
Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați  

Facultatea de Inginerie 

Titlu proiect: „Dinamica REsurselor și Avansul tehnologic în 

extragerea energiei regenerabile din mediul Marin” – acronim 

DREAM. 

Nr. contract finanțare: PCE 169/2021 

 

 

Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați organizează concurs  

pentru ocuparea următorului post temporar vacant 

 

1. Denumirea postului: Asistent de cercetare în mașini și instalații mecanice / cod COR 214486 

2. Durata: determinată, de la data de 15/06/2021 până la data de 31/12/2023 

3. Norma de lucru variabilă 0-160 ore/lună în funcție de bugetul aprobat al proiectului și activitățile 

desfășurate  

4. Cerinţele postului: 

Studii: student doctorand 

Experienţă/vechime: - 

Competenţe: cunoștințe utilizare un limbaj de programare 

Cunoaşterea unei limbi străine: engleză 

Cunoştinţe solide de limba română, probate cu CERTIFICAT DE COMPETENȚĂ LINGVISTICĂ 

(valabilitatea acestuia este de 2 ani de la data emiterii), pentru persoanele care nu au cetăţenie română. 

5. Descrierea postului: 

Activităţi de cercetare în domeniul Științe inginerești, în cadrul contractului de cercetare ştiinţifică cod 

PN-III-P4-ID-PCE-2020-0008, contract nr. PCE 169/2021, cu titlul: „Dinamica REsurselor și Avansul 

tehnologic în extragerea energiei regenerabile din mediul Marin” – acronim DREAM. 
 

ANEXA 1  

TEMATICĂ ȘI BIBLIOGRAFIE 

 

Tematică 

- Energia regenerabilă din mediul marin, prezent şi perspective privind extragerea energiei regenerabile 

urmând țintele Uniunii Europene pentru anii următori. 

- Evaluarea impactului extragerii energiei regenerabile asupra mediului marin şi dinamicii costiere. 

- Utilizarea rezultatelor modelelor numerice pentru evaluarea potențialului energetic (val şi vânt) dintr-o 

zonă din mediul marin. 

-  
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nearshore, Renewable Energy 58, 34-49 http://dx.doi.org/10.1016/j.renene.2013.03.001 

11. Rusu, L., 2020. A projection of the expected wave power in the Black Sea until the end of the 21st century. 

Renewable Energy, 160, 136-147. https://doi.org/10.1016/j.renene.2020.06.092 
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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 care să cuprindă și lista lucrărilor publicate 

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. 

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; 
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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. 

 

7. Probe de concurs: 

a) Proba scrisă  

b) Interviu 

 

8. Calendarul concursului: 

 

10.05.2021 Publicarea anunțului  

11.05.2021-25.05.2021 Depunerea dosarelor de concurs ale candidaților  

26.05.2021, ora 11:00 Susținerea probei scrise 

26.05.2021, ora 16:00 Afișarea rezultatelor la proba scrisă 

27.05.2021, ora 16:00 Depunerea contestațiilor la proba scrisă 

28.05.2021, ora 14:00 Afișarea rezultatelor soluționării contestațiilor 

31.05.2021, ora 11:00 Susținerea interviului  

31.05.2021, ora 14:00 Afișarea rezultatelor privind interviul  

02.06.2021, ora 14:00 Depunerea contestaților la interviu  

03.06.2021, ora 14:00 Afișarea rezultatelor soluționării contestaților  

03.06.2021, ora 16:00 Afișarea rezultatelor finale  

 

9. Depunerea dosarului de concurs 

Facultate/Departament/Serviciu Universitatea ‘Dunărea de Jos’ din Galați 

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

 

10. Desfăşurarea concursului:  

Facultate/Departament/Serviciu Facultatea de Inginerie, Departamentul de 

Inginerie Mecanică 

Adresa Str. Domnească nr. 111, Galați 

Corp/etaj/sala Corp P, etaj 1, sala P2 

 

Persoana de contact pentru informații suplimentare: Prof. Univ. Dr. Ing. Eugen RUSU, tel. 

0740205534, eugen.rusu@ugal.ro 

 

Director proiect 

Prof. univ. dr. ing. Eugen RUSU 

 

 


