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Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați organizează concurs  

pentru ocuparea următorului post temporar vacant 

 

1. Denumirea postului: Designer pagini web (studii superioare) Cod COR 216610 

2. Durata: determinată, de la data de 16/12/2019 până la data de 30/04/2021 

3. Norma de lucru: normă parţială – maxim 5 ore/saptămână, (maxim 25 ore/lună) 

4. Cerinţele postului: 

Studii: Stiinţa sistemelor şi a calculatoarelor 

Vechime în muncă: 15 ani  

Experienţă de lucru în proiecte de cercetare 

Competenţe informatice:  

• web design – creare, întreținere și actualizare site-uri web 

• bună cunoaștere a instrumentelor Microsoft Office™ 

• configurare și utilizare sisteme de operare (MS Windows) 

• familiar cu sistemul CMS (content management system) 

Cunoaşterea unei limbi străine: limba engleză, nivel B2 

 

5. Descrierea postului: 

Administrarea şi design-ul site-ului proiectului SafeConsume - Safer food through changed consumer 

behavior: Effective tools and products, communication strategies, education and a food safety policy 

reducing health burden from foodborne illnesses (safeconsume.eu). Imbunătăţirea performanţelor 

actuale ale site-ului.  

6. Conţinutul dosarului de candidatură: 

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru, candidaţii vor prezenta un dosar de concurs care va conţine 

următoarele documente: 

a. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice 

organizatoare; 

b. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz; 

c. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor 

specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale 

postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică; 

d. adeverinţă care atestă vechimea în muncă; 

Candidații care nu au relații contractuale curente cu UDJG și care sunt selectați în urma procesului 

de evaluare, la semnarea contractului de muncă vor completa dosarul de candidatură cu: 

e. cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă 

incompatibil cu funcţia pentru care candidează; 



f. adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni 

anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile 

sanitare abilitate; 

g. curriculum vitae. 

Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi 

calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii. 

În cazul în care candidatul depune o declaraţie pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în 

cazul în care este declarat admis la selecţia dosarelor, acesta are obligaţia de a completa dosarul de 

concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a 

concursului. 

 

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant, candidaţii trebuie să îndeplinească 

următoarele condiţii generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea 

Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, modificat prin HG 1027 din 24 noiembrie 2014:  

a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor 

aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România; 

b) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale; 

c) are capacitate deplină de exerciţiu; 

d) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza 

adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate; 

e) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit 

cerinţelor postului scos la concurs; 

f) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra 

statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea 

justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar  

face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea. 

 

7. Probe de concurs: 

a) probă practică 

b) interviu 

 

8. Calendarul concursului: 

 

22/11/2019 Publicarea anunțului  

25.11.2019-06.12.2019 Depunerea dosarelor de concurs ale 

candidaților  

09.12.2019, 13:00 Susținerea probei practice 

10.12.2019, 8:00 Afișarea rezultatelor la proba practică  

10.12.2019, 8.30-16:00 Depunerea contestațiilor la proba practică 

10.12.2019, 16:30 Afișarea rezultatelor soluționării contestațiilor 

Afișarea rezultatelor finale 

 

 

9. Depunerea dosarului de concurs 

Facultate/Departament/Serviciu Ştiinţa şi Ingineria Alimentelor - Secretariat 

Adresa Str. Domnească 111, corp F, camera F102, 

Galaţi, Romania 

 

10. Desfăşurarea concursului:  

Facultate/Departament/Serviciu Ştiinţa şi Ingineria Alimentelor 



Adresa Str. Domnească 111, Galati, Romania 

Corp/etaj/sala Corp E, etaj 3, camera E 307 

 

Persoana de contact pentru informații suplimentare:  

Anca Ioana Nicolau, Str. Domnească nr 111, Corp E, etaj 3, E307, Galaţi, Romania, tel. Int 8369 

e-mail: anca.nicolau@ugal.ro 

 

 

Director proiect 

Prof. Anca Ioana Nicolau 

 

 

 

  



ANEXA 

 

TEMATICĂ ȘI BIBLIOGRAFIE CONCURS      

 

Noţiuni generale de inteligență artificială. Aspecte teoretice şi practice de reprezentare a 

cunoştinţelor. Logica propozițiilor. Sisteme expert bazate pe fapte și reguli. Logică fuzzy. Reţele 

neuronale. 

 

Stuart Russel, Peter Norvig, Artificial Intelligence. A Modern Approach, Prentice Hall, 1995 

Novac C., Cocu A. – „Fundamente de inteligenţa artificială”, Editura: Fundaţiei Universitare 

“Dunărea de Jos”, 2003. 

R. Stoean, C. Stoean, Evolutie si inteligenta artificiala - Paradigme moderne si aplicatii, Editura 

Albastra, 2010 

Florin Leon, Inteligenta artificiala. Principii, tehnici, aplicatii, Editura Tehnopres, 2006 

Gh. Pușcașu, Sisteme instruibile bazate pe reţele neuronale cu aplicaţii în recunoaşterea formelor şi 

în conducerea proceselor, Bucureşti : MATRIX ROM, 1999. 

 

Director proiect 

................................................. 

 


