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Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați organizează concurs 

pentru ocuparea următoarelor posturi temporar vacante 
 

 

1. Denumirea postului:  2 posturi - Asistent de cercetare în arheologie / cod COR 263215 

2. Durata: determinată, de la data de 07/04/2021 până la data de 31/10/2022 

3. Norma de lucru: max. 42 ore/lună 

4. Cerinţele postului: 

Studii: superioare, master 

- doctorant în domeniul istorie / arheologie referitoare la arheologia Dobrogei jud. Constanța, în special 

(1 post); doctorand în domeniul istoriei / arheologiei care să se refere și la arheologia județului Covasna (1 post).   

Experienţă/vechime: 

- participarea la cel puțin 2 campanii de cercetare arheologică sistematică; 

- participarea la cel puțin 10 șantiere de cercetare arheologică preventivă (diagnostic, cercetare / săpătură, 

supraveghere); 

- arheolog debutant; 

Competenţe: activitate de cercetare în domeniul arheologiei, cunoscător al arheologiei județului Constanța, 

respectiv Covasna, cunoaşterea unei limbi străine: engleză, germană, franceză, italiană, maghiară sau bulgară. 

5. Descrierea postului: 

Activităţi în domeniul evidenței, documentării, identificării și delimitării pe teren a siturilor arheologice 

din jud. Constanța, respectiv, Covasna, introducerea datelor în aplicația informatică în cadrul contractului 

de cercetare ştiinţifică cod PN-III-P2-2.1-PED2019-5037, contract nr. 571 PED/ 2020, cu titlul: 

”Managementul integrat al patrimoniului arheologic: harta patrimoniului arheologic și procedurile 

administrative de protejare a patrimoniului arheologic” – ArchTerr. 

 

ANEXA 

TEMATICĂ ȘI BIBLIOGRAFIE CONCURS 

1. Legislația europeană și națională privind protejarea patrimoniului arheologic din România 

2. Modele europene de inventariere a siturilor arheologice – «la carte archeologique nationale» (Franța), 

„carta del rischio archeologico” (Italia) etc… 

3. Evidența  siturilor  arheologice  în  România:  Lista  Monumentelor  Istorice,  Repertoriul  Arheologic 

Național 

Bibliografia: 

Corina Borș, Protejarea patrimoniului arheologic din România. Despre situri și monumente arheologice 

din perspectiva evoluției cadrului legislativ în context european, Editura Mega, Cluj- Napoca, 2014. 

A. Chaillou, J. Thomas, L'application Patriarche. Inventaire informatique de la carte archéologique 

nationale, Les Nouvelles de l'archéologie, 2007, p. 52-57. 

Perrine Ournac. Archéologie et inventaire du patrimoine national : recherches sur les systèmes 

d’inventaire en Europe et Méditerranée occidentale (France, Espagne, Grande-Bretagne, Tunisie) : 

comparaisons et perspectives. Archéologie et Préhistoire. Université Toulouse le Mirail - Toulouse II, 2011. 

Français. 

Diego Calaon, Claudia Pizzinato, L’analisi archeologica nei processi di valutazione ambientale. proposta 

metodologica in ambiente Gis, Archeologia e Calcolatori 22, 2011, p. 413-439. 

 ORDONANȚA nr. 43 din 30 ianuarie 2000 (republicată) privind protecția patrimoniului arheologic și 

declararea unor situri arheologice ca zone de interes national 

 

 

 

https://nda.revues.org/498
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1. Denumirea postului: 1 post - cer cetă tor știnț ific II – domeniul arheologie / cod COR 263214 

2. Durata: determinată, de la data 07/04/2021 până la data de 31/10/2022 

3. Norma de lucru: max. 42 ore/lună 

4. Cerinţele postului: 

Studii: superioare, titlul de doctor în domeniul istorie 

Experienţă/vechime:  cel  puțin  15  ani  vechime  în  funcții  de  cercetare/muzeografie/didactice  în 

domeniul istoriei antice sau medievale/arheologiei 

Competenţe:      -    Gradul științific CS II; 

- Arheolog expert înscris în Registrul arheologilor;  

- Expert bunuri de patrimoniu ; 

- Bun cunoscător al arheologiei județului Galați; 

- Cunoaşterea unei limbi străine: engleză, germană, franceză, italiană sau rusă. 

5. Descrierea postului: 

Activităţi în domeniul evidenței, descrierii și delimitării pe teren a siturilor arheologice din jud. Galați, 

respectiv de introducere a documentației în aplicația informatică și redactarea standardelor procedurale 

privind protejarea patrimoniului arheologic în cadrul contractului de cercetare ştiinţifică cod PN-III-P2-

2.1-PED2019-5037, contract nr. 571 PED/ 2020, cu titlul: ”Managementul integrat al patrimoniului 

arheologic: harta patrimoniului arheologic și procedurile administrative de protejare a patrimoniului 

arheologic” – ArchTerr. 

 

ANEXA 

TEMATICĂ ȘI BIBLIOGRAFIE CONCURS 

1. Legislația europeană și națională privind protejarea patrimoniului arheologic din România 

2. Modele europene de inventariere a siturilor arheologice – «la carte archeologique nationale» 

(Franța), „carta del rischio archeologico” (Italia) etc. 

3. Evidența siturilor arheologice în România: Lista Monumentelor Istorice, Repertoriul 

Arheologic Național 

Bibliografia: 

Corina Borș, Protejarea patrimoniului arheologic din România. Despre situri și monumente 

arheologice din perspectiva evoluției cadrului legislativ în context european, Editura Mega, Cluj- 

Napoca, 2014. 

A. Chaillou, J. Thomas, L'application Patriarche. Inventaire informatique de la carte archéologique 

nationale, Les Nouvelles de l'archéologie, 2007, p. 52-57. 

Perrine Ournac. Archéologie et inventaire du patrimoine national: recherches sur les systèmes 

d’inventaire en Europe et Méditerranée occidentale (France, Espagne, Grande-Bretagne, Tunisie) : 

comparaisons et perspectives. Archéologie et Préhistoire. Université Toulouse le Mirail - Toulouse II, 2011. 

Français. 

Diego Calaon, Claudia Pizzinato, L’analisi archeologica nei processi di valutazione ambientale. 

proposta metodologica in ambiente GIS, Archeologia e Calcolatori 22, 2011, p. 413-439 ORDONANȚA nr. 

43 din 30 ianuarie 2000 (republicată) privind protecția patrimoniului arheologic și declararea unor situri 

arheologice ca zone de interes național. 

 

 
2. Durata: determinată, de la data de 07/04/2021 până la data de 31/10/2022 

3. Norma de lucru: max. 42 ore/lună 

4. Cerinţele postului: 

Studii: superioare, titlul de doctor în domeniul istorie (arheologie) 

Experienţă/vechime: cel puțin 25 ani vechime în funcții de cercetare/didactice în domeniul arheologiei 

Competenţe: - Gradul CS I, obținut prin concurs. 

                        -Arheolog expert înscris în Registrul arheologilor; experiență europeană în domeniul arheologiei. 

                        -Cunoaşterea unei limbi străine: engleză, germană, franceză, italiana, rusă sau maghiară. 

5. Descrierea postului: 

Activităţi în domeniul documentării și delimitării pe teren a siturilor arheologice din jud. Covasna, 

respectiv de introducere a documentației în aplicația informatică și redactarea standardelor procedural privind 

protejarea patrimoniului arheologic în cadrul contractului de cercetare ştiinţifică cod PN-III- P2-2.1-

PED2019-5037, contract nr. 571 PED/ 2020, cu titlul: ”Managementul integrat al patrimoniului 

arheologic: harta patrimoniului arheologic și procedurile administrative de protejare a patrimoniului 

arheologic” – ArchTerr. 

 

1. Denumirea postului: 1 post - cercetător ștințific I – domeniul arheologie / cod COR 263214 



 

ANEXA 

TEMATICĂ ȘI BIBLIOGRAFIE CONCURS 

1. Legislația europeană și națională privind protejarea patrimoniului arheologic din România 

2. Modele europene de inventariere a siturilor arheologice – «la carte archeologique nationale» 

(Franța), „carta del rischio archeologico” (Italia) etc… 

3. Evidența  siturilor  arheologice  în  România:  Lista  Monumentelor  Istorice,  Repertoriul 

Arheologic Național 

Bibliografia: 

Corina Borș, Protejarea patrimoniului arheologic din România. Despre situri și monumente arheologice 

din perspectiva evoluției cadrului legislativ în context european, Editura Mega, Cluj- Napoca, 2014. 

Perrine Ournac. Archéologie et inventaire du patrimoine national: recherches sur les systèmes d’inventaire 

en Europe et Méditerranée occidentale (France, Espagne, Grande-Bretagne, Tunisie) : comparaisons et 

perspectives. Archéologie et Préhistoire. Université Toulouse le Mirail - Toulouse II, 2011. Français. 

Diego Calaon, Claudia Pizzinato, L’analisi archeologica nei processi di valutazione ambientale. 

proposta metodologica in ambiente GIS, Archeologia e Calcolatori 22, 2011, p. 413-439 ORDONANȚA nr. 

43 din 30 ianuarie 2000 (republicată) privind protecția patrimoniului arheologic și declararea unor situri 

arheologice ca zone de interes național. 

 

 

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. carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în 

specialitatea studiilor, în copie; 

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. 



 

 

7. Probe de concurs: 

a) Verificarea eligibilității conținutului dosarului de concurs conform cerințelor 

b) Interviu 

 

8. Calendarul concursului: 

12.03.2021 - Publicarea anunțului 

15.03.2021 - 22.03.2021 - Depunerea dosarelor de concurs ale candidaților, o r e l e  0 8 : 0 0 - 1 6 : 0 0  

26.03.2021 - Verificarea eligibilității conținutului dosarelor de concurs, orele 09:00-12:00 

26.03.2021-  Afișarea rezultatelor după verificarea dosarelor, ora 14:00   

29.03.2021 - Depunerea contestațiilor, ora 14:00 

30.03.2021 - Afișarea rezultatelor soluționării contestațiilor, ora 14:00  

31.03.2021-  Susținerea interviului, orele 09:00 – 11:00 

31.03.2021 - Afișarea rezultatelor privind interviul,  ora 12:00  

01.04.2021 - Depunerea contestaților la interviu,  ora 12:00  

02.04.2021 - Afișarea rezultatelor soluționării contestaților, ora 12:00  

02.04.2021 - Afișarea rezultatelor finale, ora 14:00 

 

9. Depunerea dosarului de concurs 

Dosarele de concurs se vor depune la sediul beneficiarului proiectului, Universitatea ”Dunărea de Jos” din 

Galați – Registratură, din strada Domnească, nr. 47, Galați sau la adresa oficială de e-mail: rectorat@ugal.ro. 

 

10. Desfăşurarea concursului: 

Facultate/Departament/Serviciu Istorie, Filosofie și Teologie / Departamentul de 

Istorie, Filosofie, Sociologie 

Adresa Str. Domnească nr. 47, cod poștal 800008, Galați 

 

11. Persoana de contact pentru informații suplimentare: 

dr. Mihaela Iacob, tel. 0723143666, iacobm9@yahoo.com sau lect. univ. Dr. Decebal Nedu, 

Universitatea ”Dunărea de Jos” Galați, tel: 0744581240, decebalpompiliu@mailbox.org. 

 

 

 

 

 

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) cunoaşte limba română, scris şi vorbit; 

c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale; 

d) are capacitate deplină de exerciţiu; 

e) 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; 

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

cerinţelor postului scos la concurs; 

g) 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. 

mailto:rectorat@ugal.ro.
mailto:iacobm9@yahoo.com
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