici în 
procesele de aşchiere 
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3. Strunjirea suprafeţelor  
4. Frezarea suprafeţelor. Divizarea. 
5. Scule aşchietoare pentru strunjire şi 

frezare 

6. Lucrări de mentananţă a utilajelor şi 
echipamentelor 

7. NTSM 

 BIBLIOGRAFIE 
1.  Epureanu, A. ş.a. - Tehnologia construcţiei de maşini. EDP, Bucureşti, 1983. 

 2. Tarău, I. - Toleranţe şi măsurători tehnice. Universitatea din Galaţi, 1970. 
 3. Ţâru, E., Căpăţînă, N. – Proiectarea sculelor aşchietoare. Îndrumar de proiectare, Universitatea Dunărea de 
Jos din Galaţi, 1982. 

 4. Mitu, Şt., Frumuşanu, G., Stoian, C. - Maşini-unelte. Principii de proiectare. Ed. Tulias, Constanţa, 1995. 
 5. Picoş, C. ş. a. - Calculul adaosurilor de prelucrare şi al regimurilor de aşchiere. Bucureşti, Ed. Tehnică, 1974.  
 6. Normative privind protecţia muncii la prelucrările prin aşchiere 

 7. Legea nr. 319/2006 privind protecţia muncii şi securitatea muncii, publicată în Monitorul Oficial nr. 646 din 
26.06.2006 

 Modalitatea de desfăşurare a examenului: probă scrisă 

 

Secretar IS – Biroul secretariat rectorat și senat – Direcţia Genarală Secretariat – 2 posturi 
Secretar IS – Secretaraiatul Facultăţii de Litere – 1 post 

 Locul desfăşurării examentului : Corp U – Biblioteca universităţii 
 Ora: 10.00

 TEMATICĂ: 
1. A.Organizarea studiilor universitare: 
 -Structura anului universitar; 
 -Programe de studii universitare; 
 -Forme de organizare; 
 -Contracte de studii; 
 -Admiterea în programe de studii; 
 -Examene de finalizare a studiilor; 
 -Examenele de evaluare pe parcurs a 
studenţilor; 
 -Diplome; 
 -Credite de studii. 
    B. Studii universitare de licenţă: 
 -Organizarea; 
 -Admiterea; 
 -Diploma. 
      C. Studii universitare de master: 
 -Organizarea; 
 -Admiterea; 
 -Diploma. 
      D. Studii universitare de doctorat: 

 -Organizarea; 
 -Admiterea; 
 -Studentul-doctorand; 
 -Conducătorul de doctorat. 
 
2. Regulamentul Activităţii Universitare a 
Studenţilor: 
- Calitatea de student; 
 -Drepturi, obligaţii, sancţiuni; 
 -Frecvenţa; 

 -Promovare; 
 -Transferul de credite; 
              -Modificarea ritmului studiilor; 
              -Schimbarea curriculumului; 
              -Finalizarea studiilor; 
-Statutul financiar al studentului 
 
3. Predarea documentelor 
- Inventar 
- Termene 

  BIBLIOGRAFIE 
1. Regulamentul activităţii universitare a studenţilor 
2. Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011 

              3. Nomenclatorul arhivistic al UDJG 

 Modalitatea de desfăşurare a examenului: probă scrisă 

 

Secretar IS - Departamentul de Formare Continuă și Transfer Tehnologic – 1 post 
 Locul desfăşurării examentului : corp U - DFCTT 
 Ora: 14.00
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 TEMATICĂ: 
1. A.Organizarea studiilor universitare: 
 -Structura anului universitar; 
 -Programe de studii universitare; 
 -Forme de organizare; 
 -Contracte de studii; 
 -Admiterea în programe de studii; 
 -Examene de finalizare a studiilor; 
 -Examenele de evaluare pe parcurs a 
studenţilor; 
 -Diplome; 
 -Credite de studii. 
     B. Studii universitare de licenţă: 
 -Organizarea; 
 -Admiterea; 
 -Diploma. 
      C. Studii universitare de master: 
 -Organizarea; 
 -Admiterea; 
 -Diploma. 

                   D. Studii universitare de doctorat: 

 -Organizarea; 
 -Admiterea; 
 -Studentul-doctorand; 
 -Conducătorul de doctorat. 
2. Regulamentul Activităţii Universitare a Studenţilor: 
  -Calitatea de student; 
 -Drepturi, obligaţii, sancţiuni; 
 -Frecvenţa; 
 -Promovare; 
 -Transferul de credite; 
               -Modificarea ritmului studiilor; 
 -Schimbarea curriculumului; 
              -Finalizarea studiilor; 
              -Statutul financiar al studentului 
 
3. Regulamentul de organizare și funcţionare a 
Departamentului de Formare Continuă și Transfer 
Tehnologic 
- Obiectul de avtivitate al DFCTT 
- Organizarea programelor de formare continuă 

 BIBLIOGRAFIE 
1. Regulamentul activităţii universitare a studenţilor 
2. Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011 

              3. Regulamentul de organizare și funcţionare a Departamentului de Formare Continuă și Transfer 
Tehnologic 

 Modalitatea de desfăşurare a examenului: probă scrisă 

 

Administrator patrimoniu IS – Serviciul achiziţii– 2 posturi 
 Locul desfăşurării examentului : corp U – Serviciul achiziţii 

 Ora: 10.00

 TEMATICĂ ŞI BIBLIOGRAFIE 
a. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, 

a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobată 
cu modificări şi completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările şi 

b. completările ulterioare; 
c. Hotărârea Guvernului nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor 

referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 
34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări 
publice şi a contractelor de concesiune de servicii; 

d. Ordin al preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor 
Publice nr.302/ 01.06.2011 privind aprobarea formularelor standard ale 

e. Procesului-verbal al şedinţei de deschidere a ofertelor şi Raportului procedurii, aferente 
procedurilor de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări 
publice şi a contractelor de concesiune de servicii; 

f. Ordin al preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor 
Publice nr. 314/12.10.2010 privind punerea în aplicare a certificatului de participare la licitaţii cu 
ofertă independentă; 

g. Ordin al preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor 
Publice nr. 509/14.09.2011 privind formularea criteriilor de calificare şi selecţie. 
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h. site-ul www.anrmap.ro 

 Modalitatea de desfăşurare a examenului: probă scrisă 

 
Secretar tehnic de redacţie I S – Compartiment editorial – Editura universităţii - 1 post 

 Locul desfăşurării examentului : Corp U demisol 

 Ora: 9.00

 TEMATICĂ: 
1.Identificarea tipurilor de lucrări cu destinaţie editorial-tipografică. 
        - Caracteristici.  
        - Descriere. 
2. Utilizarea calculatorului:  
        - aplicaţii de tip Microsoft Office: 

a. Word: Întocmirea paginii de Copyright. 
b. Excel: Crearea foilor de lucru tabelar. Utilizarea formulelor de calcul. 

        - poşta electronică: 
                 a.    navigare Internet; 
                 b.    utilizare cont e-mail. 
3. Gestionarea şi clasarea documentelor contabile utilizare în cadrul editurii. 
4. Norme de acordare a ISSN și ISBN de către Biblioteca Naţională a României. 
          - Obligaţiile editurii faţă de Depozitul legal. 
5. Limitele exercitării dreptului de autor. 

 BIBLIOGRAFIE 
1. Ionel Enache, Vârgolici Nina – Manual de secretariat şi asistenţă managerială, Universitatea 

București, 2003 
2. Abela Hascal, Lucreţia Preotesiu –  Corespondenţa şi tehnica secretariatului. Ed. Didactică şi 

Pedagogică, Bucureşti, 1995  
3. Theodor Bădescu  - Materiale poligrafice, Editura didactică și pedagogică,  București, 1966 
4. Inna Ciurea, Dinu Constantinescu  - Tehnica tiparului plan, Editura didactică și pedagogică,  

București, 1965 
5. Regulament de ordine interioară 
6. Carta Universităţii 
7. Microsoft Office - documentaţie MSDN 2005 
8. Legea nr. 111/1995 republicată  și reactualizată privind Depozitul legal de documente 
9. Legea nr. 8 / 1996  republicată  și reactualizată privind dreptul de autor și drepturile conexe 

 Modalitatea de desfăşurare a examenului: probă scrisă 

 
Muncitor II legător – Compartimentul multiplicare – Editura universităţii - 1 post 

 Locul desfăşurării examentului : Corp U demisol 

 Ora:  9.00

 TEMATICĂ: 
1. Maşina de tăiat hârtie – părţi componente, mod de lucru; 
2. Mașina de capsat electrică – generalităţi; 
3. Operaţiuni de adunare a unei lucrări; 
4. Norme de protecţia muncii în atelierul de legătorie. 

 BIBLIOGRAFIE 
1. Manual de utilizare – maşina de capsat electrică; 
2. Manual de utilizare – maşina de tăiat hârtie; 
3. Regulamentul de ordine interioară 

 Modalitatea de desfăşurare a examenului: probă scrisă 
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Administrator patrimoniu IIS - Departamentul de istorie, filosofie şi sociologie – 1 
post 

 Locul desfăşurării examentului : str. Domnească nr. 111, sala AS 005 
 Ora: 12.00  
 TEMATICĂ: 
- Norme privind organizarea şi efectuarea inventarierii; 
- Protecţia şi stingerea incendiilor; 
- Securitate şi sănătate în muncă. 

 BIBLIOGRAFIE 
- OMFP 2861/2009 - Organizarea şi efectuarea inventarierii activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii; 
- LEGEA  nr.319/2006  - Legea securităţii şi sănătăţii în muncă cu modificările şi completările ulterioare; 
- LEGEA nr.307/2006  privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările ulterioare; 
- LEGEA Contabilităţii nr. 82/1991 modificată şi completată. 

 Modalitatea de desfăşurare a examenului: probă scrisă 

 
Bibliotecar IS – Servicul bibliotecă – 1 post 

 Locul desfăşurării examentului : Corp U Sala de lectură II a Bibliotecii universităţii  
 Ora: 10.00 
 TEMATICĂ: 
1.Fluxul de lucru pentru digitizarea documentelor şi arhivarea electronică. 
2.  Selecţia şi pregătirea documentelor pentru digitizare. Tipuri de publicaţii. Criterii de selecţie. 
3.  Stabilirea termenilor şi a condiţiilor de utilizare a documentelor digitizate.Drepturi patrimoniale de 
autor: drept de difuzare, drept de distribuire, drept de reproducere a operelor. 
4.   Depozit digital instituţional. Scop.Organizare. Accesul deschis sau restricţionat la documente. 
5.   Arhivarea şi prezervarea documentelor electronice. 
6.   Conversia şi prelucrarea documentelor digitizate. Tipuri de formate de fişiere. 
7.   Catalogarea documentelor digitizate. Metadate Dublin Core. 
8.   Catalogare monografii şi documente audio-video în softul integrat de bibliotecă TLIB. Câmpuri 
obligatorii, descriere. 
9.  Structura CZU (Clasificarea Zecimală Universală). Funcţii. Limitări. Avantaje. 

 BIBLIOGRAFIE 
Monografii: 
1. Aspects of the Digital Library. ed. by  Kari Garnes, Ane Landøy, Angela Repanovici. [Alvheim & Eide 

Akademisk Forlag], [2005].  
2. BANCIU, D. Informatizarea structurilor infodocumentare. Bucureşti: Ars Docendi, 2007. 
3. CONGER, Joan E. Collaborative Electronic Resource Management : From Acquisition to Assessment. 

Westport ; Connecticut ; London : Libraries Unlimited, 2004. ISBN 1-59158-114-1 
 Rapoarte cercetare: 

1. Studiul critic şi comparativ asupra sistemelor de preindexare, indexare, stocare şi căutare a 
documentelor digitizate : raport ştiinţific şi tehnic la contractul cu tema „Sistem integrat pentru 
indexarea şi partajarea on-line a documentelor tehnice digitizate SIPTEH” : etapa de execuţie nr. I an 
2009  [material nepublicat]. Director proiect prof.dr.ing. Viorel Mînzu. Galaţi, 2009. 

2. Elaborarea de documentaţie tehnică pentru sistemul integrat : raport ştiinţific şi tehnic la contractul cu 
tema „Sistem integrat pentru indexarea şi partajarea on-line a documentelor tehnice digitizate SIPTEH” 
: etapa de execuţie nr. IV an 2011 [material nepublicat]. Director proiect prof.dr.ing. Viorel Mînzu. 
Galaţi, 2011. 

 Periodice 
1. Biblioteca : revista de bibliologie şi ştiinţa informării. Bucureşti: Biblioteca Naţională a României, 1948- . 
2. Revista Română de Biblioteconomie şi Ştiinţa Informării, http://www.abr.org.ro/rrbsi.html 
 Resurse electronice 

http://codfiscal.net/1335/omfp-28612009-organizarea-si-efectuarea-inventarierii-activelor-datoriilor-si-capitalurilor-proprii
http://www.abr.org.ro/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=95&Itemid=72&lang=ro
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1. Atelierul LIBER- EBLIDA despre Digitizare [online. Disponibil pe Internet: 
http://prolibro.wordpress.com/2007/11/30/atelierul-liber-eblida-despre-digitizare/ 

2. Ghidurile Calimera. Aplicaţii culturale. Acces la resurse electronice prin instutuţii culturale locale. 
Ghiduri de bune practici [online]. Disponibil pe Internet: 
http://www.bjc.ro/new/files/calimera/ghidurile%20calimera.pdf 

3. Preparing Digital Surrogates for RLG Cultural Materials [online]. Disponibil pe Internet: 
http://www.oclc.org/research/activities/past/rlg/culturalmaterials/surrogates.htm 

4. MATEI, Dan. Spre Europeana.eu : o introducere în bibliotecile digitale [online]. București : CIMEC, 2009. 
Disponibil pe Internet: http://www.scribd.com/doc/71570744/Matei-SpreEuropeana-2009 

5. RIKOWSKI, Ruth. Digitisation Perspectives [online]. Rotterdam ; Boston ; Taipei : Sense Publishers, 2011. 
Disponibil pe Internet: https://www.sensepublishers.com/files/9789460912993PR.pdf 

6. Raport de activitate al Comisiei de specilitate pentru digitizarea resurselor culturale naţionale şi crearea 
Bibliotecii Digitale a României. Modulul Patrimoniu cultural scris. Biblioteci [online]. 2009. Disponibil pe 
Internet:http://www.bibnat.ro/dyn-doc/Raport%20de%20activitate%20-
%20Comisia%20de%20digitizare%202009.pdf 

7. Recomandări tehnice pentru programele de creare de conţinut digital din domenniul cultural. 
Traducere și adaptare după Technical Guidelines for Digital Culture Content Creation Programmes. 
Version 2.0 September 2008 Web version  
http://www.minervaeurope.org/publications/technicalguidelines.htm 

8. [Reguli pentru materialele audiovizuale şi multimedia din biblioteci şi alte instituţii /Secţiunea IFLA 
pentru Materiale audiovizuale şi multimedia ;traducere în limba română de Daniela Ion, Biblioteca 
Centrală Universitară „Carol I” Bucureşti, Serviciul Catalogare ; control şt. al traducerii: prof. Hermina 
Anghelescu. – Martie 2004. – [Haga], 2004] http://www.ifla.org/VII/s35/pubs/avm-guidelines04.htm 

9. Ursachi, L., 2015. Ghid de utilizare a depozitului digital ARTHRA, Galaţi. Available at: 
http://www.arthra.ugal.ro/bitstream/handle/123456789/3339/2015_ghid_utilizare_ARTHRA.pdf?sequ
ence=4&isAllowed=y. 
Legislaţie: 

 1. Legea nr. 8 din 1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe. 

 Modalitatea de desfăşurare a examenului: probă scrisă 

 
Muncitor I - Strungar – Compartiment tehnic complex studenţesc – 1 post 

 Locul desfăşurării examentului : Complex Al. I. Cuza 
 Ora: 10.00 
 TEMATICĂ: 

 Principiul de lucru al strungarului. 

 Mașini-unelte folosite la strunjire. 

 Scule și dispozitive folosite la strunjire. 

 Posibilităţi tehnologice de prelucrare pe strung. 

 Verificarea și controlul pieselor strunjite. 

 Infracţiuni privind securitatea şi sănătatea în muncă. 

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

 Instruirea lucrătorilor privind securitatea şi sănătatea în muncă. 

 Obligaţiile lucrătorilor privind securitatea şi sănătatea în muncă. 

 BIBLIOGRAFIE 

 Legea securităţii și sănătăţii în muncă nr.319/2006 și Normele de aplicare a acestora aprobate prin HG 
nr.1425/2006. 

 Legea nr.53/2003, republicată, – Codul Muncii, cu modificările și completările ulterioare. 

 Barbu, V. (1960), „Cartea strungarului”, Editura Tehnică 

 Ezeanu, I. ş.a. (2000), „Pregătire de bază în domeniul mecanic-discipline tehnice”, anul I-profesională - 
Phare, Editura LVS Crepuscul, Ploieşti 

http://prolibro.wordpress.com/2007/11/30/atelierul-liber-eblida-despre-digitizare/
http://www.bjc.ro/new/files/calimera/ghidurile%20calimera.pdf
http://www.oclc.org/research/activities/past/rlg/culturalmaterials/surrogates.htm
http://www.scribd.com/doc/71570744/Matei-SpreEuropeana-2009
https://www.sensepublishers.com/files/9789460912993PR.pdf
http://www.bibnat.ro/dyn-doc/Raport%20de%20activitate%20-%20Comisia%20de%20digitizare%202009.pdf
http://www.bibnat.ro/dyn-doc/Raport%20de%20activitate%20-%20Comisia%20de%20digitizare%202009.pdf
http://www.minervaeurope.org/publications/technicalguidelines.htm
http://www.ifla.org/VII/s35/pubs/avm-guidelines04.htm
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 Voicu, M. ş.a. (1988), „Utilajul şi tehnologia prelucrărilor prin aşchiere”, manual pentru clasa a XI-a, 
licee industriale cu profil de mecanică, meseria prelucrător prin aşchiere, şi şcoli profesionale, EDP, 
Bucureşti 

 Frumuşanu, G. (2008), „Utilaje si echipamente pentru prelucrări mecanice”, Universitatea “Dunărea de 
Jos”, Galaţi 

 Modalitatea de desfăşurare a examenului: probă practică 
 

Muncitor I - Bucătar – Compartiment tehnic complex studenţesc – 1 post 
 Locul desfăşurării examentului : Complex Al. I. Cuza 
 Ora: 10.00 
 TEMATICĂ: 

 Tehnica alcătuirii meniurilor și tehnologia alcătuirii listelor de preparate, tehnica servirii. 

 Principalele metode de prelucrare culinară. 

 Drepturi şi obligaţii în legătură cu primirea, păstrarea şi eliberarea bunurilor materiale. 

 Contravenţii la Normele de igienă privind alimentele şi protecţia sanitară a acestora. 

 Instrucţiuni proprii de sănătate şi securitate în muncă pentru postul de bucătar. 

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

 Instruirea lucrătorilor privind securitatea şi sănătatea în muncă. 

 Obligaţiile lucrătorilor privind securitatea şi sănătatea în muncă. 

 BIBLIOGRAFIE 

 Radu Nicolescu-Tehnologia restaurantelor, Editor. Inter. Rebs. București 

 Dan Chiriac, Violeta Borzea, Daniela Chiriac- Bucătărie, reţetar general. Editura Naţional/2008. 

 C. Florea — Îndrumar pentru unităţile de alimentaţie publică, Editura Tehnică anul 1988. 

 Legea nr. 98/1994, republicată în 2008, privind stabilirea și sancţionarea contravenţiilor la Normele 
legale de igienă și sănătate publică. 

 Legea Nr. 22 /18.11.1969 privind angajarea gestionărilor, constituirea de garanţii și răspunderea în 
legătură cu gestionarea bunurilor materiale, cu modificările și completările ulterioare; 

 Legea nr.54/1994 pentru modificarea unor prevederi din Legea nr.22/1969 privind angajarea 
gestionărilor, constituirea de garanţii și răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor materiale 
Publicată în Monitorul Oficial Nr. 181 din 15 iulie 1994. 

 Legea Nr. 319 / 14.07.2006 privind securitatea și sănătatea în muncă. 

 Instrucţiuni proprii de sănătate și securitate în munca pentru bucătar. 

 Modalitatea de desfăşurare a examenului: probă practică 
 

Muncitor II - Bucătar – Compartiment tehnic complex studenţesc – 3 posturi 
 Locul desfăşurării examentului : Complex Al. I. Cuza 
 Ora: 10.00  
 TEMATICĂ: 

 Tehnica alcătuirii meniurilor și tehnologia alcătuirii listelor de preparate, tehnica servirii. 

 Principalele metode de prelucrare culinară. 

 Drepturi şi obligaţii în legătură cu primirea, păstrarea şi eliberarea bunurilor materiale. 

 Contravenţii la Normele de igienă privind alimentele şi protecţia sanitară a acestora. 

 Răspunderea materială, disciplinară, administrativă, penală sau civilă pentru încălcarea dispoziţiilor 
legale cu privire la gestionarea bunurilor. 

 Instrucţiuni proprii de sănătate şi securitate în muncă pentru postul de bucătar. 

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

 Instruirea lucrătorilor privind securitatea şi sănătatea în muncă. 

 Obligaţiile lucrătorilor privind securitatea şi sănătatea în muncă. 

 BIBLIOGRAFIE 
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 Radu Nicolescu-Tehnologia restaurantelor, Editor. Inter. Rebs. București 

 Dan Chiriac, Violeta Borzea, Daniela Chiriac- Bucătărie, reţetar general. Editura Naţional/2008. 

 C. Florea — Îndrumar pentru unităţile de alimentaţie publică, Editura Tehnică anul 1988. 

 Legea nr. 98/1994, republicată în 2008, privind stabilirea și sancţionarea contravenţiilor la Normele 
legale de igienă și sănătate publică. 

 Legea Nr. 22 /18.11.1969 privind angajarea gestionărilor, constituirea de garanţii și răspunderea în 
legătură cu gestionarea bunurilor materiale, cu modificările și completările ulterioare; 

 Legea nr.54/1994 pentru modificarea unor prevederi din Legea nr.22/1969 privind angajarea 
gestionărilor, constituirea de garanţii și răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor materiale 
Publicată în Monitorul Oficial Nr. 181 din 15 iulie 1994. 

 Legea Nr. 319 / 14.07.2006 privind securitatea și sănătatea în muncă. 

 Instrucţiuni proprii de sănătate și securitate în munca pentru bucătar. 

 Modalitatea de desfăşurare a examenului: probă practică 
 

Muncitor I - Instalator – Compartiment tehnic complex studenţesc – 3 posturi 
 Locul desfăşurării examentului : Complex Al. I. Cuza 
 Ora: 10.00 
 TEMATICĂ: 

 Caracteristicile obiectelor sanitare uzuale. 

 Retele exterioare de alimentare cu apã rece. 

 Retele exterioare pentru distribuţia şi recircularea apei calde de consum. 

 Reţele interioare de alimentare cu apă rece şi apă caldă de consum. 

 Infracţiuni privind securitatea şi sănătatea în muncă. 

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

 Instruirea lucrătorilor privind securitatea şi sănătatea în muncă. 

 Obligaţiile lucrătorilor privind securitatea şi sănătatea în muncă. 

 BIBLIOGRAFIE 

 Legea securităţii și sănătăţii în muncă nr.319/2006 și Normele de aplicare a acestora aprobate prin HG 
nr.1425/2006. 

 Legea nr.53/2003, republicată, – Codul Muncii, cu modificările și completările ulterioare. 

 Agenda instalatorului de apă şi canal. Editura Tehnică. Aurel Simonetti. Bucureşti 1984. 

 Instalatii tehnico-sanitare şi de gaze - Ştefan Vintilă; Gheorghe Constantinescu reeditare îmbunătăţită a 
ediţiei din anul 1987. 

 Enciclopedia tehnică de instalaţii – Manualul de instalaţii sanitare. Editura Artenco, Bucureşti, 2010. 

 Modalitatea de desfăşurare a examenului: probă practică 
 

Muncitor I - fochist – Compartiment tehnic complex studenţesc – 1 post 
 Locul desfăşurării examentului : Complex Al. I. Cuza 
 Ora: 10.00 
 TEMATICĂ: 

 Cazane de apă caldă - părţile componente principale. 

 Manevre pentru oprirea cazanului din funcţiune. 

 Pregătirea cazanelor pentru punerea în funcţiune, punerea în funcţiune (probe). 

 Instrucţiuni proprii de securitate şi sănătate ăn muncă în centralele termice. 

 Comitetul de securitate şi sănătate în muncă (conf. Codului Muncii). 

 Infracţiuni privind securitatea şi sănătatea în muncă. 

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

 Instruirea lucrătorilor privind securitatea şi sănătatea în muncă. 

 Obligaţiile lucrătorilor privind securitatea şi sănătatea în muncă. 
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 BIBLIOGRAFIE 

 Legea securităţii și sănătăţii în muncă nr.319/2006 și Normele de aplicare a acestora aprobate prin HG 
nr.1425/2006. 

 Legea nr.53/2003, republicată, – Codul Muncii, cu modificările și completările ulterioare. 

 Prescripţia Tehnică ISCIR PT C9 - 2010 - Cazane de apă caldă şi cazane de abur de joasă presiune. 

 Prescripţia Tehnică ISCIR PT C4 - 2010 - Recipiente metalice stabile sub presiune. 

 Prescripţia Tehnică ISCIR PT C7 - 2010 - Dispozitive de siguranţă. 

 Călăuza fochistului - Editura Tehnică 1978. 

 Instrucţiuni proprii de securitate şi sănătate în muncă în centralele termice. 

 Modalitatea de desfăşurare a examenului: probă practică 
 

Muncitor II - fochist – Compartiment tehnic complex studenţesc – 2 posturi 
 Locul desfăşurării examentului : Complex Al. I. Cuza 
 Ora: 10.00 
 TEMATICĂ: 

 Cazane de apă caldă - părţile componente principale. 

 Manevre pentru oprirea cazanului din funcţiune. 

 Pregătirea cazanelor pentru punerea în funcţiune, punerea în funcţiune (probe). 

 Instrucţiuni proprii de securitate şi sănătate ăn muncă în centralele termice. 

 Comitetul de securitate şi sănătate în muncă (conf. Codului Muncii). 

 Infracţiuni privind securitatea şi sănătatea în muncă. 

 Contravenţii privind securitatea şi sănătatea în muncă. 

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

 Instruirea lucrătorilor privind securitatea şi sănătatea în muncă. 

 Obligaţiile lucrătorilor privind securitatea şi sănătatea în muncă. 

 BIBLIOGRAFIE 

 Legea securităţii și sănătăţii în muncă nr.319/2006 și Normele de aplicare a acestora aprobate prin HG 
nr.1425/2006. 

 Legea nr.53/2003, republicată, – Codul Muncii, cu modificările și completările ulterioare. 

 Prescripţia Tehnică ISCIR PT C9 - 2010 - Cazane de apă caldă şi cazane de abur de joasă presiune. 

 Prescripţia Tehnică ISCIR PT C4 - 2010 - Recipiente metalice stabile sub presiune. 

 Prescripţia Tehnică ISCIR PT C7 - 2010 - Dispozitive de siguranţă. 

 Călăuza fochistului - Editura Tehnică 1978. 

 Instrucţiuni proprii de securitate şi sănătate în muncă în centralele termice. 

 Modalitatea de desfăşurare a examenului: probă practică 
 

Muncitor I - zidar – Compartiment tehnic complex studenţesc – 1 post 
 Locul desfăşurării examentului : Complex Al. I. Cuza 
 Ora: 10.00 
 TEMATICĂ: 

 Noţiuni generale despre construcţii si părţile lor componente. 

 Identificarea materialelor de bază folosite la lucrările de zidărie si zugrăveli. 

 Utilizarea uneltelor, sculelor si dispozitivelor simple, manuale si mecanizate pentru executarea 
lucrărilor de zidărie si zugrăveli. 

 Pregătirea suprafeţelor pentru lucrări de zidărie si zugrăveli. 

 Executarea zidăriilor simple si de complexitate medie. 

 Executarea tencuielilor simple si decorative. 

 Executarea lucrărilor complete de zugrăveli. 

 Comitetul de securitate şi sănătate în muncă (conf. Codului Muncii). 
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 Infracţiuni privind securitatea şi sănătatea în muncă. 

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

 Instruirea lucrătorilor privind securitatea şi sănătatea în muncă. 

 Obligaţiile lucrătorilor privind securitatea şi sănătatea în muncă. 

 BIBLIOGRAFIE 

 Legea securităţii și sănătăţii în muncă nr.319/2006 și Normele de aplicare a acestora aprobate prin HG 
nr.1425/2006. 

 Legea nr.53/2003, republicată, – Codul Muncii, cu modificările și completările ulterioare. 

 Suport de curs zugrav-ipsosar-vopsitor-tapetar (Internet www.conestiasi.ro). 

 Manual de calificare zidar (Internet www.scribd.com/doc/95844801/). 

 Modalitatea de desfăşurare a examenului: probă practică 
 

Muncitor I - zugrav – Compartiment tehnic complex studenţesc – 1 post 
 Locul desfăşurării examentului : Complex Al. I. Cuza 
 Ora: 10.00 
 TEMATICĂ: 

 Alcătuirea generala a unei construcţii. 

 Materiale folosite la lucrările de tencuieli.Mecanizarea operaţiilor de manipulare şi transport a 
acestora. 

 Alcătuirea şi tehnologia de execuţie a tencuelilor. 

 Procedee de vopsire. 

 Comitetul de securitate şi sănătate în muncă (conf. Codului Muncii). 

 Infracţiuni privind securitatea şi sănătatea în muncă. 

 Contravenţii privind securitatea şi sănătatea în muncă. 

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

 Instruirea lucrătorilor privind securitatea şi sănătatea în muncă. 

 Obligaţiile lucrătorilor privind securitatea şi sănătatea în muncă. 

 BIBLIOGRAFIE 

 Legea securităţii și sănătăţii în muncă nr.319/2006 și Normele de aplicare a acestora aprobate prin HG 
nr.1425/2006. 

 Legea nr.53/2003, republicată, – Codul Muncii, cu modificările și completările ulterioare. 

 Cartea zidarului- Editura tehnica Bucuresti. Autori : Ing. Ilie Davidescu si Ing.C-tin Rosoga. 

 Norme specifice de securitate a muncii pentru activităţi de vopsitorie- cap V - Ministerul Muncii si 
Solidarităţii Sociale. 

 Modalitatea de desfăşurare a examenului: probă practică 
 

Muncitor III - zugrav – Compartiment tehnic complex studenţesc – 1 post 
 Locul desfăşurării examentului : Complex Al. I. Cuza 
 Ora: 10.00 
 TEMATICĂ: 

 Alcătuirea generala a unei construcţii. 

 Materiale folosite la lucrările de tencuieli.Mecanizarea operaţiilor de manipulare şi transport a 
acestora. 

 Alcătuirea şi tehnologia de execuţie a tencuelilor. 

 Procedee de vopsire. 

 Infracţiuni privind securitatea şi sănătatea în muncă. 

 Contravenţii privind securitatea şi sănătatea în muncă. 

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

 Instruirea lucrătorilor privind securitatea şi sănătatea în muncă. 
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 Obligaţiile lucrătorilor privind securitatea şi sănătatea în muncă. 

 BIBLIOGRAFIE 

 Legea securităţii și sănătăţii în muncă nr.319/2006 și Normele de aplicare a acestora aprobate prin HG 
nr.1425/2006. 

 Legea nr.53/2003, republicată, – Codul Muncii, cu modificările și completările ulterioare. 

 Cartea zidarului- Editura tehnica Bucuresti. Autori : Ing. Ilie Davidescu si Ing.C-tin Rosoga. 

 Norme specifice de securitate a muncii pentru activităţi de vopsitorie- cap V - Ministerul Muncii si 
Solidarităţii Sociale. 

 Modalitatea de desfăşurare a examenului: probă practică 
 

Muncitor I - dulgher – Compartiment tehnic complex studenţesc – 1 post 
 Locul desfăşurării examentului : Complex Al. I. Cuza 
 Ora: 10.00 
 TEMATICĂ: 

 Rolul clasificarea şi alcătuirea cofrajelor. 

 Realizarea structurilor de rezistenţă din lemn. 

 Prelucrarea manuală a materialului lemnos. 

 Operaţii de montare şi demontare a panourilor de cofraj pentru un stâlp. 

 Clasificarea materialului lemnos dupa gradul de prelucrare. 

 Conditii ce trebuie asigurate de pardoseli din punct de vedere al izolatiei. 

 Pardoseli din lemn. 

 Infracţiuni privind securitatea şi sănătatea în muncă. 

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

 Instruirea lucrătorilor privind securitatea şi sănătatea în muncă. 

 Obligaţiile lucrătorilor privind securitatea şi sănătatea în muncă. 

 BIBLIOGRAFIE 

 Legea securităţii și sănătăţii în muncă nr.319/2006 și Normele de aplicare a acestora aprobate prin HG 
nr.1425/2006. 

 Legea nr.53/2003, republicată, – Codul Muncii, cu modificările și completările ulterioare. 

 Cartea zidarului- Editura tehnica Bucuresti. Autori : Ing. Ilie Davidescu si Ing.C-tin Rosoga. 

 Norme specifice de securitate a muncii pentru activităţi de vopsitorie- cap V - Ministerul Muncii si 
Solidarităţii Sociale. 

 Modalitatea de desfăşurare a examenului: probă practică 
 

Administrator patrimoniu IS – Compartiment administrativ complex studenţesc – 1 
post 

 Locul desfăşurării examentului : Complex Al. I. Cuza 
 Ora: 10.00 
 TEMATICĂ: 

 Atribuţiile principale ale gestionarului. 

 Condiţii privind angajarea gestionarilor. 

 Garanţia în numerar ( conf. Legii 22/18.11.1969 ). 

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

 Instruirea lucrătorilor privind securitatea şi sănătatea în muncă. 

 Obligaţiile lucrătorilor privind securitatea şi sănătatea în muncă. 

 Evenimente (comunicarea, cercetarea, înregistrarea şi raportarea evenimentelor privind securitatea şi 
sănătatea în muncă). 

 Infracţiuni privind securitatea şi sănătatea în muncă. 

 Răspunderea patrimonială conf. Codului Muncii. 
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 Drepturi și obligaţii în legătura cu primirea, păstrarea și eliberarea bunurilor materiale. 

 Predarea-primirea gestiunii de bunuri materiale. 

 Contravenţii privind securitatea şi sănătatea în muncă. 

 Comitetul de securitate şi sănătate în muncă (conf. Codului Muncii). 

 Jurisdicţia muncii conf. Codului Muncii. 

 Răspunderea penală şi civilă a gestionarului (cazuri şi măsuri). 

 BIBLIOGRAFIE 

 Legea nr. 22 / 18.11.1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanţii şi răspunderea în 
legătură cu gestionarea bunurilor materiale. 

 Legea 54 / 8.06.1994 pentru modificarea unor prevederi din Legea 22 / 1969. 

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

 Legea 53 / 2003 Codul Muncii. 

 Hotarârea 2230/1969 privind gestionarea bunurilor materiale. 

 Modalitatea de desfăşurare a examenului: probă scrisă 
 

Administrator patrimoniu IIS – Compartiment administrativ complex studenţesc – 3 
posturi 

 Locul desfăşurării examentului : Complex Al. I. Cuza 
 Ora: 10.00 
 TEMATICĂ: 

 Atribuţiile principale ale gestionarului. 

 Condiţii privind angajarea gestionarilor. 

 Garanţia în numerar ( conf. Legii 22/18.11.1969 ). 

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

 Instruirea lucrătorilor privind securitatea şi sănătatea în muncă. 

 Obligaţiile lucrătorilor privind securitatea şi sănătatea în muncă. 

 Evenimente (comunicarea, cercetarea, înregistrarea şi raportarea evenimentelor privind securitatea şi 
sănătatea în muncă). 

 Infracţiuni privind securitatea şi sănătatea în muncă. 

 Răspunderea patrimonială conf. Codului Muncii. 

 Drepturi și obligaţii în legătura cu primirea, păstrarea și eliberarea bunurilor materiale. 

 Predarea-primirea gestiunii de bunuri materiale. 

 Contravenţii privind securitatea şi sănătatea în muncă. 

 Comitetul de securitate şi sănătate în muncă (conf. Codului Muncii). 

 Jurisdicţia muncii conf. Codului Muncii. 

 Răspunderea penală şi civilă a gestionarului (cazuri şi măsuri). 

 BIBLIOGRAFIE 

 Legea nr. 22 / 18.11.1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanţii şi răspunderea în 
legătură cu gestionarea bunurilor materiale. 

 Legea 54 / 8.06.1994 pentru modificarea unor prevederi din Legea 22 / 1969. 

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

 Legea 53 / 2003 Codul Muncii. 

 Hotarârea 2230/1969 privind gestionarea bunurilor materiale. 

 Modalitatea de desfăşurare a examenului: probă scrisă 

 
Casier I – Compartiment administrativ complex studenţesc – 1 post 

 Locul desfăşurării examentului : Complex Al. I. Cuza 
 Ora: 10.00 
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 TEMATICĂ: 

 Registrul de casă și dispoziţiile de încasare și plată. 

 Condiţii de angajare a gestionarilor.   

 Răspunderea gestionarilor.     

 Drepturi şi obligaţii în legătură cu primirea, păstrarea şi eliberarea bunurilor materiale. 

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

 Instruirea lucrătorilor privind securitatea şi sănătatea în muncă. 

 Obligaţiile lucrătorilor privind securitatea şi sănătatea în muncă. 

 BIBLIOGRAFIE 

 Decretul 209/ 1976 privind aprobarea Regulamentului operaţiilor de casă. 

 Legea 22/ 1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanţii și răspunderea în legătură cu 
gestionarea bunurilor agenţilor economici, autorităţilor sau instituţiilor  publice, actualizatizată. 

 Legea nr.571/2003 - Codul fiscal, actualizată (Tittul IX lmpozite și taxe locale) 

 Hotarare nr. 2230 / 1969 privind gestionarea bunurilor materiale ale organizaţiilor socialiste. 

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

 Legea 53 / 2003 Codul Muncii. 

 Modalitatea de desfăşurare a examenului: probă scrisă 

 
Administrator patrimoniu IS – Biroul contabilitate – 2 posturi 
Administrator patrimoniu IIS – Biroul contabilitate – 1 post 

 Locul desfăşurării examentului : corp U – Biroul contabilitate 
 Ora: 10.00
 TEMATICĂ: 

1. Principiile contabile. 
2. Organizarea si conducerea contabilităţii. 
3. Principii în execuţia bugetară; execuţia bugetară. 
4. Finanţarea instituţiilor publice. 
5. Norme privind organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de activ și de pasiv. 
6. Finanţarea și patrimoniul universităţilor. 
7. Evidenţa și păstrarea numerarului. 
8. Controlul respectării disciplinei de casă. 
9. Cheltuieli de transport pe perioada delegării, detașării personalului în altă localitate. 
10. Decontarea cheltuielilor în valută referitor la deplasări externe (transport, diurnă, cazare, alte 
cheltuieli). 
11. Norme metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea și plata cheltuielilor instituţiilor 
publice, precum și organizarea, evidenţa și raportarea angajamentelor bugetare si legale. 
12. Legea 22/1969 privind angajarea gestionarilor 

 Principii generale 

 Răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor 
13. Norme generale privind documentele justificative si financiare-contabile. 
14. Normative de cheltuieli pentru autorităţile și instituţiile publice – ord.        80/2001. 
15. Codul controlului intern cuprinzând standardele de management/control intern la entităţile 
publice. 
16. Studii universitare de doctorat. 
17. Sponsorizarea.  
18. Planul de conturi pentru instituţii publice. 

 BIBLIOGRAFIE 
1. Legea contabilităţii 82/1991 modificată și completată. 
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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. Anexa la Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1917/2005 pentru aprobarea Normelor 
metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice. Planul de conturi 
pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia. 
4. Ordinul nr. 2021/2013 privind planul de conturi pentru instituţii publice. 
5. Legea 500/2002 privind finanţele publice. 
6. Legea 1/2011, Legea Educaţiei Naţionale. 
7. Decretul 209/1976 pentru aprobarea Regulamentului operaţiunilor de casă ale unitaţilor. 
8. Hotarârea Guvernului nr. 1860/2006 privind drepturile şi obligaţiile personalului instituţiilor publice 
pe perioada delegării şi detaşării în altă localitate. 
9. 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. 
10. Legea 22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanţii materiale. 
11. H.C.M. 2230/1969 privind gestionarea bunurilor materiale. 
12. Ordinul nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii 
elementelor de activ și de pasiv. 
13. Ordinul 3512/2008 privind documente financiar – contabile. 
14. Ordonanţa 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile şi instituţiile 
publice. 
15. Legea 32/1994 privind sponsorizarea, modificată şi completată. 
16. O.M.F. nr. 946/2005 pentru aprobarea Codului controlului intern cuprinzând standardele de 
management şi controlul intern la entităţile publice şi pentru dezvoltarea sistemelor de control 
managerial. 

 Modalitatea de desfăşurare a examenului: probă scrisă 

 
Administrator finaciar IS – Serviciul management cercetare - 1 post 

 Locul desfăşurării examentului : corp U – Serviciul management cercetare 
 Ora:10.00
 TEMATICĂ: 

 Incheierea contractului individual de muncă; 

 Modificarea contractului individual de muncă; 

 Plafoanele în baza cărora se calculează drepturile salariale la contrcactele de finanţare încheiate 
începând cu luna mai 2007, din fonduri bugetare alocate PN II; 

 Terminologie în contextul Ordinului 989/2014 – explicarea termenilor: cheltuieli eligibile, fonduri 
publice, resurse umane, onorariu, subvenţii, premii, personal  administrativ, personal auxiliar; 

 Reguli de eligibilitate a cheltuielilor pe programele operaţionale; 

 Impozitul pe profit – contribuabili, sfera de cuprindere a impozitului, an fiscal si cote de impozitare; 

 Calculul profitului impozabil; 

 Principii şi reguli bugetare în contextul Legii 500/2002; 

 Rolul şi responsabilităţile ordonatorilor de credite; 

 Norme metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonantarea si plata cheltuielilor cu salariile în 
institutiile; 

 Plata salariilor în sistemul bugetar; 

 Organizarea şi conducerea contabilităţii; 

 Categoriile de cheltuieli pentru activităţi de cercetare-dezvoltare şi de stimulare a inovării, care pot fi 
finanţate de la bugetul de stat; 

 Standardele de control intern/managerial la entităţile publice, Obiectivele entităţii publice - 
Descompunerea şi formularea obiectivelor. 



Page 15 of 18 

 

 BIBLIOGRAFIE 

 Codul muncii actualizat 2015, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 53/2003; 

 H.G nr. 475 din 23 mai 2007 privind aprobarea Planului national de cercetare-dezvoltare si inovare II, 
pentru perioada 2007-2013- plafoanele salariale; 

 Ordinul 989/219.09.2014 pentru modficarea şi completarea Ordinului 1117 din 17 august 2010 - pentru 
stabilirea regulilor de eligibilitate şi a listei cheltuielilor eligibile în cadrul operaţiunilor finanţate prin 
Programul operaţional sectorial "Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013"; 

 Hotărârea nr. 759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate in cadrul operatiunilor 
finantate prin programele operationale; 

 Legea 571/2003 coroborată cu HG 44/2004, priviind Codul fiscal şi Normele Metodologice de aplicare; 

 Legea 500/2002 privind finanţele publice;  

 Ordin 1792/24.12.2002 pentru aprobarea Normelor metodologice priviind angajarea , lichidarea, 
ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice , precum şi organizarea , evidenţa şi raportarea 
angajamentelor bugetare şi legale; 

 

 Legea contabilitatii actualizată în 2015 pentru modificarea şi completarea Legii contabilităţii nr. 
82/1991, republicată; 

 H.G. nr. 1265/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice privind contractarea, finanţarea, 
monitorizarea şi evaluarea programelor, proiectelor de cercetare-dezvoltare şi inovare, modificată şi 
completată prin H.G. nr. 133/2011; 

 H.G. nr.134/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice privind stabilirea categoriilor de cheltuieli 
pentru activităţi de cercetare-dezvoltare şi de stimulare a inovării; 

 Ordin nr. 946 din 04.07.2005 Aprobarea Codului de control intern managerial; 

 Modalitatea de desfăşurare a examenului: probă scrisă 

 
Laborant I SSD – Departamentul Știinţa alimentelor, Ingineria alimentelor, 
Biotehnologii aplicate - 1 post 

 Locul desfăşurării examentului : Corp E 
 Ora: 12.00 
 TEMATICĂ: 

1.Analiza fizico-chimică a diferitelor tipuri de vinuri: concentraţie alcoolică, aciditate totală și volatilă, 
densitate, extract sec total, SO2 liber și total, culoare. 

2.Metode de identificare a falsificărilor produselor alimentare. 
3.Elaborarea unui Raport de încercare pentru procedurile acreditate RENAR din cadrul LAFCMA. 

 BIBLIOGRAFIE 

 Ana A. 2002, Manual  de lucrari practice in oenologie. Ed. Fundatiei Universitatii Dunarea de Jos 
din Galati. 

 Tardea C., 2007, Chimia vinului, Ed. „Ion Ionescu de la Brad”, Iasi. 

 Bulancea, M., Râpeanu, G., 2009, Autentificarea si identificarea falsificărilor produselor alimentare, 
Editura Didactica si Pedagogica, Bucuresti. 

 Modalitatea de desfăşurare a examenului: probă scrisă 

 
Inginer I S – Departamentul de automatică şi inginerie electric, Facultatea de 
Automatică, Calculatoare, Inginerie Electrică și Electronică – 1 post 

 Locul desfăşurării examentului : Corp Y  
 Ora: 9.00 
 TEMATICĂ: 
a. Arhitectura sistemelor robotice şi a vehiculelor autonome; 
b. Conducerea sistemelor robotice şi a vehiculelor autonome; 
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c. Arhitectura sistemelor mecatronice şi a liniilor flexibile de fabricaţie; 

d. Arhitectura calculatoarelor şi a reţelelor de calculatoare. 

 BIBLIOGRAFIE 

 Cărţi tehnice roboţii mobili Pioneer 3-DX, PeopleBot, PatrolBot, PowerBot; 

 Carte tehnică manipulatorul robotic  Pioneer 5-DOF Arm; 

 Carte tehnică linia de mecatronica Hera&Horstmann; 

 Carte tehnică linia de mecatronică Festo; 

 Manual intreţinere şi operare  PC; 

 Modalitatea de desfăşurare a examenului: probă scrisă 

 

Technician IAM – Departamentul de electronică şi telecomunicaţii - Facultatea de 

Automatică, Calculatoare, Inginerie Electrică și Electronică – 1 post 

 Locul desfăşurării examentului : Corp Y 
 Ora: 9.00 
 TEMATICĂ: 

- Întreţinerea  sistemelor de calcul 
- Construcţia şi mentenanţa echipamentelor electronice. 

 BIBLIOGRAFIE 

 LEGEA nr. 1/2011, Legea educaţiei naţionale; 

 LEGEA nr. 319/2006, Legea securităţii şi sănătăţii în muncă cu modificările şi completările ulterioare; 

 LEGEA nr. 307/2006, Legea privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

 Modalitatea de desfăşurare a examenului: probă scrisă 

 
Inginer IS - Departamentul Calculatoare și Tehnologia Informaţiei, Facultatea de 

Automatică, Calculatoare, Inginerie Electrică și Electronică – 1 post 
 Locul desfășurării examenului: str. Știinţei nr. 2, Corp G, sala 305, Departamentul Calculatoare și 

Tehnologia Informaţiei 

 Ora: 11.00 

 Tematica: 

 Cerinţe de proiectare ale nivelului de reţea 

 Algoritmi de dirijare 

 DNS Sistemul numelor de domenii 

 SNMP Protocol simplu de administrare a reţelei 

 Metode de protejare a calculatoarelor la intruziuni 

 Securitatea echipamentelor de reţea 

 Bibliografia: 

 Andrew Tanenbaum, "Retele de calculatoare", Editia a 3-a, Computer Press Agora SRL, Bucuresti 1997 

 Bazele Reţelelor de calculatoare, Manual pentru administrarea reţelelor LAN şi WAN, Teora 1999 

 Resurse online www.cisco.com 

 Resurse online www.linux.com/learn/docs 

 Proiectarea retelelor - Rasvan Rughiniş, Editura Printech 

 http://books.google.ro/books?id=s1iT4f3KCp0C&printsec=frontcover&source=gbs_ge_summary_r&ca
d=0#v=onepage&q&f=false 

 Utilizarea sistemelor de operare - Rasvan Rughiniş, George Milescu, Razvan Deaconescu, Mircea 
Bardac, Editura Printech 

http://www.linux.com/learn/docs
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 http://books.google.ro/books?id=KNvQniXULV4C&printsec=frontcover&source=gbs_ge_summary_r&c
ad=0#v=onepage&q&f=false 

 Modalitatea de desfășurare a examenului: probă scrisă 

 
Informatician I SSD – Consiliul de calitate – 1 post 

 Locul desfăşurării examentului : Corp U 

 Ora: 14.00 

 TEMATICĂ: 
1. Precizări suplimentare în legătură cu depunerea la ARACIS a Rapoartelor de autoevaluare ale 

programelor de studii universitare de licenţă/masterat în vederea autorizării 
provizorii/acreditării/evaluării periodice 

2. Etape metodologice privind acreditarea programelor de studii universitare de licenţă 
3. Procedura de evaluare externă periodică a domeniilor de studii universitare de master 
4. Procedura de evaluare externă în vederea acreditării a unui domeniu nou de studii universitare de 

master 
5. Procedura de evaluare externă în vederea încadrării unui program nou de studii universitare de master 

într-un domeniu de studii universitare de master acreditat 
6. Obiectivele specifice ale acreditării programelor de studii de licenţă 
7. Elemente de bază ale HTML 
8. Elemente de bază ale CSS 
9. Elemente de bază ale JavaScript 

 BIBLIOGRAFIE 

 Legea nr. 1/2011 – cu modificările și completările ulterioare; 

 Metodologia de evaluare externă, standardele, standardele de referinţă şi lista indicatorilor de 
performanţă; 

 Proceduri privind acreditarea/evaluarea externă periodică a domeniilor de studii universitare de 
master; 

 Web Standards Programmer’s Reference: HTMl, CSS, JavaScript, Perl, Python, and PHP – Steve M. 
Schafer. 

 Modalitatea de desfăşurare a examenului: probă scrisă 

 
Analist programator IAS – Direcţia Informatizare Și Comunicaţii Digitale  – 2 posturi 

 Locul desfăşurării examentului : Corp U 

 Ora: 14.00 

 TEMATICĂ ŞI BIBLIOGRAFIE 

 Legea nr. 284/2010, privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice 

 Legea nr. 63/2011, privind încadrarea și salarizarea în 2011 a personalului didactic și didactic auxiliar 
din învăţământ 

 HG nr. 500/2011, privind registrul general de evidenţă a salariaţilor 

 Legea nr. 63/2003 a Codului muncii, actualizată prin legea nr. 12/2015 

 Severin Bumbaru – Structuri de Date, Algoritmi și Tehnici de programare – Ed. Fundaţiei Universitare 
Dunărea de Jos, 2002. 

 Cristea V., Athanasiu I., Kalisz E., Iorga V. – Tehnici de programare, Editura Teora, București 1994 

 Lungu I., Bodea C., Bădescu G., Ioniţă C. – Baze de date. Organizare, proiectare și implementare, 
Editura All, 1995. 

 Ionescu, F., "Baze de date relaţionale si aplicaţii", Ed. Tehnica, 2004 

 T.H. Cormen, Ch. E. Leiserson, R.R. Rivest - Introducere in algoritmi - Ed. Teora., 2000 

 Modalitatea de desfăşurare a examenului: probă scrisă 

 

http://www.aracis.ro/fileadmin/ARACIS/Proceduri/Metodologie_de_evaluare_externa.pdf
http://www.aracis.ro/fileadmin/ARACIS/Proceduri/Metodologie_de_evaluare_externa.pdf


Page 18 of 18 

 

Inginer sistem IAS – Direcţia Informatizare Și Comunicaţii Digitale  – 1 post 
 Locul desfăşurării examentului :  

 Ora:  

 TEMATICĂ ŞI BIBLIOGRAFIE 

 Hotărâre nr. 781 din 25 iulie 2002 privind protecţia informaţiilor secrete de serviciu.  

 Legea nr. 135 din 15 mai 2007 cu privire la arhivarea documentelor în formă electronică 

 ORDINUL nr. 4626 din 21 iulie 2005 privind aprobarea Metodologiei de recuperare a documentelor 
pierdute, distruse ori deteriorate și de taxare a serviciilor și a nerespectării termenelor de restituire a 
publicaţiilor împrumutate din bibliotecile cuprinse în reţeaua învăţământului, precum și a Precizărilor 
privind calculul valoric al acestor documente. 

 The Linux Documentation Project – http://www.tldp.org/  

 Severin Bumbaru – Structuri de Date, Algoritmi și Tehnici de programare – Ed. Fundaţiei Universitare 
Dunărea de Jos, 2002. 

 Cristea V., Athanasiu I., Kalisz E., Iorga V. – Tehnici de programare, Editura Teora, București 1994 

 Lungu I., Bodea C., Bădescu G., Ioniţă C. – Baze de date. Organizare, proiectare și implementare, Editura 
All, 1995. 

- Ionescu, F., "Baze de date relaţionale si aplicaţii", Ed. Tehnica, 2004 

   *** - "SQL", Student Guide, Oracle Education 

 Modalitatea de desfăşurare a examenului: probă scrisă 
 

Analist programator IAS – Direcţia Informatizare Și Comunicaţii Digitale  – 1 post 

Analist programator IS – Direcţia Informatizare Și Comunicaţii Digitale  – 1 post 
 Locul desfăşurării examentului : Corp U 

 Ora: 14.00 

 TEMATICĂ ŞI BIBLIOGRAFIE 

 Lege nr. 677 din 21 noiembrie 2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter 
personal și libera circulaţie a acestor date.  

 Ordin nr. 52 din 18 aprilie 2002 privind aprobarea Cerinţelor minime de securitate a prelucrărilor de date cu 
caracter personal.  

 Ordin nr. 53 din 18 aprilie 2002 privind aprobarea formularelor tipizate ale notificărilor prevăzute de Legea 
nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera 
circulaţie a acestor date.  

 Severin Bumbaru – Structuri de Date, Algoritmi și Tehnici de programare,  Ed. Fundaţiei Universitare Dunărea 
de Jos, 2002. 

  Cristea V., Athanasiu I., Kalisz E., Iorga V. – Tehnici de programare, Editura Teora, București 1994 

 Lungu I., Bodea C., Bădescu G., Ioniţă C. – Baze de date. Organizare, proiectare și implementare, Editura All, 
1995. 

 Ionescu, F., "Baze de date relaţionale si aplicaţii", Ed. Tehnica, 2004 

 Modalitatea de desfăşurare a examenului: probă scrisă 
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