
ROMÂNIA 
MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE 

UNIVERSITATEA „DUNĂREA DE JOS” DIN GALAȚI 
 
 

 

 

Str. Domnească nr.47, cod postal 800008, Galați, România, tel: +40 336 130 109, fax: +40 236 461 353, e-mail: rectorat@ugal.ro, web: www.ugal.ro 

Operator înscris sub nr. 36338 în registrul de evidență a prelucrărilor de date cu caracter personal. 

1/3 

 

ANUNŢ 
 

 Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați, organizează selecția în vederea angajării în cadrul proiectului cu 

titlul: „Functional Nanostructured Implant for Bone Fixation - MNET18/NMAT-3472-BoneFix”, 

pentru următoarele posturi: 

 

Nr. post Denumirea postului din organigrama proiectului 
Nr. 

posturi 

Norma 

[ore/lună]  

1. CS I 2 80 

2. CS III 3 80 

3. Responsabil financiar 1 80 

4. Strungar 1 80 

 

Descrierea activităților și a responsabilităților corespunzătoare posturilor: 

Denumirea postului Activități și responsabilități 

CS I - Modelarea matematică cu elemente finitea procesului HSHPT 

- Proiectarea tehnologiilor de tăiere a aliajelor speciale cu jet de apă de înaltă 

presiune. Tăierea clamelor de fixare a fracturilor osoase. 

- Proiectarea tehnologiilor pentru tăierea pieselor din aliaje speciale prin 

electroeroziune 3D. Tăierea clamelor de fixare a fracturilor osoase. 

- Proiectarea sculelor pentru deformare plastică severă- metoda High Speed High 

Pressure Torsion. 

- Diseminarea rezultatelor prin elaborarea si redactarea și publicarea de lucrări 

științifice în reviste indexate Web of Science. 

- Protejarea rezultatelor cercetării prin elaborarea redactarea și înregistrarea la OSIM 

a unei cereri de brevet de invenție. 

CS III - Deformarea plastică severă a aliajelor greu deformabile prin metoda High Speed 

High Pressure Torsion 

- Microscopie optică. Prelucrarea probelor și interpretarea rezultatelor pentru aliaje 

GUM METAL cu structură fină și ultra fină 

- Microscopie electronică de baleiaj SEM. Prelucrarea probelor și interpretarea 

rezultatelor pentru aliaje GUM METAL cu structură fină și ultra fină 

- Microscopie electronică de transmisie- SEM. Prelucrarea probelor și interpretarea 

rezultatelor pentru aliaje GUM METAL cu structură fină și ultra fină 

- Diseminarea rezultatelor prin elaborarea si redactarea și publicarea de lucrări 

științifice în reviste indexate Web of Science 

- Protejarea rezultatelor cercetării prin elaborarea redactarea și înregistrarea la OSIM a 

unei cereri de brevet de invenție. 

Responsabil financiar 

- Verificarea documentelor justificative aferente tuturor cheltuielilor din cadrul 

proiectului; 

- Urmărirea execuției bugetului proiectului , verificând în permanenta încadrarea 

cheltuielilor în liniile bugetare; 

- Urmărirea evidenței contabile astfel încât să existe posibilitatea verificării sumelor 

înscrise în evidența cheltuielilor cu datele înregistrate în contabilitatea proiectului; 

- Întocmirea Fișei de Evidență a Cheltuielilor necesare pentru raportarea către 

Autoritatea Contractantă; 

- Asigurarea procedurilor financiare necesare implementării proiectului. 

- Asigurarea procedurilor financiare pentru plăti către parteneri. 

- Centralizarea documentelor financiare. 
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- Organizarea arhivei pentru documentele financiare si contabile. 

Strungar 

- Executarea de probe prin strunjire și frezare 

- Executarea de recalibrări ale sculelor de deformare plastic severă 

- Executarea de piese necesare întreținerii echipamentelor SPD  

- Participă la procesul de deformare plastică severă 

 

Criterii și condiții aferente fiecărui post vizat, pe care candidatul trebuie să le îndeplinească: 

1. CS I 

Educație solicitată 

Descriere                                                 Doctorat 

Experiență solicitată 

 - Cunoștințe de proiectare a tehnologiilor de tăiere cu jet de apă 

 - Cunoștințe de proiectare a tehnologiilor de tăiere prin electroeroziune 3D 

 - Cunoștințe de proiectare a sculelor pentru deformare plastică severă prin HSHPT 

 - Cunoștințe de proiectare a sculelor pentru ambutisareExperiență în redactarea lucrărilor științifice și a brevetelor 

de invenție 

2. CS III 

Educație solicitată 

Descriere                                                 Doctorat 

Experiență solicitată 

 - Cunoștințe de deformare plastică severă 

 - Cunoștințe de metalografie 

 - Cunoștințe cu privire la prelevarea probelor din aliaje GUM nanostructurate, pregătirea acestora și interpretarea 

rezultatelor obținute prin analize TEM SEM și OM 

 - Experiență în redactarea lucrărilor științifice și a brevetelor de invenție 

3. Responsabil financiar 

Educație solicitată 

Descriere                        Studii superioare - Diploma de licență 

Experiență solicitată 

 - Experiență relevantă în proiecte similare (FP7, ERANET) 

 - Experiență de lucru pe calculator,  

 - experiența de lucru pe platforma EVoC, 

 - Capacitate de concentrare și realizare a sarcinilor in termenele stabilite 

 - Abilități de comunicare și negociere; 

 - Perseverență, spirit de echipă, responsabilitate, atenție la detalii. 

4. Strungar 

Educație solicitată 

Descriere                                          Studii medii 

Experiență solicitată 

- Minim categoria a 6-a 

 - Experiență de lucru pe strung normal 

 - Experiență de lucru pe mașina de alezat și frezat 

 - Experiență de lucru pe mașina de rabotat 

 - Experiență de lucru pe mașina de găurit 

 - Capacitate de concentrare și realizare a sarcinilor in termenele stabilite 

 - Perseverență, spirit de echipă, responsabilitate, atenție la detalii. 

 

Conținutul dosarului de candidatură: 

1) Cererea de înscriere în procesul de recrutare și selecție (cerere tip anexată la anunțul de recrutare și selecție – va 

cuprinde denumirea postului pentru care se candidează); 

2) CV-ul, datat și semnat pe fiecare pagină, în format Europass, în care se va menționa proiectul și postul vizat de 

către candidat; 

3) Copie conform cu originalul a actului de identitate sau a oricărui alt document care atestă identitatea 

candidatului, potrivit legii, după caz; 
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4) Memoriu justificativ, semnat pe fiecare pagină, prin care candidatul evidențiază gradul de îndeplinire a criteriilor 

și condițiilor aferente postului vizat a fi ocupat în cadrul proiectului, cu documente justificative (în copie conform 

cu originalul). 

5) Declarație de disponibilitate privind îndeplinirea cerințelor legate de timpul/programul de lucru și perioada de 

angajare ce sunt solicitate pentru postul vizat. 

 

Candidații care nu au relații contractuale curente cu UDJG și care sunt selectați în urma procesului de evaluare, la 

semnarea contractului de muncă vor completa dosarul de candidatură cu: 

6) Cazierul judiciar; 

7) Adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, valabilă conform dispozițiilor legale, 

eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate. 

 

Dosarele candidaților se vor depune la biroul de secretariat al Facultății de Inginerie, Universitatea „Dunărea de 

Jos” din Galați, cu sediul în Str. Domnească, nr.111, Galați, 800201, până la data de 01.04.2019, ora 1400 

 

Selecția va consta în evaluarea aplicațiilor primite (verificarea eligibilității candidaturilor depuse), urmată ulterior 

de derularea interviurilor, conform următorului calendar de desfășurare: 

Nr. Etapa Perioada/data/ora 

1. Publicarea și afișarea anunțului de recrutare și selecție 15.03.2019 

2. Perioada de depunere a dosarelor de candidatură de către candidați 01.04.2019, ora 1400 

3. Etapa 1 de evaluare: evaluarea eligibilității dosarelor de candidatură  02.04.2019, ora 1200 

4. 
Afișarea rezultatelor etapei 1 de evaluare și a programării candidaților 

la interviu (etapa 2 de evaluare) 
02.04.2019, ora 1400 

5. Termen de depunere a contestațiilor etapei 1 de evaluare 03.04.2019, ora 1400 

6. 
Evaluarea contestațiilor depuse și afișarea rezultatelor aferente 

contestațiilor formulate 
04.04.2019, ora 1000 

7. 
Etapa 2 de evaluare (participarea la interviu) pentru candidații admiși 

la etapa 1 de evaluare (inclusiv după contestații) 
05.04.2019, ora 1200 

8. 
Publicarea și afișarea anunțului cu rezultatele finale ale recrutării și 

selecției 
08.04.2019, ora 1400 

 

Eventualele contestații se pot referi exclusiv la prima etapă a procesului de recrutare și selecție. Contestațiile pot fi 

depuse în termen de 24 ore de la publicarea listei cu rezultatele aferente primei etape a procesului de evaluare și 

selecție, adică 03.04.2019, ora 1400. Soluționarea contestațiilor și afișarea rezultatelor obținute în urma contestațiilor 

depuse se vor efectua în termen de maxim 1 zi lucrătoare de la încheierea termenului de transmitere a contestațiilor, 

adică 04.04.2019, ora 1000. 

 

Persoana de contact pentru informații suplimentare: Conf. dr. ing. Gheorghe Gurău, telefon 0720044084, 

e-mail: gheorghe.gurau@ugal.ro 
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Denumire post Cercetător Științific- CSIII 

 

Universitatea Dunărea de Jos din Galați, angajează doi cercetători pentru poziția Cercetător 

Științific gradul III-CSIII,  în cadrul proiectului Functional Nanostructured Implant for Bone 

Fixation – BoneFix - MANUNET III 2018 

 

 

Tematica de concurs 

 

- Deformarea plastică severă a aliajelor greu deformabile prin metoda High Speed High 

Pressure Torsion 

- Microscopie optică. Prelucrarea probelor și interpretarea rezultatelor pentru aliaje GUM 

METAL cu structură fină și ultra fină 

- Microscopie electronică de baleiaj SEM. Prelucrarea probelor și interpretarea rezultatelor 

pentru aliaje GUM METAL cu structură fină și ultra fină 

- Microscopie electronică de transmisie- SEM. Prelucrarea probelor și interpretarea rezultatelor 

pentru aliaje GUM METAL cu structură fină și ultra fină 

- Diseminarea rezultatelor prin elaborarea si redactarea și publicarea de lucrări științifice în 

reviste indexate Web of Science 

- Protejarea rezultatelor cercetării prin elaborarea redactarea și înregistrarea la OSIM a unei 

cereri de brevet de invenție. 
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Cerințele postului vacant   CSIII 

- Cunoștințe de deformare plastică severă 

- Cunoștințe de metalografie 

- Cunoștinte cu privire la prelevarea probelor din aliaje GUM nanostructurate, pregătirea 

acestora și interpretarea rezultatelor obținute prin analize TEM SEM și OM 

- Doctorat 

- Experiență în redactarea lucrărilor științifice și a brevetelor de invenție 

 

 


