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LISTA POSTURILOR DIDACTICE 

 

UNIVERSITATEA „VASILE ALECSANDRI” DIN BACĂU anunţă 

organizarea concursurilor pivind ocuparea posturilor didactice vacante pentru funcţiile de  

șef de lucrări, asistent universitar, publicate de către Ministerul Educaţiei în Monitorul 

Oficial al României nr. 1251 din 24 noiembrie 2022, Partea a III-a, în conformitate cu 

Hotărârea Guvernului nr. 457/2011, cu modificările şi completările ulterioare, privind 

aprobarea Metodologiei-cadru de concurs pentru ocuparea posturilor didactice şi de 

cercetare vacante din învăţământul superior şi cu Metodologia proprie a universităţii.  

 

LISTA 

posturilor didactice publicate în Monitorul Oficial al României,  

nr. 1251 din 24 noiembrie 2022, Partea a III-a 

 

 

Facultatea de Inginerie 

 

 
Nr.  

crt. 

Departamentul Poziţia 

în stat 

de 

funcţii 

Funcţia 

didactică 

Discipline din planul de 

învăţământ 

Informaţii 

concurs 

1. Departamentul 

Ingineria 

Mediului și 

Inginerie 

Mecanică 

 

22 Asistent 

universitar 

Mașini și instalații pentru 

industrii de proces 2, Mașini și 

instalații pentru industrii de 

proces 3, Procesarea produselor 

agricole, Tehnologii și 

echipamente de procesare 

primară, Operații unitare și 

aparate în industrii de proces 2, 
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Proiectarea echipamentelor de 

proces 1, Proiectarea 

echipamentelor de proces 2, 

Programarea calculatoarelor și 

limbaje de programare 1, 

Programarea calculatoarelor și 

limbaje de programare 2. 

3. Departamentul 

Energetică și 

Știința 

Calculatoarelor 

 

11 Șef de 

lucrări 

Structura și organizarea 

calculatoarelor, Proiectarea cu 

microprocesoare / 

Microprocesoare/ Sisteme 

numerice de conducere, 

Arhitectura sistemelor de calcul 

/Arhitectura calculatoarelor 

numerice, Sisteme tolerante la 

defecte. 

 

4. Departamentul 

Energetică și 

Știința 

Calculatoarelor 

 

19 Asistent 

universitar 

Programare web, Sisteme de 

operare, Proiectarea cu 

microprocesoare, Programarea 

calculatoarelor și limbaje de 

programare 1, Programarea  

calculatoarelor și limbaje de 

programare 2, Modelare și 

simulare, Modelarea și 

simularea proceselor de 

producție, Arhitectura 

sistemelor de calcul. 

 

5. 

 
Departamentul 

Inginerie și 

Management, 

Mecatronică 

13 Asistent 

universitar 

 Managementul resurselor 

umane, Managementul IMM-

urilor, Conducerea 

întreprinderii, Antreprenoriat 

 



 /Logistică industrială 

/Management, Management de 

proiect /Management 

/Managementul proiectelor/ 

Managementul proiectelor 

industriale/ Management și 

Marketing /Managementul 

proiectelor în alimentație 

publică și agroturism, 

Economie generală /Bazele 

economiei. 
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