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Serviciul Resurse Umane 
Nr. 2389/ 11.02.2015 
 
 

ANUNŢ 

 

UNIVERSITATEA “Vasile Alecsandri” din Bacău organizează în data de 26.02.2015, ora 
10.00, în Sala Senatului Universităţii “Vasile Alecsandri” din Bacău, examen de promovare în 
grad/treaptă superioară a personalului didactic auxiliar şi nedidactic.  

Examenul de promovare va avea loc în urma evaluării performanţelor profesionale ale 
personalului didactic auxiliar şi nedidactic.  

 
            Calendarul examenului de promovare 

 Proba scrisă: 26.02.2015, ora 10.00, în Sala Senatului Universităţii “Vasile Alecsandri” 
din Bacău 

 Proba practică (doar pentru postul de muncitor calificat): 26.02.2015, ora 10.00, la 
Restaurantul Universităţii “Vasile Alecsandri” din Bacău 

 Afişarea rezultatelor: 02.03.2015, ora 13.00, la Serviciul Resurse Umane 
 Depunerea contestaţiilor: 03.03.2015, până la ora 13.00, la Serviciul Resurse Umane 
 Soluţionarea contestaţiilor: 05.03.2015, până la ora 13.00  
 Afişarea rezultatelor finale: 09.03.2015, ora 13.00, la Serviciul Resurse Umane. 

 

Bibliografia pentru examenul de promovare 

 Pentru posturile de secretar universitate și secretar facultate: 
 

1. Legea 1/2011, Legea educației naționale, actualizată până la data de 30.06.2014, (prevederile 
privind învățământul superior); 

2. Legea 288/24.06.2004, privind organizarea studiilor universitare, actualizată până la data de 
25.03.2013; 

3. Regulamentul privind regimul actelor de studii în Universitatea „Vasile Alecsandri” din 
Bacău, nr. 2020/05.02.2013; 

4. Instrucțiunea privind arhivarea și predarea documentelor în Arhiva Universității I-DGA-09; 
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5. Regulamentul privind activitatea didactică și activitatea profesională a studenților din 

Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău – ciclul de studii universitare de licență, nr. 
2030/05.02.2015; 

6. Regulamentul de organizare și funcționare a Senatului Universității „Vasile Alecsandri” din 
Bacău, nr. 20112/12.11.2013; 

7. Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului de administrație, 4828/29.03.2013; 
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, nr. 6770/15.05.2014; 

9. Metodologia de organizare și desfășurare a admiterii în ciclurile de studii universitare de 
licență, de master și de doctorat, pentru anul universitar 2014-2015, nr. 9186/26.06.2014.; 

10. Instrucțiunea privind înregistrarea și circulația corespondenței, I-DGA-01; 
 

 Pentru postul de administrator financiar (patrimoniu) S I în cadrul Facultăţii de 
Inginerie – Departamentul I.M.I.M.: 

 
1. Legea nr.1 din 5 ianuarie 2011- legea educaţiei naţionale (actualizată) 
2. Legea nr. 22/ 1969 (actualizată) privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanţii şi 

răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor agenţilor economici, autorităţilor sau 
instituţiilor publice 

3. Regulament de organizare şi funcţionare a Universităţii “Vasile Alecsandri” din Bacău R-01-
02 E5R0 

4. Regulament de ordine interioară R-01-03 E3R1 
5. Jinescu V.V., Utilaj tehnologic pentru industria de process, vol. III şi IV, Ed. Tehnică, 

Bucureşti, 1988, 1989 
6. Nedeff V., Procese de lucru, maşini şi instalaţii pentru industria alimentară, Ed. Agris, 

Bucureşti, 1997 
 
 Pentru postul de administrator financiar (patrimoniu) S II în cadrul Serviciului 

Resurse Umane: 
 

1. Legea nr.1 din 5 ianuarie 2011- legea educaţiei naţionale (actualizată) 
2. Legea nr. 53/2003 (republicată) – Codul muncii 
3. Legea 12/2015 pentru modificarea şi completarea Legii nr.53/2003 – Codul muncii 
4. Legea – cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri 

publice 
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5. Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 5138/2014 privind aprobarea Regulamentului de 

organizare şi desfăşurare a examenului de promovare a personalului contractual 
6. Regulament privind ocuparea posturilor vacante şi promovarea în grade şi trepte profesionale 

a personalului didactic auxiliar şi administrativ R–12.01–04 din 29.03.2013  
7. Regulament de normare şi salarizare R-12.01-02 E5R7 din 27.11.2014 
8. H.G. nr. 44/22.01.2004 (*actualizată*) pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare 

a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal 
9. Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, art. 213 

 
 Pentru postul de auditor public intern S I: 

 
       I.  Legea nr. 1/2011 educaţiei naţionale, actualizată. 

II.  Legislaţie audit public intern: 

1. Legea nr. 672/2002 privind auditul public intern, republicată, actualizată; 
2. HG nr. 1086/2013 pentru aprobarea Normelor generale privind exercitarea activităţii de 

audit public intern; 
3. OMECT nr. 5281/21.10.2003 pentru aprobarea Normelor metodologice privind 

organizarea şi exercitarea activităţii de audit public intern în structura Ministerului 
Educaţiei, Cercetării şi Tineretului şi în unităţile aflate în subordinea sau coordonarea 
Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului; 

4. OMFP nr.252/03.02.2004 pentru aprobarea Codului privind conduita etică a auditorului 
intern; 

 

III. Legislaţie control intern/managerial: 

1. OMFP nr. 946/04.07.2005 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial, 
cuprinzand standardele de control intern/managerial la entităţile publice şi pentru 
dezvoltarea sistemelor de control intern/managerial, republicat, actualizat; 

2. OG nr. 119/31.08.1999 privind controlul intern şi controlul financiar preventiv, 
republicată, actualizată; 

3. OMFP nr. 923/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la 
exercitarea controlului financiar preventiv şi a Codului specific de norme profesionale 
pentru persoanele care desfăşoară activitatea de control financiar preventiv propriu; 
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 Pentru postul de administrator financiar (patrimoniu) M II în cadrul Serviciului 

Social Cantină: 
                             

1. Legea nr.1 din 5 ianuarie 2011- legea educaţiei naţionale (actualizată) 
2. Legea nr. 22/ 1969 (actualizată) privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanţii şi 

răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor agenţilor economici, autorităţilor sau 
instituţiilor publice 

3. O.M.S. 1955/1995 – Norme generale de igienă 
4. O.M.S. 976/1998 pentru aprobarea normelor de igienă privind protecţia, prelucrarea, 

depozitarea, păstrarea, transportul şi desfacerea alimentelor 
5. Regulament de organizare şi funcţionare a Universităţii “Vasile Alecsandri” din Bacău R-01-

02 E5R0 
6. Regulament de ordine interioară R-01-03 E3R1 

 

 
 

RECTOR, 
Prof. univ. dr. ing. Dr. h. c. Valentin Nedeff 

     
 
           

                                                          Şef Serviciu Resurse Umane, 
                                                            Ing. ec. Carmen-Mihaela Pătraşcu 

 
 

4 
 

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

