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Serviciul Resurse Umane şi Salarizare 

Nr. 2521/23.02.2022 

 

ANUNŢ 

Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău organizează în data de 10.03.2022, ora 10.00, în Sala 

Senatului Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău, examen de promovare în grad superior a 

personalului didactic auxiliar și nedidactic.  

Examenul de promovare va avea loc în urma evaluării performanţelor profesionale ale personalului 

didactic auxiliar și nedidactic.  

 

            Calendarul examenului de promovare: 

 Proba scrisă: 10.03.2022, ora 10.00, în Sala Senatului Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău  

 Afişarea rezultatelor: 14.03.2022, ora 15.00, la Serviciul Resurse Umane şi Salarizare 

 Depunerea contestaţiilor: 15.03.2022, până la ora 15.00, la Serviciul Resurse Umane şi Salarizare 

 Soluţionarea contestaţiilor: 16.03.2022, până la ora 15.00, la Serviciul Resurse Umane şi 

Salarizare  

 Afişarea rezultatelor finale: 18.03.2022, ora 15.00, la Serviciul Resurse Umane şi Salarizare. 

 

       Bibliografia pentru examenul de promovare: 

 Pentru postul de secretar universitate S I în cadrul Secretariatului General al Universității, 

Biroul Acte de Studii: 

 

1. Legea nr. 1/2011, Legea educației naționale; 

2. Regulament de organizare și funcționare al Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău; 

3. Regulament de ordine interioară al Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău; 

4. Ordinul ministrului educaţiei și cercetării nr. 4156/27.04.2020 pentru aprobarea 

Regulamentului privind regimul actelor de studii în sistemul de învăţământ superior; 

5. Regulament privind regimul actelor de studii în Universitatea „Vasile Alecsandri” din 

Bacău; 

6. Instrucțiunea I-DGA-09 – Arhivarea şi predarea documentelor în arhiva universităţii; 

7. Instrucțiunea I-DGA-01 -  Înregistrarea și circulația corespondenței; 

8. Metodologia de organizare a examenelor de finalizare a studiilor în învățământul universitar 

și postuniversitar, a cursurilor postuniversitare, a cursurilor de formare psihopedagogice și 

altor cursuri; 
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 Pentru postul  de secretar  universitate S II  în cadrul Secretariatului General al 

Universității, Biroul Arhivă: 

 

1. Legea nr. 1/2011, Legea educației naționale; 

2. Legea nr. 16/1996, Legea arhivelor naționale; 

3. Regulament de organizare și funcționare al Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău; 

4. Regulament de ordine interioară al Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău; 

5. Ordinul ministrului educaţiei și cercetării nr. 4156/27.04.2020 pentru aprobarea 

Regulamentului privind regimul actelor de studii în sistemul de învăţământ superior; 

6. Instrucțiunea I-DGA-09 – Arhivarea şi predarea documentelor în arhiva universităţii; 

7. Instrucțiunea I-DGA-01 -  Înregistrarea și circulația corespondenței; 

 

 Pentru postul  de secretar  universitate S I  în cadrul  Biroului Rectorat: 

 

1. Legea 1/2011, Legea educației naționale; 

2. Ordinul ministrului educaţiei și cercetării nr. 4156/27.04.2020 pentru aprobarea 

Regulamentului privind regimul actelor de studii în sistemul de învăţământ superior; 

3. Regulamentul privind regimul actelor de studii în Universitatea „Vasile Alecsandri” din 

Bacău; 

4.     Regulamentul de ordine interioară al Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău; 

5.     Regulamentul de organizare și funcționare al Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău; 

6. Regulamentul de organizare şi desfăşurare a admiterii în ciclurile de studii universitare de 

licență, de master și de doctorat și la cursurile de specializare; 

7. Regulamentul privind activitatea didactică și activitatea profesională a studenților din 

Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău; 

8. Metodologia de organizare a examenelor de finalizare a studiilor în învățământul 

universitar și postuniversitar, a cursurilor postuniversitare, a cursurilor de formare 

psihopedagogice și altor cursuri; 

9. Instrucțiunea I-DGA-09 – Arhivarea şi predarea documentelor în arhiva universităţii; 

10. Instrucțiunea I-DGA-01 - Înregistrarea și circulația corespondenței; 

11. Vizarea actelor de studii pentru plecarea în străinătate. 

       Bibliografia se poate consulta pe site-ul Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău  și pe site-

ul CNRED privind vizarea actelor de studii. 
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 Pentru postul  de secretar  facultate S I în cadrul  Facultății de Științe ale Mișcării Sportului 

și Sănătății: 

1. Legea 1/2011 – Legea educației naționale, cu modificările și completările ulterioare; 

2. R-05-10 E9R1 – Regulament privind activitatea didactică și activitatea profesională a 

studenților din Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău – ciclul de studii universitare de 

licență; 

3. R-05-11 E5R4 - Regulament privind activitatea didactică și activitatea profesională a 

studenților din Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău – ciclul de studii universitare de 

masterat; 

4. R-05-13 E11R0 – Regulament de organizare a examenelor de finalizare a programelor de 

studii universitare și postuniversitare și a altor cursuri;  

5. R-05-12 E18R2 – Regulamentul de organizare și desfășurare a admiterii în ciclurile de 

studii universitare de licență, de master și de doctorat și la cursurile de specializare;  

6. R-05-16 E6R2 – Regulament de acordare a burselor pentru studenții de la învățământul cu 

frecvență; 

7. R-12.03-02 E4R0 – Regulament privind regimul actelor de studii în Universitatea „Vasile 

Alecsandri” din Bacău. 

 

 Pentru postul de administrator financiar S I în cadrul Serviciului Financiar-Contabil: 

 

1. Legea nr. 82 din 24 decembrie 1991 – Legea Contabilițății; 

2. Legea nr. 15 din 24 martie 1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active 

corporale și necorporale; 

3. Legea nr. 1 din 5 ianuarie 2011  - Legea educației naționale; 

4. Ordin nr. 1917 din 12 decembrie 2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind 

organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice, Planul de conturi pentru 

instituțiile publice și instrucțiunile de aplicare a acestuia; 

5. Ordin nr. 2861 din 9 octombrie 2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea și 

efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii; 

6. Ordin nr. 1792 din 24 decembrie 2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind 

angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor instituțiilor publice, precum și 

organizarea, evidența și raportarea angajamentelor bugetare și legale; 

7. Ordin nr. 517 din 13 aprilie 2016 pentru aprobarea de proceduri aferente unor module care 

fac parte din procedura de funcționare a sistemului national de raportare – Forexebug. 
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 Pentru postul de administrator patrimoniu S II în cadrul Direcției Generale Administrative:  

 

1. Legea Educaţiei Naţionale nr. 1 din 2011 (actualizată)  

           Numai următoarele: 

 Structura organizatorică a instituţiilor de învăţământ superior (Titlul III - Învățământul 

superior, Capitolul II); 

 Finanţarea şi patrimoniul universităţilor, Secțiunea 1 (Titlul III - Învățământul superior, 

Capitolul XII). 

2. Regulamentele proprii ale universitătii: 

          https://www.ub.ro/universitatea/despre/organizare/reg  

 Carta Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău; 

 Regulamentul de organizare și funcționare a Universității „Vasile Alecsandri” din 

Bacău; 

 Regulament de organizare și funcționare al Direcției Generale Administrative. 

3. Legea nr. 500/2002 (actualizată) privind finanțele publice 

           Numai următoarele: 

 Responsabilitățile ordonatorilor de credite (art. 22); 

 Prevederi referitoare la investițiile publice (secțiunea a 3-a); 

 Principii în execuţia bugetară (art. 47); 

 Deschiderea de credite bugetare (art. 49). 

4. Codul muncii - Legea 53/2003 (actualizat) 

           Numai următoarele: 

 Răspunderea disciplinară; 

 Răspunderea patrimonială. 

5. Procedura operatională, PO 45 - Angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor. 

 

 Pentru postul de administrator patrimoniu S II în cadrul Serviciului Tehnic: 

 

1. Legea nr. 50/1991 (republicată) privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, cu 

modificările și completările ulterioare; 

2. Legea nr. 10/1995  privind calitatea în construcţii, cu modificările și completările ulterioare; 

3. Hotărârea nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de recepţie a lucrărilor de 

construcţii şi instalaţii aferente acestora; 

4. H.G. nr. 28/2008 - privind aprobarea continutului cadru al documentatiei tehnico-economice 

aferente investiliilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului 

general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii; 

5. Normativul P130/1999 – privind comportarea în timp a construcţiilor. 

https://www.ub.ro/universitatea/despre/organizare/reg
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 Pentru postul de administrator patrimoniu S III în cadrul Serviciului Tehnic: 

 

            1.  Legea nr. 132/2010 – privind colectarea selectivă a deșeurilor în instituțiile publice; 

            2. Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 195/2005 - privind protecția mediului, cu modificările și 

completările ulterioare; 

            3.  Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 92/2021 - privind regimul deșeurilor; 

            4.  Instrucțiune I-SSM 12 Ed. 3 -  Gestionarea deșeurilor.  

 Pentru postul de șofer G I în cadrul Serviciului Tehnic: 

 

1.  Legea nr. 319/2006, Legea securității și sănătății în muncă, cu modificările și completările 

ulterioare 

2.  Ordinul ministrului muncii și protecției sociale nr. 355/1995, privind aprobarea normelor 

specifice de securitate a muncii pentru transporturile rutiere 

3.  O.U.G. nr. 195/2002, privind circulația pe drumurile publice, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare 

4.  H.G. nr. 1391/2006 pentru aprobarea regulamentului de aplicare a O.U.G. nr. 195/2002, 

privind circulația pe drumurile publice, cu modificările și completările ulterioare 

5. Ordonanța nr. 27 din 31 august 2011 privind transporturile rutiere, cu modificările și 

completările ulterioare 

    6. Regulamentul (CE) nr. 1.071/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 21 

octombrie 2009 de stabilire a unor norme comune privind condiţiile care trebuie indeplinite 

pentru exercitarea ocupaţiei de operator de transport rutier;  

    7. Regulamentul (CE) nr. 1.072/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 21 

octombrie 2009 privind normele comune pentru accesul la piaţa transportului rutier internaţional 

de marfuri; 

    8. Regulamentul (CE) nr. 1.073/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 21 

octombrie 2009 privind normele comune pentru accesul la piaţa internaţionala a serviciilor de 

transport cu autocarul şi autobuzul  

 9.  Regulamentul (CE) nr. 561/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 15 martie 

2006 privind armonizarea anumitor dispoziţii ale legislaţiei sociale în domeniul transporturilor 

rutiere, cu modificările și completările ulterioare    

 10. Ordonanța nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritățile și 

instituțiile publice, cu modificările și completările ulterioare. 

 

 

 

 



 
ROMÂNIA 

MINISTERUL EDUCAȚIEI 

UNIVERSITATEA „VASILE ALECSANDRI” DIN 
BACĂU 

Calea Mărăşeşti, Nr. 157, Bacău, 600115 
Tel. +40-234-542411, fax +40-234-545753 

www.ub.ro; e-mail:rector@ub.ro 

 

 

 

6 

 Pentru postul de muncitor calificat-instalator G II în cadrul Serviciului Tehnic: 

 

             1. Vintilă Ștefan, Constantinescu Gheorghe, Instalații tehnico-sanitare și de gaze, Editura 

Didactică și pedagogică, București, 1989. 

             2. Ilina Mihai, Luță Constantin, Instalații de încălzire sanitare și gaze (Exploatare, întreținere, 

reparații), Editura Tehnică, București, 1974. 

             3. Legea nr. 319/2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă, cu modificările și completările ulterioare. 

        4. Hotărârea nr. 1425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor    

Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006, cu modificările și completările ulterioare. 

             5. Ordinul M.D.R.A.P. nr. 845/2015 privind aprobarea reglementării tehnice "Normativ pentru   

proiectarea, executarea şi exploatarea instalaţiilor de încălzire centrală (revizuire şi comasare 

normativele I 13-2002 şi I 13/1-2002)", indicativ I 13-2015. 

             6. Ordinul M.D.R.A.P. nr. 818/2015 pentru aprobarea reglementării tehnice "Normativ privind      

proiectarea, execuţia şi exploatarea instalaţiilor sanitare aferente clădirilor. (Revizuire şi 

comasare normativele I9-1994 şi I9/1-1996)", indicativ I9-2015. 

 

 Pentru postul de muncitor calificat-electrician G I în cadrul Serviciului Tehnic: 

 

             1. Drd. ing. dipl. Fita Nicolae Daniel, drd. ing. dipl. Diodin Lucian, Electroenergetică: Manual 

pentru electricieni – Editura AREL, București, 2009.              

             2. Legea nr. 319 din 2006, Legea securității și sănătății în muncă, cu modificările și completările    

ulterioare. 

             3. Hotărârea nr. 1146/2006 privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru utilizarea în 

muncă de către lucrători a echipamentelor de muncă. 

             4. Ing. Pietrăreanu Emil, Agenda electricianului, ediția a II a, revizuită și completată, Editura    

Tehnică, București, 1971. 

 5. Chiriță Ghe., Alexe C., Cartea instalatorului electrician, Editura Tehnică, București, 1970. 

 

RECTOR, 

Prof. univ. dr. ing. Carol SCHNAKOVSZKY 

    

 

         

                                                          Şef Serviciu Resurse Umane şi Salarizare, 

                                                            Ing., ec. Carmen-Mihaela PĂTRAŞCU 


