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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 23.06.2016 examen de 
promovare pe următoarele posturi: 
 
 
LABORANT I S – DEP. ŞT. FARMACEUTICE – 1 POST 
 
• Locul desfășurării examenului: F.M.F. – Str. Oţelarilor nr. 25, sala 08 
• Ora:09,00
• Tematică:  

- Prepararea reactivilor şi analiza volumetrică în laboratorul de chimie: 
         Ex. reactivi : - hidroxid de sodiu 100 g/L, clorură de sodiu 100 g/L, nitrat de argint 20 g/L, 
acid sulfuric 100 g/L, acid clorhidric 250 g/L, acid nitric 250 g/L, acid acetic 300 g/L 
                               -  metode de analiza volumetrică 
                               -  exprimarea concentraţiei soluţiilor 

             -  substanţe etalon, soluţii etalon 
             -  Realizarea de preparate în laboratorul de tehnologie farmaceutică : sirop simplu, alcool 
camforat, tinctură de iod, masă gelatinoasă, unguent simplu, rivanol, apă oxigenată. 
             -  Obţinerea apei distilate la nivel de laborator – descrierea procedeului de distilare. 
• Bibliografie: 

- Cioroi M.– „Chimie analitică cantitativă”, Ed. Europlus, Galaţi 2007 
- Dăescu D.– „Chimia şi Tehnologia Medicamentului”, Ed. Didactică şi Pedagogică, 

Bucureşti 1994 
- Harţieganu E., Dumitrescu D., Stecaza C. – „Chimie farmaceutică”, vol. 1, Ed. Medicală, 

Bucureşti 2010 
- Farmacopeea Română Ed. a X – a, Ed Medicală, Bucureşti 2012. 

• Modalitatea de desfăşurare a examenului: probă scrisă. 
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LABORANT I S - DEP. ŞT. FARMACEUTICE – 1 POST 
 
• Locul desfășurării examenului: F.M.F. – Str. Oţelarilor nr. 25, sala 08 
• Ora:09,00
• Tematică: 

- Prepararea reactivilor şi analiza volumetrică în laboratorul de chimie: 
         Ex. reactivi : - hidroxid de sodiu 100 g/L, clorură de sodiu 100 g/L, nitrat de argint 20 g/L, 
acid sulfuric 100 g/L, acid clorhidric 250 g/L, acid nitric 250 g/L, acid acetic 300 g/L 
                               -  metode de analiza volumetrică 
                               -  exprimarea concentraţiei soluţiilor 

             -  substanţe etalon, soluţii etalon 
             -  Realizarea de preparate în laboratorul de tehnologie farmaceutică : sirop simplu, alcool 
camforat, tinctură de iod, masă gelatinoasă, unguent simplu, rivanol, apă oxigenată. 
             -  Obţinerea apei distilate la nivel de laborator – descrierea procedeului de distilare. 
• Bibliografie: 

- Cioroi M.– „Chimie analitică cantitativă”, Ed. Europlus, Galaţi 2007 
- Dăescu D.– „Chimia şi Tehnologia Medicamentului”, Ed. Didactică şi Pedagogică, 

Bucureşti 1994 
- Harţieganu E., Dumitrescu D., Stecaza C. – „Chimie farmaceutică”, vol. 1, Ed. 

Medicală, Bucureşti 2010 
- Farmacopeea Română Ed. a X – a, Ed Medicală, Bucureşti 2012. 

• Modalitatea de desfășurare a examenului: probă scrisă. 
 
 

LABORANT I M – DEP. ŞT. FARMACEUTICE – 1 POST 
 
• Locul desfășurării examenului: F.M.F. – Str. Oţelarilor nr. 25, sala 08 
• Ora:09,00
• Tematică: 

- Prepararea reactivilor şi analiza volumetrică în laboratorul de chimie: 
         Ex. reactivi : - hidroxid de sodiu 100 g/L, clorură de sodiu 100 g/L, nitrat de argint 20 g/L, 
acid sulfuric 100 g/L, acid clorhidric 250 g/L, acid nitric 250 g/L, acid acetic 300 g/L 
                               -  metode de analiza volumetrică 
                               -  exprimarea concentraţiei soluţiilor 

             -  substanţe etalon, soluţii etalon 
             -  Realizarea de preparate în laboratorul de tehnologie farmaceutică : sirop simplu, alcool 
camforat, tinctură de iod, masă gelatinoasă, unguent simplu, rivanol, apă oxigenată. 
             -  Obţinerea apei distilate la nivel de laborator – descrierea procedeului de distilare. 
• Bibliografie: 

- Cioroi M.– „Chimie analitică cantitativă”, Ed. Europlus, Galaţi 2007 
- Dăescu D.– „Chimia şi Tehnologia Medicamentului”, Ed. Didactică şi Pedagogică, 

Bucureşti 1994 
- Harţieganu E., Dumitrescu D., Stecaza C. – „Chimie farmaceutică”, vol. 1, Ed. 

Medicală, Bucureşti 2010 
- Farmacopeea Română Ed. a X – a, Ed Medicală, Bucureşti 2012. 

• Modalitatea de desfășurare a examenului: probă scrisă. 
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SECRETAR I S – SECRETARIAT S.I.A. – 1 POST 
 
• Locul desfășurării examenului: Sala U 82 
• Ora:09,00
• 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 UDJ 
• Modalitatea de desfășurare a examenului: probă scrisă. 
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ADM. PATRIMONIU II S – D.C.C.P.S. – 1 POST 
 
• Locul desfășurării examenului: Cămin F 
• 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 şi obligaţii în legătura cu primirea, păstrarea şi 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 desfășurare a examenului: probă scrisă. 

 
 
 
 

MUNCITOR I / ELECTRICIAN – D.C.C.P.S. – 1 POST 
 
• Locul desfășurării examenului: Cămin F 
• Ora:10,00
• Tematică: 

- Mărimi şi unităţi de măsură din sistemul internaţional; 
- Electrocinetica – curentul continuu, curentul alternativ, mărimi caracteristice; 
- Instalţii de alimentare şi iluminat 

                         - Dimensionarea şi alegerea circuitelor electrice; 
                         - Corpuri de iluminat; 
                         - Aparatajul utilizat în circuitele electrice de alimentare şi de iluminat                  
(întrerupătoare, comutatoare, butoane, contactoare, relee); 
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             - Motoare electrice : tipuri şi metode de pornire; 
             - Instrucţiuni proprii de securitate şi sănătate în muncă pentru electricieni 
             - 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 şi sănătăţii în muncă nr.319/2006 şi Normele de aplicare a acestora 
aprobate prin HG nr.1425/2006. 

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

- Proiectarea şi execuţia instalaţiilor electrice cu tensiuni până la 1000 V ca şi 1500 V 
cc; 

- Normativul Gp 025-2000; 
- Ghid pentru instalaţiile electrice cu tensiuni până la 1000 V ca şi 1500 V cc; 
- N.S.P.M. pentru transportul şi distribuţia energiei electrice – cod 65. 

• Modalitatea de desfășurare a examenului: probă scrisă. 
 

 
 

 
LABORANT II S – DEP. I.M.S.I. – 1 POST 
 
• Locul desfășurării examenului: Sala U82 
• Ora:10.00
• Tematică: 

- Legea 211/2011 privind regimul deşeurilor, publicată în Monitorul Oficial nr. 837 din 
25 noiembrie 2011 

- OUG 195/2005 privind protecţia mediului, publicată în Monitorul Oficial nr. 1196 
din 30 decembrie 2005 

- Metode de analiză a calităţii mediului  
• Bibliografie: 

- Legea 211/2011 privind regimul deşeurilor, publicată în Monitorul Oficial nr. 837 din 
25 noiembrie 2011 

- OUG 195/2005 privind protecţia mediului, publicată în Monitorul Oficial nr. 1196 
din 30 decembrie 2005 

- V. Munteanu – Calitatea mediului, Editura Fundaţiei Universitare „Dunărea de Jos” 
Galaţi, 2008 

• Modalitatea de desfășurare a examenului: probă scrisă. 
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ADMINISTRATOR PATRIMONIU II S – SERV. REL. INT. ŞI INTERINST. – 1 POST 
 
• Locul desfășurării examenului: Sala U82 
• Ora:12,00
• Tematică: 

- Ce trebuie să conţină dosarul unui student visiting? 
- Care este procedura de depunere a candidaturilor bursierilor AUF? 
- Modalităţi de atragere a unui număr cât mai mare de studenţi străini în programele 

formative organizate de universitate. 
- Dezvoltarea relaţiilor de cooperare internaţională. 
- Facilitarea schimburilor interuniversitare la nivel institutional. 

• Bibliografie: 
- Procedura de admitere a studenţilor străini visiting. 
- Procedura de admitere a doctoranzilor bursieri ai programului AUF. 
- Robert Jackson, Georg Sorensen, Introduction to International Relations. Theories 

and Approaches, Oxford University Press, 2007. 
- M. Griffits, Relaţii internaţionale. Şcoli, curente, gânditori, Editura Ziua, 2004. 
- Legea Educaţiei Naţionale. Legea nr. 1/2011. 

• Modalitatea de desfășurare a examenului: probă scrisă. 
 

 
 
 
 
 
 

               Director interimar                                                              Şef Serviciu resurse umane 
Direcţia Juridică şi Resurse Umane,                                                     Ec. Victoria Grigoraşi 
    Dragoş Alexandru Opreanu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Data afișării 13.06.2016 
 
 
 
 
 

Întocmit: Carmen Bratoveanu 


