
Direcţia Juridică şi Resurse Umane 

Serviciul resurse umane  

Biroul personal 

 

 

ANUNŢ PROMOVARE PERSONAL CONTRACTUAL 

 

Universitatea ,,Dunărea de Jos“ din Galaţi organizează în data de 21.06.2018 examen de 

promovare pe următoarele posturi: 

 

SECRETAR I S – Direcţia Generală Secretariat-D.P.P.D. – 2 POSTURI 

 

• Locul desfășurării examenului: Sediul Universităţii, Sala U 82 

• Ora:10,00 

 

TEMATICA: 

1. 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. 

 

2. O.M. nr. 4316/3.06.2008 privind aprobarea programului de studii psihopedagogice 

în vederea certificării pentru profesia didactică prin Departamentul pentru Pregătirea 

Personalului Didactic 

- Admiterea la programul de studii psihopedagogice; 

- Certificarea pentru profesia didactică – nivelul I și nivelul II 

 

3. O.M. nr. 5561/7.10.2011 pentru aprobarea Medtodologiei privind formarea continuă 

a personalului din învățământul preuniversitar 

- Acordarea gradului didactic II; 

- Acordarea gradului didactic I; 

- Acordarea gradului didactic I pe baza titlului științific de doctor 

 



 

 

 

BIBLIOGRAFIE: 

• Regulamentul activităţii universitare a studenţilor; 
• O.M. nr. 4316/3.06.2008 privind aprobarea programului de studii 

psihopedagogice în vederea certificării pentru profesia didactică prin 
Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic; 

• O.M. nr. 5561/7.10.2011 pentru aprobarea Medtodologiei prividn formarea 
continuă a personalului din învățământul preuniversitar 

 
• Modalitatea de desfăşurare a examenului: probă scrisă. 
 

 

 

INGINER I (S) – Departamentul ştiinţa şi ingineria materialelor – 1 POST 

 

• Locul desfășurării examenului: Departamentul ştiinţa şi ingineria materialelor  

• Ora: 10,00 

 

TEMATICA: 

- Materiale. Clasificare, proprietăţi. 

- Structura şi organizarea materialelor metalice. 

- Sistemul Fe – C de echilibru metastabil (Fe-Fe3C) si de echilibru stabil (Fe_G). 

- Transformări de faza în stare solidă. Tratamente termice si termochimice. Diagrame TTTI 

si TTTC. 

- Proprietăţile mecanice ale materialelor. Rezistenţa şi plasticitatea. Variaţia tensiunii 

convenţionale R cu deformaţia specifică e. Variaţia tensiunii σ cu gradul de deformare ε. 

Curba raţională. Alungirea la rupere. Gâtuirea la rupere. 

- Procesarea materialelor metalice. Forjarea libera si in matrita. Extrudarea. Laminarea. 

- Sudarea materialelor metalice.  

- Obţinerea şi prelucrarea materialelor avansate 

 

BIBLIOGRAFIE: 

1. G Gurău, Tehnologia Materialelor,Galaţi 2008 

2. N Cananau, Tehnologia deformării plastice, GUP, Galaţi, 2010 

3. Gh. Amza, Tratat de tehnologia materialelor, Ed. Printech, Bucureşti, 2006 

4. Potecaşu, F., Ştiinţa şi ingineria materialelor, Editura Europlus, Galaţi, 2003; 

5. D.Raileanu, N.Cananau, Tehnologia materialelor, vol. I-IV, Universitatea din Galaţi 

1980 

6.Maria Sanda Levcovici, Studiul materialelor I, Ed.  Fundaţiei Universitare “Dunărea de 

Jos”, Galaţi, 2002; 

7. Cojocaru Mihai – Producerea si procesarea pulberilor metalice –Matrix Rom Bucuresti 

1997; 

 

• Modalitatea de desfăşurare a examenului: probă scrisă. 

 

 

 



 

ADMINISTRATOR PATRIMONIU II (SSD) – Serviciul  tehnic– 1 POST 

 

• Locul desfășurării examenului:  Sediul Universităţii, Serviciul  tehnic 

• Ora: 10,00 

 

TEMATICA: 

 

1. LEGEA nr. 10 din 18 ianuarie 1995 privind calitatea în constructii – Cap.II-Sistemul 

calitatii în constructii 

2. HG nr. 766/1997 - Regulament privind urmărirea comportării în exploatare, 

intervenţiile în timp şi postutilizarea construcţiilor – Cap.II –Urmarirea comportarii in 

exploatare a constructiilor 

3. Legea 319/2006- Primul ajutor, stingerea incendiilor, evacuarea lucrătorilor, pericol 

grav şi iminent 

 

              BIBLIOGRAFIA: 

 

• LEGEA nr. 10 din 18 ianuarie 1995 privind calitatea în constructii  

• HG nr. 766/1997 - Regulament privind urmărirea comportării în exploatare, 

intervenţiile în timp şi postutilizarea construcţiilor  

• Legea 319/2006 privind securitatea si sanatate in munca. 

 

 

• Modalitatea de desfăşurare a examenului: probă scrisă. 

 

 

 

 

Director Direcţia Juridică şi Resurse Umane,                                     Şef serviciu resurse umane, 

               Alexandru Dragoş Opreanu                                                         Ec.Victoria Grigoraşi 

  

      

                                                                   Şef birou personal, 

                                                                    ec. Eugenia Bogdan 

  

 

 

Întocmit: Dumitra Dan 

Data afișării: 08.06.2018 

 




