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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 14.12.2015 examen 
de promovare pe următoarele posturi: 
 
Administrator patrimoniu IIS –Biroul comunicare – 1 post 

 Locul desfăşurării examentului : Biroul comunicare 

 Ora:  

 Tematică: 
- Aptitudinile și sarcinile unui reprezentant al biroului de presă; 
- Planificarea comunicării; 
- Rolul unui purtător de cuvânt într-o organizaţie; 
- Comunicarea în situaţii de criză; 
- Presa și puterea. Puterea presei, puterea asupra presei; 
- Comunicarea în afara organizaţiei; 
- Principii de comunicare eficiente; 
- Cum să alegem mesajul potrivit; 
- Efecte ale mass-media – argumente pro și contra; 
- Etica și moralitatea în mass media. 

 Bibliografie: 
- Frank Deaver – Etica în mass media, Editura Silex, 2004 
- Corina Rădulescu – Comunicare și relaţii publice, Editura Universităţii București, 2005 
- Cristina Coman – Relaţii publice și mass media, Editura Polirom, 2004 
- Doru Pop – Mass media și politica, Institutul European, 2000 
- Dorin Popa – Mass media, astăzi - Iaşi : Institutul European, 2002. 
- George David - Tehnici de relaţii publice: comunicarea cu mass-media 

 Modalitatea de desfăşurare a examenului: probă scrisă 

 
Administrator financiar IS – Serviciul management cercetare – 1 post 

 Locul desfăşurării examentului : Serviciul management cercetare 

 Ora: 

 Tematică: 
1. Programele componente ale Planului national II pentru Cercetare Dezvoltare si Inovare  
2. Principiile constructiei Planului national II - cele  6 programe componente 
3. Planul ca instrument principal de implementare a Strategiei Nationale pentru Cercetare Dezvoltare si Inovare  
4. Terminologie în contextul Ordinului 989/2014 – explicarea termenilor: cheltuieli eligibile, fonduri publice, 

resurse umane, onorariu, subvenţii, premii, personal  administrativ, personal auxiliar; 
5. Reguli de eligibilitate a cheltuielilor pe programele operaţionale; 
6. Principii şi reguli bugetare în contextul Legii 500/2002; 
7. Rolul şi responsabilităţile ordonatorilor de credite; 
8. Norme metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonantarea si plata cheltuielilor instituţiilor publice 
9. Plata salariilor în sistemul bugetar; 
10. Organizarea şi conducerea contabilităţii; 
11. Categoriile de cheltuieli pentru activităţi de cercetare-dezvoltare şi de stimulare a inovării, care pot fi 

finanţate de la bugetul de stat; 



Page 2 of 9 

 

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

  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 

 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 

 
Tehnician IA – Departamentul S.T.I.M. - Facultatea de Inginerie – 1 post 

 Locul desfăşurării examentului : Departamentul S.T.I.M. 

 Ora: 9.00

 Tematică: 

1. Tubul Pitot-Prandtl 
2. Forţe de impuls 
3. Studiul curgerii unui fluid real în jurul unui profil hidrodinamic; 
4. Studiul curgerii lichidelor în conducte circulare; 
5. Pompe volumice 
    a)Pompe cu piston. 
    b)Pompe cu roţi dinţate 
    c) Pompe  hidrodinamice 
6. Studiul fenomenului lovitura de berbec. 

 Bibliografie: 

1. Gheorghe Gabriel, Măsurarea debitelor de fluide. Bucureşti,Ed. Tehnica,1978  
2.  Florin Petrea,   Maşini Hidraulice şi Pneumatice. Institutul de Marină Civilă Constanţa,1993. 
3.  Andrei Viorel, Îndrumar pentru lucrări de  laborator ; Universitatea ”Dunărea de Jos” Galaţi 

1997. 
 Modalitatea de desfăşurare a examenului:  probă scrisă 
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Administrator patrimoniu IIIS –D.G.A. - Serviciul reparaţii şi întreţinere – 1 post 
 Locul desfăşurării examentului : Serviciul reparaţii şi întreţinere 

 Ora: 11.00  

 Tematică: 

 Proceduri de achizitie publica – servicii – clasificare 
 Etape de desfasurare a procedurii de achizitie pentru servicii. 
 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 conform Codului Muncii. 
 Drepturi și obligaţii în legătura cu primirea, păstrarea și eliberarea bunurilor materiale. 
 Predarea-primirea gestiunii de bunuri materiale. 

 Bibliografie: 

 O.U.G. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica a contractelor de 
concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, cu modificarile ulterioare. 
 H.G. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor O.U.G. 34/2006 
 Legea 337/2006 pentru aprobarea O.U.G. 34/2006 privind atribuirea contractelor de 

achizitie publica a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de 
servicii, cu modificarile ulterioare. 
 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 financiar IS – F.E.A.A.- Departamentul tehnică de calcul – 1 post 
 Locul desfăşurării examentului : Departamentul tehnică de calcul 

 Ora: 10.00

 Tematică: 

- IC6 - Nivelul performanţelor în cercetarea ştiinţifică 
- Obiectivele generale şi specifice ale Strategiei Naţionale De Cercetare, Dezvoltare şi Inovare 

2014-2020  
- Finanţarea suplimentară de excelenţă 
- Principiile CNFIS, cu privire la finanţarea învăţământului superior din România 

 

  Bibliografie: 

-Mariana Iatagan, Strategii de finanţare a învăţământului superior românesc în context 
european, Editura Universitaria, 2012 

- Planul naţional de cercetare-dezvoltare şi inovare pentru perioada 2015-2020 (PNCDI III) 
- Rapoarte anuale CNFIS 

 Modalitatea de desfăşurare a examenului:  probă scrisă 

 
Administrator patrimoniu IS – Departamentul de limba şi literatura franceză - 

Facultatea de Litere – 1 post 
 Locul desfăşurării examentului : Departamentul de limba şi literatura franceză 

 Ora: 10.00

 Tematică: 
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1. Structura organizatorică a instituţiilor de învăţământ superior.  
2. Funcţiile didactice şi didactice auxiliar  din învăţământul superior. Organizare şi funcţionare 
3. Responsabilităţi tehnico-administrative în învăţământul superior. 
4. Selecţionarea, păstrarea şi depunerea documentelor arhivate 
5. Norme de protecţia muncii şi securitate în muncă, obligatorii prin  regulament intern 
6. Comunicare profesională. 

 Bibliografie: 
1. Legea nr. 319/2006 privind apărarea împotriva incendiilor 
2. Legea Educaţiei Naţionale, nr. 1/2011  
3. Metodologia desfăşurării concursului de admitere 2015 
4. Codul de etica universitară  
5. Hotărârea 2230/1969 privind gestionarea bunurilor materiale; 
6. OUG nr. 307/2006 (M.O. nr. 633/27.07.2006 – privind apărarea incendiilor -(secţiunea VI). 
7. Regulamentul  intern al Universităţii „Dunărea de Jos” Galaţi 

 Modalitatea de desfăşurare a examenului: probă scrisă 

 
 

Administrator financiar IIIS – Compartimentul multiplicare  – 1 post 
 Locul desfăşurării examentului : Compartimentul multiplicare- str. Domnească nr.47 

 Ora: 10.00

 Tematică: 
1. Principii contabile. 
2. Organizarea și conducerea contabilităţii. 
3. Norme privind organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de activ și de pasiv. 
4. Evidenţa și păstrarea numerarului. 
5. Controlul respectării disciplinei de casă. 
6. Cheltuieli de transport pe perioada delegării, detașării personalului în altă localitate. 
7. Legea 22/1969 privind angajarea gestionarilor. 

                   -Principii generale 
                   -Răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor 

8. Norme generale privind documentele justificative și financiar-contabile. 
9. Studii universitare de doctorat. 
10. Sponsorizarea. 

 Bibliografie: 
1. Legea contabilităţii 82/1991 modificată și completată. 
2. Legea 1/2011, Legea Educaţiei naţionale. 
3. Decretul 209/1976 pentru aprobarea Regulamentului operaţiunilor de casă ale unităţilor. 
4. Hotărârea Guvernului nr.1860/2006 privind drepturile și obligaţiile personalului instituţiilor delegării și 

detașării în altă localitate. 
5. Legea nr. 22 / 18.11.1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanţii şi răspunderea în 

legătură cu gestionarea bunurilor materiale.  
6. Legea 54 / 8.06.1994 pentru modificarea unor prevederi din Legea 22 / 1969.  
7. Hotărârea 2230/1969 privind gestionarea bunurilor materiale. 
8. Ordinul nr.2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea și efectuarea inventarierii 

elementelor de activ și pasiv. 
9. Ordinul 3512/2008 privind documente financiar-contabile. 
Să aibă cunoștinţe de operare Microsoft Office Excel și Word (calcul tabelar) și să aibă cunoștinţe de 
utilizare e-mail. 
Modalitatea de desfăşurare a examenului: probă scrisă 



Page 5 of 9 

 

 

Inginer de sistem debutant – Departamentul S.A.I.A.B.A. – Facultatea de Ştiinţa şi 

Ingineria Alimentelor – 1 post 
 Locul desfăşurării examentului : Departamentul S.A.I.A.B.A. 

 Ora: 10.00

 Tematică: 
1. Sisteme de operare 

a. Generalităţi – interfeţe text şi interfeţe grafice 
b. Linux – caracteristici generale de utilizare, configurarea serviciilor de reţea şi de sistem 
c. Windows - caracteristici generale de utilizare, configurarea serviciilor de reţea şi de sistem 

2. Fişiere  
a. Lucrul cu fişeie sub Linux 
b. Lucrul cu fişeiere sun Windows 

3. Reţele de calculatoare 
a. Arhitectura reţelelor de calculatoare 
b. Modele de referinţă: modelul OSI şi modelul TCP/IP. Definiţii, concepte şi funcţii de bază 
c. Tipuri de echipamente utilizate în reţelele de calculatoare. Categorii, definiţii, funcţii şi principii 

de funcţionare 
d. Noţiuni de bază despre configurarea echipamentelor de reţea :  switc-uri, rutere

 Bibliografie: 
1. J.Glenn Brookshear, Introducere în informatică, Teora 1998 
2. A.Tanenbaum, “Reţele de calculatoare”, Ediţia a 3-a, Computer Press Agora SRL, 1997 
3. Bazele reţelelor de calculatoare, Manual pentru administrarea reţelelor LAN şi WAN, Teora 

1999 
4. Noţiuni de asamblare şi testare a echipamentelor de calcul şi birotică, M.Comănescu, 

A.Comănescu, Editura Matrixrom 2011 
5. Reţele de calculatoare-depanare şi modernizare, Terry Ogletree, Editura Teora 2009 
6. Resurse online www.linux.org 

 Modalitatea de desfăşurare a examenului: probă scrisă 
 

Administrator financiar IS  – Biroul contabilitate – 1 post 
 Locul desfăşurării examentului : Biroul contabilitate 

 Ora: 12.00

 Tematică: 
1.  Principiile contabile. 
2.  Organizarea si conducerea contabilităţii. 
3.  Principii în execuţia bugetară; execuţia bugetară. 
4.  Finanţarea instituţiilor publice. 
5.  Norme privind organizarea ţi efectuarea inventarierii elementelor de activ şi de pasiv. 
6.  Finanţarea şi patrimoniul universităţilor. 
7.  Evidenţa şi păstrarea numerarului. 
8.  Controlul respectării disciplinei de casă. 
9.  Cheltuieli de transport pe perioada delegării, detaşării 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 şi plata cheltuielilor instituţiilor 
publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare si legale. 
12. Legea 22/1969 privind angajarea gestionarilor 

 Principii generale 
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 Răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor 
13. Norme generale privind documentele justificative si financiare-contabile. 
14. Normative de cheltuieli pentru autorităţile şi 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 şi 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. 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 şi 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: probăscrisă 

 
Informatician IS – D.P.P.D. – Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport – 1 post 

 Locul desfăşurării examentului : D.P.P.D. – Str. Gării nr. 63-65 

 Ora: 10.00

 Tematică: 
- Reţele de comunicaţii LAN, WAN, Internet, intranet;  Modelul de referinţă OSI şi TCP/IP; 
- Arhitecturi, protocoale - Microsoft, Netware, TCP/IP; 
- Echipamente de reţea şi de comunicaţie;   
- Instalări şi configurări de echipamente în reţele locale structurate (switchuri); 
- Administrarea reţelelor;   
- Securitatea reţelelor; 
- Instalări, configurări staţii de lucru, imprimante; 

- Calculatoare personale - arhitectură, componente, caracteristici periferice,  diagnosticare defecte;  
Sistem de operare Windows XP, Vista, 7, 8, 2008 Server, 2012 Server; 
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- Instalare şi configurare; 
- Microsoft Office 2003, 2007, 2010, 2013; 
- Instalare şi configurare sistem de operare Linux; 

- Servicii (aplicaţii) Internet şi protocoale la nivel de aplicaţie (mail, World  Wide web, transfer de 
fişiere, DNS, telnet etc); 

- Arhitectură client-server; servere şi programe client pentru serviciile 
- Internet;  Administrare sistem UNIX şi Linux. 
- Administrare baze de date. 

 Bibliografie: 
- Reţele de comunicaţii între calculatoare - Ion Banica 
- Reţele de calculatoare - depanare şi modernizare - Terry Ogletree 
- Reţele de calculatoare - de la cablare la interconectare – Vasile teodor Dadarlat  
- Reţele locale de calculatoare - proiectare şi administrare – Adrian Munteanu 
- Baze de date 
- Windows 8 IES Special Edition 
- Microsoft Office 2007, 2010 
- Toate cartile si revistele de specialitate in informatica; www.teora.ro 

 Modalitatea de desfăşurare a examenului: probă scrisă 

 
Secretar IIS – Departamentul ştiinţe juridice - Facultatea de Ştiinţe Juridice, Sociale şi 
Politice– 1 post 

 Locul desfăşurării examentului : Departamentul ştiinţe juridice 

 Ora: 11.00

 Tematică: 
Activitatea de secretariat: 
- Redactarea documentelor în Word; 
- Tehnoredactare cursuri; 
- Tehnoredactare grile de examen; 
- Realizarea lucrărilor specifice începutului fiecărui an universitar; 
- Elemente de protocol. 
Regulamentul activităţii universitare a studenţilor: 
- Drepturi, obligaţii, sancţiuni 
- Statutul financiar al studentului; 
- Finalizarea studiilor. 

 Bibliografie: 
- Legea Educaţiei Naţionale nr.1/2011 
- Regulamentul activităţii universitare a studentilor  
- DOOM, Academia Română, Editura Univers Enciclopedic Gold, 2010 
- Microsoft Office 2010 

 Modalitatea de desfăşurare a examenului: probă scrisă 

 
Administrator patrimoniu IS – Compartimentul administrativ - Facultatea de Litere – 

1 post 
 Locul desfăşurării examentului : Facultatea de Litere, sala AS112 

 Ora: 8.00

 Tematică: 

 Amortizare 

 Gestiune 

 Comunicare şi comunicaţie în secretariat 
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 Tehnici de secretariat 
 

 Bibliografie: 

 Prof. dr. Verginia Vedinaş, Drept administrativ 

 Prof. dr. Traian Ionaşcu, Tratat de drept civil, vol, I, Editura Academiei Republicii Socialiste 
România 

 Alistar, Victor Popescu-Slăniceanu, Ion – protocol corespondenţă, secretariat în Administraţia 
Publică, Bucureşti, Editura Lumina Lex, 2000 

 LEGEA Nr. 82 / 1991 publicatã în Monitorul Oficial nr. 265/27.12.1991 

 LEGEA Nr 22 din 18 noiembrie 1969 privind angajarea gestionarilor, construirea de garanţii şi 
răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor organizaţiilor socialiste – actualizată 

 Modalitatea de desfăşurare a examenului:  

 
INGINER II – Departamentul arhitectură navală – Facultatea de Arhitectură Navală – 1 

post 
 Locul desfăşurării examentului : Departamentul arhitectură navală 

 Ora: 10.00

 Tematică: 
1. Rezistenţa materialelor 

- Eforturi unitare şi deformaţii 
- Solicitări siple la bare drepte 
- Măsurarea eforturilor unitare şi a deformaţiilor 

2. Teoria mecanismelor şi a maşinilor 
- Mişcare şi forţe 
- Mecanisme plane 
- Dinamica şi caracteristicile maşinilor. Reglajul 

3. Măsurarea mărimilor mecanice cu ajutorul tensiometriei 
- Elementele componente ale captoarelor 
- Proiectarea elementelor elastice ale captoarelor 
- Metode de calcul pentru elementele elastice ale acptoarelor 

4. Senzori şi traductoare 
- Senzori şi traductoarepentru mărimi geometrice 
- Traductoare de viteză şi turaţie 
- Traductoare pentru forţe şi cupluri 
- Traductoare de presiune 
- Traductoare pentru mărimi electrice 

5. Interfeţe şi sisteme de achiziţie a datelor 
- Circuite de condiţionare a semnalelor 
- Circuite de prelucrare a semnalelor 
- Convertoare numeric-analogice 
- Interfeţe pentru achiziţia datelor 

 Bibliografie: 
- I.N. Constantinescu, D.M. Ştefănescu, M.A.I. Sandu, Măsurarea mărimilor mecanice cu ajutorul 

tensiometriei, Editura Tehnică, Bucureşti, 1989; 
- N.V. Botan, E. Balaban, C. Botan, M. Diaconescu, Regimuri economice ale sistemelor de acţionare 

electrică, Editura Tehnică, 1985; 
- Gh. Buzdugan, Manualul inginerului mecanic, Editura Tehnică, 1974; 
- C.Miholcă, Senzori şi traductoare, Ed. Fundaţiei Univ. “Dunărea de Jos” Galaţi, 2004 
- C.Miholcă, V. Nicolau, C. Munteanu, Interfeţe şi sisteme de achiziţie a datelor, Editura Didactică şi 

Pedagogică, 2009; 
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- E. Nicolau, M. Belis, Măsurători electrice şi electronice, EDP Bucureşti, 1972 
- R.Piringer, Gh. Samachisa, S. Cservenz, EDP Bucureşti, 1976; 
- G. Vasilescu, F.Lungu, Electronica, EDP Bucureşti, 1981; 
- Cussons Tehnology, Dinamometrul de rezistenţă la înaintare R35 E, 2008 
-  Cussons Tehnology, Dinamometrul de propulsie R31 E, 2008 
- Cussons Tehnology, Dinamometrul de elice în apă liberă H75 E, 2008 
- Cussons Tehnology, Grebla de siaj N10 E, 2008 
- Cussons Tehnology, Sonda de val, 2008 
- Cussons Tehnology, Autotest IV – Manual de instrucţiuni, 2008 
- Catman Express (Hottinger), Soft achiziţie date prin tensometrie electrică 

 Modalitatea de desfăşurare a examenului: probă scrisă 

 
 

                      Director General Investiţii  
                            şi Resurse Umane 
                   Dr.ing. Cezar Ionuţ Bichescu      Şef Serviciu resurse umane 
                                                                                                                                                     Ec. Victoria Grigoraşi 

 
    

 
Data afişării 03.12.2015 

Întocmit: ec. Eugenia Bogdan 


