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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 21.09.2015 examen 
de promovare pe următoarele posturi: 
 
Bibliotecar IAS – Servicul bibliotecă – 1 post 

 Locul desfăşurării examentului : Corp U, la Sala de lectură II a Bibliotecii universităţii. 

 Ora: 10.00  

 Tematică: 

 Aspecte legislative ale achiziţiei de publicaţii. 

 Modalităţi de dezvoltare a colecţiilor. Politici de dezvoltare a colecţiilor în cadrul bibliotecilor universitare. 

  Informarea şi selecţia în vederea achiziţiei de publicaţii. Criterii de selecţie. 

 Deselecţia publicaţiilor în bibliotecile universitare. 

 Evidenţa primară şi individuală a publicaţiilor nonseriale. 

 Organizarea colecţiilor. Sisteme de cotare.  

 Aşezarea publicaţiilor în acces liber la raft. Cheterizarea documentelor. 

 Inventarierea publicaţiilor. Aspecte legislative. 

 Modalităţi de recuperare a publicaţiilor pierdute. Aspecte legislative. 

 Bibliografie: 
  Monografii: 

 CIOCAN, Marcel - Organizarea colecţiilor de bibliotecă : bazele biblioteconomiei. Cluj-Napoca: Casa Cărţii de 
Ştiinţă, 2001. 

 IEPUREANU, Viorica ; ENESCU, Alexandra – Direcţii şi strategii de dezvoltare a colecţiilor în bibliotecile 
universitare . - Constanţa: Ex Ponto, 2001. 

 HORVAT, Săluc - Introducere în biblioteconomie . - Bucureşti: Grafoart, 1996. 

 NESTORESCU, Silvia ; BERCAN, Gheorghe Iosif Bercan (coord.) .-  Biblioteconomie: manual . - Bucureşti: 
ABBPR, 1994. 

 RICHTER, Brigitte – Ghid de biblioteconomie . - Bucureşti: Grafoart, 1995. 

 REGNEALĂ, Mircea - Dicţionar explicativ de biblioteconomie şi ştiinţa informării . - Constanţa, Ex Ponto, 2001. 

 Periodice 
 Studii de biblioteconomie şi ştiinţa informării. Bucureşti: Facultatea de Litere. Universitatea Bucureşti. ISSN 

2392-8107 

 Biblioteca : revista de bibliologie şi ştiinţa informării. Bucureşti: Biblioteca Naţională a României, 1948- . 

 Revista Română de Biblioteconomie şi Ştiinţa Informării, http://www.abr.org.ro/rrbsi.html 

Legislaţie: 
 Legea achiziţiilor publice nr. 212/200. 

 Legea bibliotecilor nr. 334/31.05.2002, republicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 132/11.02.2005; 

 Legea nr. 8 din 14 martie 1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, publicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr. 60 din 26 martie, modificată şi actualizată; 

 Ordinul nr. 2062/9.06.2000 emis de Ministerul Culturii şi aplicat şi de Ministerul Educaţiei şi Cercetării 
începând cu 01.02.2001, cu privire la Norme Metodologice privind evidenţa, gestionarea şi inventarierea 
documentelor specifice bibliotecilor publice, publicat în Monitorul oficial al României, Partea I, nr. 
387/18.08.2000; 

 Ordonanţa nr. 26 din 26 ianuarie 2006 emisă de Guvernul României pentru modificarea şi completarea Legii 
bibliotecilor nr. 334/2002, publicată in Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 85 din 30.01.2006:  

http://www.abr.org.ro/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=95&Itemid=72&lang=ro
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 Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 34/19.04.2006  privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a 
contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, actualizată. 

 Regulamentul Cadru de funcţionare a bibliotecilor universitare din sistemul naţional aprobat prin Ordinul 
Ministrului Educaţiei şi Cercetării nr. 3944/09.05.2003 

 Ordinul Ministrului Educaţiei şi Cercetării nr. 4626/21.07.2005, privind aprobarea Metodologiei de recuperare 
a documentelor pierdute, distruse ori deteriorate şi de taxare a serviciilor şi a nerespectării termenelor de 
restituire a publicaţiilor împrumutate, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 701 din 3 august 
2005; 

 Modalitatea de desfăşurare a examenului: probă scrisă 

 
Secretar IIS – Secretaraiatul Facultăţii de Inginerie – 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 

 
Administrator patrimoniu IIS – 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. 
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 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). 

 Răspunderea patrimonială conf. Codului Muncii. 

 Jurisdicţia muncii conf. Codului Muncii. 

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

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

 Predarea-primirea gestiunii de bunuri materiale. 

 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 

 
Muncitor III - 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: 

 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. 
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 Modalitatea de desfăşurare a examenului: probă practică 

 
Administrator patrimoniu IIS–Facultatea de Ştiinţe Juridice, Sociale şi Politice – 1 post 

 Locul desfăşurării examentului : sala AE001 - Departamentul de Stiinte Administrative si Studii Regionale 

 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 

 
Inginer I – Departamentului Acvacultură, Ştiinţa Mediului şi Cadastru, Facultatea Știinţa 

și Ingineria Alimentelor – 1 post 

 Locul desfăşurării examentului : – Departamentului Acvacultură, Ştiinţa Mediului şi Cadastru, Q 25 

 Ora: 10.00
 Tematică: 

 Analiza fizico-chimică a diferitelor tipuri de apă (nitriţi, nitraţi, amoniac,fosfaţi, conductivitate CCO-Cr, 
CBO5, ); 

 Determinări fizico-chimice de laborator pentru carne și plante (substanţa uscată, cenușa, proteine, lipide, 
clorofilă, fosfaţi, etc.) 

 Gestionarea substanţelor și deșeurilor chimice 

 Bibliografie: 

 Cotrau M., M.Proca, 1988, Toxicologie analitica, Editura Didactică și Pedagogică București,1988. 

 Cristea Victor, Grecu Iulia, Ceapǎ Cornel, Ingineria sistemelor recirculante. Editura Didactică şi Pedagogică, 
Bucureşti, 2002. 

 Dimitriu C., 1980, Metode și tehnici de control ale produselor alimentare și de alimentaţie publică. Ed.Ceres, 
Bucuresti. 

 Directiva Consiliului 87/18/EEC din 18 decembrie 1986 – Armonizarea legislatiei, a reglementărilor ăi a 
măsurilor administrative privind aplicarea principiilor de buna practică de laborator și a verificării aplicării lor 
pentru testarea substanţelor chimice; 

 Luca C., V. Magearu, M. Nedea, C. Nedea, 1978 - Tehnici de laborator în chimie, Editura Didactică și 
Pedagogică,Bucuresti. 

 Lujerdean A., D.Osianu, 1992, Lucrări practice de biochimie animală, Tipo Agronomia, Cluj-Napoca. 

 Neamţu G., 1997, Lucrări Practice de biochimie alimentară- Tipo Agronomia, Cluj-Napoca. 

 Nielsen S.S., 2003, Food Analysis Laboratory manual, Purdue University, West Lafayette Indiana, Kluwer 
Academic, Plenum Publisher. 

 Nuţa Gh., C.Busneag, 1977,  Investigaţii biochimice, Editura didactică și Pedagogică, Bucuresti. 

 OM nr. 161/2006 (MO nr. 511/13.06.2006) pentru aprobarea Normativului privind clasificarea calităţii apelor 
de suprafaţă în vederea stabilirii stării ecologice a corpurilor de apă 

 Popescu N., G.Popa, V.Stanescu, 1986, Determinări fizico-chimice de laborator pentru produsele alimentare 
de origine animală, Ed.Ceres. 

 SR EN ISO/CEI17025 –2001– Criteriile generale pentru competenţă laboratoarelor de încercări si calibrări 

 Modalitatea de desfăşurare a examenului: probă scrisă 

http://codfiscal.net/1335/omfp-28612009-organizarea-si-efectuarea-inventarierii-activelor-datoriilor-si-capitalurilor-proprii
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Informatician IIS - Direcţia Informatizare Și Comunicaţii Digitale  – 1 post 
 Locul desfășurării examenului: Direcţia Informatizare Și Comunicaţii Digitale   

 Ora: 12.00 

 Tematică şi bibliografie: 

       Legea nr. 53/2003 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 

 Bumbaru S., Programarea orientată pe obiecte în limbajul Java, Ed. Univ. "Dunarea de Jos" Galaţi, 2002 

 Modalitatea de desfășurare a examenului: probă scrisă 
 

Administrator financiar IS  – Serviciul management cercetare – 1 post 
 Locul desfăşurării examentului : Serviciul management cercetare 

 Ora: 12.00

 Tematică: 

 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. 

 Bibliografie: 

 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; 



Page 6 of 8 

 

 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 

 
Administrator financiar IS  – Biroul contabilitate – 1 post 

 Locul desfăşurării examentului : Biroul contabilitate 

 Ora: 10.00

 Tematică: 

 Principiile contabile. 

 Organizarea si conducerea contabilităţii. 

 Principii în execuţia bugetară. 

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

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

 Decontarea cheltuielilor în valută referitor la deplasări externe (transport, diurnă, cazare). 

 Norme metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea și plata cheltuielilor instituţiilor publice, 
precum și organizarea, evidenţa și raportarea angajamentelor bugetare si legale. 

 Legea 22/1969 privind angajarea: 
o Principii generale 
o Răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor 

 Norme generale privind documentele justificative si financiare-contabile. 

 Normative de cheltuieli pentru autorităţile și instituţiile publice – ord. 80/2001. 

 Codul controlului intern cuprinzând standardele de management/control intern la entităţile publice. 

 Structura organizatorică a instituţiilor de învăţământ superior. 

 Finanţarea și patrimoniul universităţilor. 

 Nomenclatorul normelor de întocmire și utilizare a registrelor și formularelor financiar – contabile, comune 
pe economie care nu au regim special de înscriere și numerotare. 

 Utilizarea unor formulare financiar – contabile de către persoanele prevăzute la art. 1 din Legea Contabilităţii 
nr. 82/1991, republicată. 

 Prevederi referitoare la fondurile externe nerambursabile postaderare (OMFP 59/2011). 

 Contabilitatea operaţiunilor specifice fondurilor externe nerambursabile – instrucţiuni de utilizare a conturilor 
contabile (OMFP 2169/2009). 

 Raportări financiare lunare (Ordin 479/2012). 

 Corelaţii între formularele de situaţii financiare (Ordin 479/2012). 

 Întocmirea situaţiilor financiare anuale (Ordin 24/2012). 

  Bibliografie: 

 Legea contabilităţii 82/1991 modificată și completată. 

 OU 37/2011 pentru modoficarea și completarea Legii contabilităţii nr. 82/1991. 

 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. 

 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. 
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 Legea 500/2002 privind finanţele publice. 

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

 Hotarârea Guvernului nr. 1860/2006 privind drepturile şi obligaţiile personalului instituţiilor publice pe 
perioada delegării şi detaşării în altă localitate. 

 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. 

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

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

 Ordinul nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor 
de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii. 

 Ordinul 3512/2008 privind documente financiar – contabile. 

 Ordonanţa 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile şi instituţiile publice. 

 Legea 32/1994 privind sponsorizarea, modificată şi completată. 

 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. 

 Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011. 

 Ordin nr. 2226/2006 privind utilizarea unor formulare financiar-contabile de către persoanele prevăzute la 
art.1 din Legea Contabilităţii nr.82/1991, republicată. 

 OMFP 1865/2011 pentru aprobarea Normelor privind întocmirea situaţiilor financiare trimestriale ale 
instituţiilor publice, precum și a unor raportări financiare lunare în 2011. 

 OMFP 59/2011 pentru aprobarea normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situaţiilor financiare 
ale instituţiilor publice la 31 decembrie 2010. 

 OMFP 2169/2009 pentru modificarea Normelor metodologice privind organizarea și conducerea contabilităţii 
instituţiilor publice aprobate prin Ordinul 1917/2005. 

 Ordin 479/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situaţiilor 
financiare trimestriale ale instituţiilor publice, precum și a unor raportări financiare lunare în anul 2012. 

 Ordinul 18/2012 pentru modificarea Normelor metodologice privind încheierea exerciţiului bugetar al anului 
2011, aprobate prin Ordinul Ministrului Finanţelor Publice nr. 2985/2011. 

 Ordin 24/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situaţiilor financiare 
ale instituţiilor publice la 31 decembrie 2011. 

 Modalitatea de desfăşurare a examenului: probă scrisă 

 
Inginer  II  – Departamentul de Chimie, Fizică şi Mediu, Facultatea de Ştiinţe şi Mediu – 1 

post 
 Locul desfăşurării examentului : Departamentul de Chimie, Fizică şi Mediu 

 Ora: 9.30

 Tematică: 

 Metode de determinare experimentală a unor proprietăţi fizice ale lichidelor. 

 2. Elemente de fizică nucleară. 

 3. Dozimetria radiaţiilor nucleare.  

 4. Metode de determinare a activităţii unui izotop radioactiv. 

 5. Instalaţii de laborator pentru efectuarea unor lucrări practice de Electricitate, Fizica Mediului şi 
Radioactivitatea Mediului. 

 6.  Metode spectrofotometrice de analiză a soluţiilor. 

 7. Probleme de fizică: determinarea mărimilor cinematice şi dinamice ale mişcării punctului material; oscilaţii 
elastice; fizică moleculară. 

  Bibliografie: 

 Ene A., Elemente de fizică pentru ingineri, Editura Fundaţiei Universitare Dunărea de Jos, Galaţi, 2003. 
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 Ene A., Fizică pentru ingineri. Lucrări practice şi probleme rezolvate, Editura Fundaţiei Universitare  Dunărea 
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 Nat A., Ene A., Îndrumar de laborator de fizică, Editura Cartea Universitară, Bucureşti, 2006. 
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 Modalitatea de desfăşurare a examenului: probă scrisă 
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