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Serviciul Resurse Umane și Salarizare 

Nr. 26330/ 22.12.2022 

 

 

ANUNŢ  

 
              Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău organizează în data de 17 ianuarie 2023 

concurs pentru ocuparea următorului post contractual vacant, cu studii superioare, gradul III, pe 

perioadă nedeterminată, normă întreagă de opt ore pe zi, conform O.U.G. nr. 111/2022 și H.G. nr. 

1336/2022: 

 Administrator patrimoniu cu atribuții tehnice foto, audio și video – 1 post în cadrul 

Biroului Rectorat. 

     Pentru participarea la concurs, candidaţii trebuie să îndeplinească minimum 

următoarele condiţii: 

a) Condiţii generale: 

 are cetățenia română sau cetățenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la 

Acordul privind Spațiul Economic European (SEE) sau cetățenia Confederației Elvețiene; 

 cunoaște limba română, scris și vorbit; 

 are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

 are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza 

adeverinței medicale  eliberată de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate; 

 îndeplinește condițiile de studii, de vechime în specialitate și, după caz, alte condiții specifice 

potrivit cerințelor postului scos la concurs; 

 nu a fost condamnat definitive pentru săvârșirea unei infracțiuni contra securității naționale, 

contra autorității, contra umanității, infracțiuni de corupție sau de serviciu, infracțiuni de fals ori 

contra înfăptuirii justiției, infracțiuni săvârșite cu intenție care ar face o persoană candidată la 

post incompatibilă cu exercitarea funcției contractuale pentru care candidează, cu excepția 

situației în care a intervenit reabilitarea; 
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 nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa 

funcția, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfășura activitatea de care s-a folosit pentru 

săvârșirea infracțiunii sau față de aceasta nu s-a luat măsura de siguranță a interzicerii ocupării 

unei funcții sau a exercitării unei profesii. 

 

b) Condiţii specifice:  

- studii universitare de licență sau echivalente, absolvite cu diplomă; 

- cunoștințe de operare pe calculator și de utilizare Microsoft Office, Windows Teams; 

- experiență în domeniul postului de minimum 10 ani; 

- minimum 10 ani vechime în muncă. 

        

Bibliografia pentru postul de administrator patrimoniu cu atribuții tehnice foto, audio și 

video: 
 

1. BĂLĂȘESCU, Mădălina, Producția de televiziune, Editura Tritonic, București, 2003 

2. LAZĂR, Mirela, Noua televiziune și jurnalismul de spectacol, Editura Polirom, Iași, 2008  

3. MITARCĂ, Monica, Comunicarea de la vizual la audiovizual: fotografia, filmul și televiziunea, 

Editura Pro Universitaria, București, 2018 

4. ROȘCA, Luminița, Producția textului jurnalistic, Editura Polirom, Iași, 2004 

5. TRACIUC, Vasile, Jurnalism radio, Editura Tritonic, București, 2003 

6. Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe 

7. Noul Cod civil – Dreptul la imagine 

8. Legea nr. 504/2002 – Legea audiovizualului 

9. Legea nr. 190 din 28 iunie 2022 pentru modificarea și completarea Legii nr. 504/2002 - Legea 

audiovizualului 

10. Legea 1/2011, Legea educației naționale, actualizată 

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

12. Regulament de ordine interioară al Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău 
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        Concursul va consta în: 

 Probă scrisă 

 data şi ora desfășurării: 17.01.2023, ora 11.00; 

 locul desfăşurării: Corpul D – Sala Senatului (D131); 

 afişarea rezultatelor: 18.01.2023, ora 13.00; 

 depunerea contestaţiilor: 18.01.2023, până la ora 15.30; 

 soluţionarea contestaţiilor: 19.01.2023, până la ora 15.30. 

 Interviu  

 data şi ora desfăşurării: 20.01.2023, ora 11.00; 

 locul desfăşurării: Corpul D – Sala Senatului (D131); 

 afişarea rezultatelor: 25.01.2023, ora 13.00; 

 depunerea contestaţiilor: 25.01.2023, până la ora 15.30; 

 soluţionarea contestaţiilor: 26.01.2023, până la ora 15.30. 

 Afişarea  rezultatelor finale ale concursului: 27.01.2023, până la ora 15.30. 

Proba scrisă a concursului pentru ocuparea postului vacant este eliminatorie, punctajul 

minim obținut la această probă fiind de cel puțin 50 de puncte.  

La interviu, candidații înscriși la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant  

trebuie să obțină un punctaj de minimum 50 de puncte. 

            Dosarele de concurs se vor depune, până la data de 09.01.2023, ora 13, la Serviciul Resurse 

Umane și Salarizare, Corpul D – Corpul Administrativ al Universității, etaj 1, biroul 118, din Calea 

Mărășești, nr. 157, Bacău, de luni până vineri, în intervalul orar 8.00-13.00, persoana de contact: 

ing., ec. Carmen-Mihaela Pătrașcu, tel: 0234/576956. Afişarea dosarelor admise la concurs se va 

face la sediul și pe site-ul Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău în data de 12.01.2023, până la 

ora 13. Eventualele contestaţii referitoare la selecţia dosarelor se vor depune până la data de 

12.01.2023, ora 15.30. Contestațiile se vor soluţiona şi se vor afişa la sediul și pe site-ul Universităţii 

„Vasile Alecsandri” din Bacău în data de 13.01.2023, până la ora 15.30. 
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Conţinutul dosarului: 

a) formular de înscriere la concurs, conform modelului din H.G. 1336/2022, din atasament; 

b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, 

aflate în termen de valabilitate; 

c) copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de 

nume, după caz; 

d) copiile documentelor care atestă nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea 

unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor 

specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică; 

e) copia carnetului de muncă, a adeverinței eliberate de angajator pentru perioada lucrată, 

care să ateste vechimea în muncă și în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea 

postului; 

f) certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar. Certificatul de 

cazier judiciar poate fi înlocuit cu o declarație pe propria răspundere privind 

antecedentele penale. În acest caz, candidatul declarat admis la selecția dosarelor și care 

nu a solicitat expres  la înscrierea la concurs preluarea informațiilor privind antecedentele 

penale direct de la autoritatea sau instituția publică competentă cu eliberarea certificatelor 

de cazier judiciar are obligația de a completa dosarul de concurs cu cazierul judiciar, în 

original, anterior datei de susținere a probei scrise și/sau probei practice. În situația în 

care candidatul solicită expres în formularul de înscriere la concurs preluarea 

informațiilor direct de la autoritatea sau instituția publică competentă cu eliberarea 

certificatelor de cazier judiciar, extrasul de pe cazierul judiciar se solicită de către 

autoritatea sau instituția publică organizatoare a concursului, potrivit legii. 

g) adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de 

medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate cu cel  mult 6 

luni anterior derulării concursului. Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în 

clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit 

prin ordin al ministrului sănătăţii. Pentru candidații cu dizabilități, în situația solicitării de 
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adaptare rezonabilă, adeverința care atestă starea de sănătate trebuie însoțită de copia 

certificatului de încadrare într-un grad de handicap, emis în condițiile legii. 

h) curriculum vitae, model comun european; 

 i)   dosar cu șină. 

Copiile de pe actele  prevăzute la literele b)-e), precum și copia certificatului de 

încadrare într-un grad de handicap prevăzut la litera g) se prezintă însoțite de 

documentele originale, care se certifică cu mențiunea „conform cu originalul” de către 

secretarul comisiei de concurs. 

       

             Detalii suplimentare puteţi obţine de la Serviciul Resurse Umane și Salarizare, telefon 

0234/576956. 

                                   

 

 

 

                                 RECTOR, 

      Prof. univ. dr. ing. Carol SCHNAKOVSZKY                      

                                                                

 

 

                                                                      Întocmit, 

                                                                         Şef Serviciu Resurse Umane și Salarizare, 

                                                                    Ing., ec. Carmen-Mihaela PĂTRAŞCU 


