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ANUNŢ SCOATERE LA CONCURS  
POSTURI VACANTE DE INGINER SISTEM,  

ADMINISTRATOR FINANCIAR (PATRIMONIU) ŞI SECRETAR 
 
 
 

UNIVERSITATEA "VASILE ALECSANDRI" DIN BACĂU organizează în data de 20 
ianuarie 2016 concurs pentru ocuparea următoarelor posturi vacante: 

 
 Inginer sistem – 1 post 
 Administrator financiar (patrimoniu) – Inginer constructor cu atribuţii şi de Responsabil 

de mediu – 1 post 
 Administrator financiar (patrimoniu) – Inginer sisteme de securitate cu atribuţii şi de 

Responsabil PSI şi RSVTI – 1 post 
 Secretar – 3 posturi, 
pe perioadă nedeterminată. 
 

   Pentru participarea la concurs, candidaţii trebuie să îndeplinească minimum 
următoarele condiţii : 

a) Condiţii generale: 
 să fie cetăţean român sau cetăţean al altor state membre ale Uniunii Europene sau al statelor 

aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România; 
 să cunoască limba română, scris şi vorbit; 
 să aibă vârsta minimă reglementată de prevederile legale; 
 să aibă capacitate deplină de exerciţiu; 
 să aibă o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza 

adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate; 
 să îndeplinească condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit 

cerinţelor postului scos la concurs; 
 să nu aibă condamnări definitive pentru săvârşirea unor 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. 
 
 

http://www.ub.ro/
mailto:rector@ub.ro


 
b) Condiţii specifice pentru postul de: 
 Inginer sistem 

• studii superioare, licenţiat în Tehnologia Informaţiei; 
• competenţe medii de comunicare în limba engleză; 
• cunoaşterea protocoalelor de comunicaţie în reţea L2/L3; 
• cunoaşterea protocoalelor DNS, FTP, SMTP, IMAP, POP3, SSH, TELNET, HTTP, HTTPS; 
• competenţe medii privind IDS/Firewall; 
• instalarea şi administrarea sistemelor de operare Windows, FreeBSD şi a distribuţiilor Linux; 
• competenţe medii privind bazele de date relaţionale (MySQL, MSSQL); 
• cunoaşterea avansată a limbajului C; 
• cunoștințe medii ale limbajelor PHP, JavaScript, C++, Java; 
• competenţe medii privind tehnologiile web existente; 
• competenţe medii privind instalarea şi administrarea unui sistem Active Directory; 

 

      Bibliografia  
1. A. TANENBAUM – „Computer Networks” Upper Saddle River, N.J. : Prentice Hall PTR, 

1996. 
2. IEEE 802.3, RFC 793, RFC 1918, RFC 768, RFC 959, RFC 1035, RFC 2821, RFC 3501, 

RFC 1939, RFC 4253, RFC 854, RFC 2616, RFC 2660. 
3. ROBIN NIXON – „Learning PHP, MySQL & JavaScript: With jQuery, CSS & HTML5” 

O’Reilly Media, Inc., 2015. 
4. BRIAN W. KERNIGHAN, DENNIS M. RITCHIE – „The C Programming Language, 2nd 

Edition” Prentice Hall PTR, 1988. 
 

 Administrator financiar (patrimoniu) – Inginer constructor cu atribuţii şi de Responsabil 
de mediu 
• Studii superioare în domeniul construcţiilor; constituie un avantaj experienta in domeniul 

constructiilor;  
• Cunoştinte solide despre tehnologii de execuţie în domeniul construcţiilor; 
• Cunoştinţe de utilizare PC, Office, Autocad; 
• Constituie un avantaj studiile superioare in domeniul protectiei mediului; 
• Constituie un avantaj deținerea Certificatului de Responsabil de mediu; 

Bibliografia  
1. Legea nr. 50/1991 (republicată) privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii; 
2. Hotărârea nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-

economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a 
devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii; 

3. Legea nr. 10/1995 (actualizată) privind calitatea în construcţii; 
4. Hotărârea nr. 272/1994 pentru aprobarea Regulamentului privind controlul de stat al calităţii 

în construcţii; 
5. Hotărârea nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de recepţie a lucrărilor de 

construcţii şi instalaţii aferente acestora; 
6. Regulament din 14 iunie 1994 (actualizat) de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii 

aferente acestora; 
7. Hotărârea nr. 766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea în construcţii; 



8. Normativul P130/1999 – privind comportarea în timp a construcţiilor; 
9. Ordonanţa de Urgenţă nr. 34/2006 – privind atribuirea contractelor de achiziţii publice, a 

contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

10. H.G. nr. 925/2006 privind aprobarea normelor de aplicare a procedurilor referitoare la 
atribuirea contractelor de achiziţie publică din O.U.G. nr. 34/2006, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

Pentru INTERVIU, dacă sunt candidaţi cu studii superioare în domeniul Protecţia mediului 
sau cu Certificat de Responsabil de Mediu, se vor pune întrebări din legislaţia specifică 
domeniului protecţiei mediului: 

1. Legea nr. 211/2011 – privind regimul deşeurilor; 
2. Legea 132/2010 – privind colectarea selectivă a deşeurilor în instituţiile publice; 
3. Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 – privind protecţia mediului, cu 

modificările şi completările ulterioare; 
4. Alte acte legislative şi normative conexe actelor de mai sus. 

 
 Administrator financiar (patrimoniu) – Inginer sisteme de securitate cu atribuţii şi de 

Responsabil PSI şi RSVTI 
• Studii superioare în domeniul tehnic – de preferat electric;  
• Constituie un avantaj experienta in domeniul sistemelor de securitate; 
• Cunostinte de utilizare PC, Office; 
• Constituie un avantaj detinerea licentei eliberata de IGPR si IGSU; 
• Constituie un avantaj deținerea Certificatului de cadru tehnic PSI; 
• Constituie un avantaj deținerea Certificatului de RSVTI; 

Bibliografia  
1. Legea nr. 307/2006, privind apărarea împotriva incendiilor; 
2. Ordinul nr. 163 /2007 pentru aprobarea normelor generale de apărare împotriva incendiilor; 
3. Legea 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor şi 

normele de aplicare ; 
4. Hotărârea nr. 301 din 11 aprilie 2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 

Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor; 
5. Legea 64/2008 privind funcţionarea în condiţii de siguranţă a instalaţiilor sub presiune, 

instalaţiilor de ridicat şi a aparatelor consumatoare de combustibil, republicată; 
6. Ordinul 130/2011- metodologie privind reautorizarea RSVTI. 

 
 Secretar 

• Studii superioare; 
• Cunoştinţe de utilizare PC, Office; 
• Competenţe medii de comunicare în limba engleză/ franceză; 

 
     Bibliografia  
 

1. Legea educației naționale nr. 1/2011, actualizată până la data de 30.09.2015  
2. Ordinul ministrului educației naționale nr. 657/24.11.2014 pentru aprobarea 

Regulamentului privind regimul actelor de studii în sistemul de învățământ superior  
3. Regulamentul de organizare și desfășurare a admiterii în ciclurile de studii 

universitare și la cursurile de specializare pentru anul universitar 2015-2016  

http://www.ub.ro/files/universitate/doc/lc/Legea_1_2011_act_150930.pdf
http://www.ub.ro/files/universitate/doc/lc/OMEN_657_Reg_acte_L1_legis.pdf
http://www.ub.ro/files/universitate/doc/lc/OMEN_657_Reg_acte_L1_legis.pdf
http://www.ub.ro/files/admitere_2015/R-05-12_10.1_9143.pdf
http://www.ub.ro/files/admitere_2015/R-05-12_10.1_9143.pdf


4. Regulamentul privind activitatea didactică și activitatea profesională a studenților 
din Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău – ciclul de studii universitare de 
licență 

5. Regulamentul de acordare a burselor pentru studenții români, fonduri de la buget, și 
pentru toți studenții, fonduri proprii  

6. Metodologia de organizare a examenelor de finalizare a studiilor în învățământul 
universitar și postuniversitar, a cursurilor postuniversitare, a cursurilor de formare 
psihopedagogice și a altor cursuri  

7. Instrucțiunea I DGA 09 - Arhivarea și predarea documentelor în arhiva universității  
8. Instrucțiunea I DGA 01 - Înregistrarea și circulația corespondenței  

 
 
Bibliografia, pentru posturile de secretar, se poate consulta pe site-ul Universității „Vasile 

Alecsandri” din Bacău, la adresa www.ub.ro . 
 

Concursul va consta în: 

 Probă scrisă  
 data şi ora desfășurării: 20.01.2016, ora 10.00; 
 locul desfăşurării: Corpul D al Universităţii “Vasile Alecsandri” din Bacău; 
 afişarea rezultatelor: 20.01.2016, ora 14.30; 
 depunerea contestaţiilor: 20.01.2016, până la ora 16.00; 
 soluţionarea contestaţiilor: 21.01.2016, până la ora 10.00; 

 Interviu  
 data şi ora desfăşurării: 21.01.2016, ora 10.30; 
 locul desfăşurării: Corpul D al Universitatii “Vasile Alecsandri” din Bacău; 
 afişarea rezultatelor: 22.01.2016, ora 12.00; 
 depunerea contestaţiilor: 22.01.2016, până la ora 15.30; 
 soluţionarea contestaţiilor: 25.01.2016, până la ora 14.00; 

 

Probele sunt eliminatorii, punctajul minim obţinut la fiecare probă fiind de 50 de puncte. 
 Afişarea  rezultatelor finale ale concursului: 25.01.2016, ora 15.00. 
                         

Dosarele de concurs se vor depune până la data de 13.01.2016, ora: 15.00, la Serviciul 
Resurse Umane, Corpul D – Corpul Administrativ al Universităţii, etaj 1; persoana de contact: 
Carmen-Mihaela Pătraşcu, tel: 0234/576956. 

Afişarea dosarelor admise la concurs se va face la sediul Universităţii “Vasile Alecsandri” 
din Bacău în data de 18.01.2016, până la ora 12. 

Eventualele contestaţii referitoare la selecţia dosarelor se vor soluţiona şi se vor afişa la 
sediul Universităţii “Vasile Alecsandri” din Bacău în data de 19.01.2016, până la ora 12. 

Conţinutul dosarului: 
a). Cerere de înscriere la concurs adresată rectorului Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău. 
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 alte acte care atestă efectuarea unor 
specializări, documente care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului scos la concurs; 

http://www.ub.ro/files/universitate/doc/Regulamente/R-05-10_E6R0_2030.pdf
http://www.ub.ro/files/universitate/doc/Regulamente/R-05-10_E6R0_2030.pdf
http://www.ub.ro/files/universitate/doc/Regulamente/R-05-10_E6R0_2030.pdf
http://www.ub.ro/files/universitate/doc/Regulamente/R-05-16_3.3_17957.pdf
http://www.ub.ro/files/universitate/doc/Regulamente/R-05-16_3.3_17957.pdf
http://www.ub.ro/files/universitate/doc/Regulamente/R-05-13_7.0_3923.pdf
http://www.ub.ro/files/universitate/doc/Regulamente/R-05-13_7.0_3923.pdf
http://www.ub.ro/files/universitate/doc/Regulamente/R-05-13_7.0_3923.pdf
http://calitate.ub.ro/intern/Documente/I-DGA-09%20Instructiune%20arhivare%20140319.pdf
http://calitate.ub.ro/intern/Documente/I%20DGA%2001%20Instructiune%20corespondenta%20final.pdf
http://www.ub.ro/
tel:0232201319


d). Carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau 
în specialitatea studiilor, în copie;  
f). Cazier judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă 
incompatibil cu funcţia pentru care candidează. Candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care 
a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de 
a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data 
desfăşurării primei probe a concursului. 
g). 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. Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele 
emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii. 
h). Curriculum vitae; 
      Alte documente relevante pentru desfăşurarea concursului, în copie;  
      Detalii suplimentare puteţi obţine de la Serviciul Resurse Umane, telefon 0234/576956. 
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