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Premiul Thulin a ajuns la Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău

Foto: Preşedintele FIEP Europe – Prof.univ.dr. Branislav ANTALA; Prof.univ.dr. Nenad ŽIVANOVIČ (Serbia)
FIEP Gold Cross; prof.univ.dr. Gheorghe BALINT; Lector univ.dr. Nicolae OCHIANĂ; Prof.univ.dr. José
Fernandes Filho – Vicepreşedinte FIEP World

Cel de-al şaselea Congres European al Federaţiei Internaţionale de Educaţie Fizică
(FIEP), s-a desfăşurat la Porec, Croaţia, în perioada 18-21 iunie 2011. Cu această ocazie,
domnului prof.univ.dr.Gheorghe Balint, reprezentantul FIEP în România şi cadru didactic la
Facultatea de Ştiinţe ale Mişcării, Sportului şi Sănătăţii din cadrul Universităţii ”Vasile
Alecsandri” din Bacău, i s-a decernat Premiul Thulin pentru întreaga activitate desfăşurată în
domeniul educaţiei fizice şcolare.
Premiul s-a acordat în premieră în acest an şi constituie un omagiu adus maiorului
suedez Joseph Thulin, preşedinte al Federaţiei Internaţionale de Educaţie Fizică în perioada
1935-1958. Federaţia Internaţională de Educaţie Fizică a fost înfiinţată în anul 1923 şi are ca
obiectiv principal popularizarea activităţii de educaţie fizică ca parte componentă a educaţiei
generale, alături de educaţia intelectuală şi cea morală.
Tot cu acest prilej, domnul prof.univ.dr. Gheorghe Balint a fost nominalizat pentru
funcţia de Vicepreşedinte FIEP pentru Europa de Est. Adunarea Generală pentru alegerile din
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perioada 2013-2016, se va desfăşura în anul 2013, în Brazilia, odată cu aniversarea celor 90
de ani de activitate a FIEP.

Lista posturilor propuse pentru afi scoase la concurs în Semestrul al II –
lea al anului universitar 2010-2011, aprobate în şedinţa de Senat din
27.05.2011 şi publicate în Monitorul Oficial al României, partea a III –a,
nr.226/15.07.2011

Descrierea posturilor
Poziţia 11-Lector universitar
din Statul de funcţiuni al Catedrei Contabilitate-Finanţe din cadrul
Facultăţii de Ştiinţe Economice
a) Descrierea postului scos la concurs
Postul vacant de Lector, poziţia 11, din Statul de funcţiuni al Catedrei Contabilitate - Finanţe
din cadrul Facultăţii de Ştiinţe Economice, cuprinde următoarele discipline:
• Contabilitate publică - program de studii CIG - licenţă
• Contabilitate şi gestiune fiscală – program de studii CIG - licenţă
• Contabilitate fiscală aprofundată – program de studii CAIG - master
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b) Atribuţiile/ activităţile aferente postului scos la concurs, incluzând norma didactică şi
tipurile de activităţi incluse în norma didactică, în cazul posturilor didactice, respectiv norma
de cercetare
Principalele atribuţii/ activităţi aferente postului scos la concurs sunt:
b.1. Activităţi normate în statul de funcţiuni:
• Activitate de predare curs – 78 ore;
• Activitate de seminar – 84 ore;
• Activităţi de evaluare – 80 ore;
• Examene – 60 ore
• Consultaţii – 56 ore;
• Îndrumarea lucrărilor de diplomă – 30 ore.
b.2. Activităţi de pregătire ştiinţifică şi metodică
• Pregătirea activităţii didactice de curs şi seminar – 296 ore;
• Elaborarea de manuale, culegeri, îndrumare – 296 ore;
• Participarea la manifestări ştiinţifice – 60 ore.
b.3. Cercetare, proiectare, creaţie
• Elaborarea de tratate, monografii, cărţi de specialitate – 250 ore;
• Elaborarea de lucrări ştiinţifice şi publicarea acestora – 146 ore;
• Coordonare/participare la contracte de cercetare şi granturi – 150 ore.
c) Salariul minim de încadrare a postului la momentul angajării
1.349 lei/lună
d) Calendarul concursului
• Înscrierea la concurs – 15.07.2011 – 31.08.2011
• Desfăşurarea probelor de concurs – 15.09.2011 – 16.09.2011
• Afişarea rezultatelor – 19.09.2011
• Depunerea contestaţiilor – 19.09.2011 – 20.09.2011
• Rezolvarea contestaţiilor şi afişarea rezultatelor finale – 21.09.2011
e) Tematica probelor de concurs, inclusiv a prelegerilor, cursurilor sau altor asemenea, sau
tematicile din care comisia de concurs poate alege tematica probelor susţinute efectiv.
I. Disciplina: Contabilitate publică
1. Organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice. Particularităţile planului de
conturi. Documentele şi registrele folosite în contabilitatea instituţiilor publice
2. Particularităţi privind contabilitatea activelor instituţiilor publice
3. Particularităţi privind contabilitatea datoriilor instituţiilor publice
4. Particularităţi privind contabilitatea capitalurilor proprii ale instituţiilor publice
5. Contabilitatea veniturilor, finanţărilor şi cheltuielilor instituţiilor publice
II. Disciplina: Contabilitate şi gestiune fiscală
1. Gestiunea fiscală a agenţilor economici
2. Aspecte fiscale şi contabile privind impozitul pe profit şi impozitul pe veniturile
microîntreprinderilor
3. Contabilitatea şi fiscalitatea veniturilor din salarii
4. Reglementări fiscale şi contabile privind taxa pe valoarea adăugată
5. Aspecte fiscale şi contabile privind impozitele şi taxele locale
III. Disciplina: Contabilitate fiscală aprofundată
1. Fiscalitatea veniturilor persoanelor fizice
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2.
3.
4.
5.

Contabilitatea şi fiscalitatea contribuţiilor privind asigurările şi protecţia socială
Particularităţi privind taxa pe valoarea adăugată în cazul operaţiunilor intracomunitare
Accizele şi contribuţiile specifice incluse în accize
Reguli de procedură privind inspecţia fiscală

BIBLIOGRAFIA
1) Georgescu, I., Beţianu, L., Calitate în contabilitatea instituţiilor publice, Editura
Universităţii ”A.I.Cuza” Iaşi, 2009;
2) Manualul de Standarde Internaţionale de Contabilitate pentru Sectorul Public,
Editura CECCAR, Bucureşti 2009;
3) *** Ordinul ministrului finanţelor publice nr.1917/2005 pentru aprobarea Normelor
metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice,
Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia,
publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.1186 din 29.12.2005, cu
modificările şi completările ulterioare;
4) *** Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal al României şi Normele metodologice de
aplicare a Codului fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.44/2004, cu
modificările şi completările ulterioare;
5) *** Ordonanţa Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată
(r3) în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.513/2007;
6) Ţâţu, L., ş.a., Fiscalitate - de la lege la practică, Ed. All Beck, Bucureşti 2009.
f) Descrierea procedurii de concurs
Concursul se va desfăşura conform Metodologiei – cadru de concurs anexată, elaborată la
nivelul Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău şi aprobată în şedinţa de Senat din data de
27.05.2011
g) Lista completă a documentelor pe care candidaţii trebuie să le includă în dosarul de
concurs
1. cererea de înscriere la concurs, semnată de candidat, care include o declaraţie pe propria
răspundere privind veridicitatea informaţiilor prezentate în dosar;
2. o propunere de dezvoltare a carierei universitare a candidatului, atât din punct de vedere
didactic, în cazul posturilor didactice, cât şi din punctul de vedere al activităţilor de cercetare
ştiinţifică; Propunerea se redactează de către candidat, cuprinde maximum 10 pagini şi
reprezintă unul dintre principalele criterii de departajare a candidaţilor.
3. Curriculum Vitae al candidatului în format tipărit şi în format electronic;
4. lista de lucrări ale candidatului în format tipărit şi în format electronic;
5. fişa de verificare a îndeplinirii standardelor universităţii de prezentare la concurs, al cărei
format standard este prevăzut de metodologia proprie. Fişa de verificare este completată şi
semnată de către candidat.
6. documente referitoare la deţinerea diplomei de doctor: copia legalizată a diplomei de doctor
şi, în cazul în care diploma de doctor originală nu este recunoscută în România, atestatul de
recunoaştere sau echivalare a acesteia.
7. rezumatul, în limba română şi într-o limbă de circulaţie internaţională, a tezei de doctorat
sau, după caz, a tezei de abilitare, pe maximum o pagină pentru fiecare limbă.
8. declaraţie pe propria răspundere a candidatului în care indică situaţiile de incompatibilitate
prevăzute de Legea nr. 1/2011 în care s-ar afla în cazul câştigării concursului sau lipsa acestor
situaţii de incompatibilitate.
9. copii ale altor diplome care atestă studiile candidatului;
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10. copia cărţii de identitate sau, în cazul în care candidatul nu are o carte de identitate, a
paşaportului sau a unui alt document de identitate, întocmit într-un scop echivalent cărţii de
identitate ori paşaportului;
11. în cazul în are candidatul şi-a schimbat numele, copii după documentele care atestă
schimbarea numelui – certificat de căsătorie sau dovada schimbării numelui;
12. maximum 10 publicaţii, brevete sau alte lucrări ale candidatului, în format electronic,
selecţionate de acesta şi considerate a fi cele mai relevante pentru realizările profesionale
propii.
h) Adresa la care trebuie transmis dosarul de concurs
Rectoratul Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău, Calea Mărăşeşti, 157, 600115, Bacău

Poziţia 11-lector
din Statul de funcţiuni de la Catedra de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei
din cadrul Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic
a) Descrierea postului scos la concurs
Postul vacant de Lector, poziţia 11, din Statul de funcţiuni de la Catedra de Psihologie şi
Ştiinţe ale Educaţiei din cadrul Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic,
cuprinde următoarele discipline:
• Matematică PIPP
• Didactica activ. matematicii PIPP
• Didactica predării aritmeticii PIPP
• Didactica specialităţii Mate+Info
• Practica pedagogică Mate+Info
b) Atribuţiile/ activităţile aferente postului scos la concurs, incluzând norma didactică şi
tipurile de activităţi incluse în norma didactică, în cazul posturilor didactice, respectiv norma
de cercetare
Principalele atribuţii/ activităţi aferente postului scos la concurs sunt:
b.1. Activităţi normate în statul de funcţiuni
• Activitate de predare – 28 ore;
• Lucrări de laborator – 252 ore;
• Activităţi de evaluare - 30 ore;
• Consultaţii - 30 ore;
• Îndrumarea lucrărilor de diplomă – 30 ore
b.2. Activităţi de pregătire ştiinţifică şi metodică
• Pregătirea activităţii didactice de curs şi lucrări practice – 30 ore;
• Elaborarea suporturilor de curs – 40 ore;
• Participarea la manifestări ştiinţifice – 10 ore
b.3. Cercetare, proiectare, creaţie
• Elaborarea de tratate, culegeri, monografii, cărţi de specialitate;
• Elaborarea de lucrări ştiinţifice şi publicarea acestora
c) Salariul minim de încadrare a postului la momentul angajării - 1349 lei
d) Calendarul concursului
• Înscrierea la concurs – 15.07.2011 – 31.08.2011
6

• Desfăşurarea probelor de concurs – 15.09.2011 – 16.09.2011
• Afişarea rezultatelor – 19.09.2011
• Depunerea contestaţiilor – 19.09.2011 – 20.09.2011
• Rezolvarea contestaţiilor şi afişarea rezultatelor finale – 21.09.2011
e) Tematica probelor de concurs, inclusiv a prelegerilor, cursurilor sau altor asemenea, sau
tematicile din care comisia de concurs poate alege tematica probelor susţinute efectiv
1. Curriculum - delimitări conceptuale
1.1. Conceptul de curriculum şi evoluţia sa
1.2. Analiza conceptelor
1.3. Teorii privind proiectarea şi dezvoltarea curriculum-ului
1.4. Tipuri de curriculum
2. Conţinutul învăţământului
3.1. Conţinuturi: concept, componente, criterii de selecţie, modalităţi de structurare
3.2. Modalităţi de organizare a conţinuturilor matematice
3.3. Documente curriculare
3. Problematica didacticii în sistemul tiin ei educa iei
4. Proiectarea curriculară a instruirii la matematică
Bibliografie
1.
Banea H. Metodica predării matematicii , Ed. Paralela 45, Piteşti, 1998.
2.
Branzei D., Metodica predării matematicii, Ed. Paralela 45, Piteşti, 1999.
3.
Catană Au., Săcuiu M., Stănăşilă O., Metodica predării analizei matematice, Editura
Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1983.
4.
Cerghit I. Metode de învăţământ, Editura Didactică şi Pcdagogică, R.A. Bucureşti,
1997.
5.
Cîrjan F., Didactica matematicii, Editura Corint, 2002.
6.
Cojocariu V. M., Educaţia pentru schimbare şi creativitate, Editura Didactică şi
Pedagogică, Bucureşti, 2003.
7.
Cristea S. Dicţionar de pedagogie, Grupul Editorial Litera/ Litera Internaţional,
Chişinău, Bucureşti, 2003a.
8.
Dumitriu Gh., Dumitriu C, Psihopedagogie, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti,
2003.
9.
Rus E., Varna O., Metodica predării matematicii, Editura Didactică şi Pedagogică,
Bucureşti, 1983.
10. Rusu E., Matematica în liceu – probleme de metodică, Editura Didactică şi Pedagogică,
Bucureşti, 1970.
11. Rusu E. Cum gândim şi rezolvăm 200 de probleme, Editura Albatros, Bucureşti, 1972.
12. *** Curriculum Naţional pentru învăţământul obligatoriu. Cadru de referinţă, M.E.N., C.N.C.,
1998

13. XXX Curriculum naţional pentru învăţământul obligatoriu, Cadru de referinţă, M.E.N.,
C.N.C., Bucureşti, 1998;
14. XXX Programe şcolare pentru învăţământul primar,gimnazial şi liceal, Bucureşti,
M.E.N., Consiliul Naţional pentru Curriculum, 1998, http://curriculum.edu.ro/;
f) Descrierea procedurii de concurs
Concursul se va desfăşura conform Metodologiei – cadru de concurs anexată, elaborată la
nivelul Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău şi aprobată în şedinţa de Senat din data de
27.05.2011
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g) Lista completă a documentelor pe care candidaţii trebuie să le includă în dosarul de
concurs
1. cererea de înscriere la concurs, semnată de candidat, care include o declaraţie pe propria
răspundere privind veridicitatea informaţiilor prezentate în dosar;
2. o propunere de dezvoltare a carierei universitare a candidatului, atât din punct de vedere
didactic, în cazul posturilor didactice, cât şi din punctul de vedere al activităţilor de cercetare
ştiinţifică; Propunerea se redactează de către candidat, cuprinde maximum 10 pagini şi este
unul dintre principalele criterii de departajare a candidaţilor.
3. Curriculum Vitae al candidatului în format tipărit şi în format electronic;
4. Lista de lucrări ale candidatului în format tipărit şi în format electronic;
5. Fişa de verificare a îndeplinirii standardelor universităţii de prezentare la concurs, al cărei
format standard este prevăzut de metodologia proprie. Fişa de verificare este completată şi
semnată de către candidat.
6. Documente referitoare la deţinerea diplomei de doctor: copia legalizată a diplomei de
doctor şi, în cazul în care diploma de doctor originală nu este recunoscută în România,
atestatul de recunoaştere sau echivalare a acesteia.
7. Rezumatul, în limba română şi într-o limbă de circulaţie internaţională, a tezei de doctorat
sau, după caz, a tezei de abilitare, pe maximum o pagină pentru fiecare limbă.
8. Declaraţie pe propria răspundere a candidatului în care indică situaţiile de compatibilitate
prevăzute de Legea nr. 1/ 2011 în care s-ar afla în cazul câştigării concursului sau lipsa
acestor situaţii de incompatibilitate.
9. În cazul concursului pentru postul de profesor universitar, copia legalizată a atestatului de
abilitare.
10. În cazurile prevăzute l art. 11, alin. (6), copii legalizate care atestă deţinerea titlurilor
medicale respective;
11. Copii ale altor diplome care atestă studiile candidatului;
12. Copia cărţii de identitate sau, în cazul în care candidatul nu are o carte de identitate, a
paşaportului sau a unui alt document de identitate, întocmit într-un scop echivalent cărţii de
identitate ori paşaportului;
13. În cazul în are candidatul şi-a schimbat numele, copii după documentele care atestă
schimbarea numelui – certificat de căsătorie sau dovada schimbării numelui;
14. Maximum 10 publicaţii, brevete sau alte lucrări ale candidatului, în format electronic,
selecţionate de acesta şi considerate a fi cele mai relevante pentru realizările profesionale
proprii.
h) Adresa la care trebuie transmis dosarul de concurs
Rectoratul Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău, Calea Mărăşeşti, 157, 600115, Bacău

Poziţia 5-Lector universitar
din Statul de funcţiuni al Catedrei de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei din
cadrul Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic
a) Descrierea postului scos la concurs
Postul vacant de Lector, poziţia 5, din Statul de funcţiuni de la Catedra de Psihologie şi Ştiinţe
ale Educaţiei din cadrul Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic, cuprinde
următoarele discipline:
• Pedagogie I
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•
•

Teoria şi metodologia curriculum-ului
Practica pedagogică în învăţământul primar şi preşcolar.

b) Atribuţiile/ activităţile aferente postului scos la concurs, incluzând norma didactică şi
tipurile de activităţi incluse în norma didactică, în cazul posturilor didactice, respectiv norma
de cercetare
Principalele atribuţii/ activităţi aferente postului scos la concurs sunt:
b.1. Activităţi normate în statul de funcţiuni
• Activitate de predare – 28 ore;
• Lucrări de laborator – 252 ore;
• Activităţi de evaluare - 30 ore;
• Consultaţii - 30 ore;
• Îndrumarea lucrărilor de diplomă – 30 ore
b.2. Activităţi de pregătire ştiinţifică şi metodică
• Pregătirea activităţii didactice de curs şi lucrări practice – 30 ore;
• Elaborarea suporturilor de curs – 40 ore;
• Participarea la manifestări ştiinţifice – 10 ore
b.3. Cercetare, proiectare, creaţie
• Elaborarea de tratate, monografii, cărţi de specialitate – 50 ore;
• Elaborarea de lucrări ştiinţifice şi publicarea acestora – 50 ore.
c) Salariul minim de încadrare a postului la momentul angajării - 1349 lei
d) Calendarul concursului
• Înscrierea la concurs – 15.07.2011 – 31.08.2011
• Desfăşurarea probelor de concurs – 15.09.2011 – 16.09.2011
• Afişarea rezultatelor – 19.09.2011
• Depunerea contestaţiilor – 19.09.2011 – 20.09.2011
• Rezolvarea contestaţiilor şi afişarea rezultatelor finale – 21.09.2011
e) Tematica probelor de concurs, inclusiv a prelegerilor, cursurilor sau altor asemenea, sau
tematicile din care comisia de concurs poate alege tematica probelor susţinute efectiv
1. Curriculum - delimitări conceptuale
1.1. Conceptul de curriculum şi evoluţia sa
1.2. Analiza conceptelor
1.3 Teorii privind proiectarea şi dezvoltarea curriculum-ului
1.4. Tipuri de curriculum
2. Finalităţile educaţiei
2.1. Definirea şi analiza conceptelor
2.2. Taxonomia finalităţilor/ obiectivelor educaţionale
2.3. Operaţionalizarea obiectivelor educaţionale
3. Conţinutul învăţământului
3.1. Conţinuturi: concept, componente, criterii de selecţie, modalităţi de structurare
3.2. Modalităţi de organizare a conţinuturilor
3.3. Documente curriculare
4. Reforma curriculară în învăţământul românesc
4.1. Repere ale reformării conţinuturilor
4.2. Niveluri şi principii în conceperea curriculumului
Bibliografie
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Cojocariu, V.-M., Fundamentele pedagogiei. Teoria şi metodologia curriculum-ului. Texte şi
pretexte, Ed. V@I Integral, Bucureşti, 2007;
Cojocariu, V.-M., Teoria şi metodologia instruirii, Bucureşti, E.D.P., 2008;
Creţu, C., Teoria curriculum-ului şi conţinuturile educaţiei. Editura Univ. „Al. I. Cuza”, 1999;
Cristea, S., Dicţionar de termeni pedagogici, E.D.P., 1998;

Cucoş, C. Pedagogie, Iaşi, Polirom, 2000;
Potolea, D., Conceptualizarea curriculum-ului. O abordare multidimensională, în Potolea, D., Păun, E.
(coord.), Pedagogie. Fundamente teoretice şi demersuri aplicative, Editura Polirom, 2002;
*** Curriculum Naţional pentru învăţământul obligatoriu. Cadru de referinţă, M.E.N., C.N.C., 1998

f) Descrierea procedurii de concurs
Concursul se va desfăşura conform Metodologiei – cadru de concurs anexată, elaborată la
nivelul Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău şi aprobată în şedinţa de Senat din data de
27.05.2011
g) Lista completă a documentelor pe care candidaţii trebuie să le includă în dosarul de
concurs
1. cererea de înscriere la concurs, semnată de candidat, care include o declaraţie pe propria
răspundere privind veridicitatea informaţiilor prezentate în dosar;
2. o propunere de dezvoltare a carierei universitare a candidatului, atât din punct de vedere
didactic, în cazul posturilor didactice, cât şi din punctul de vedere al activităţilor de cercetare
ştiinţifică; Propunerea se redactează de către candidat, cuprinde maximum 10 pagini şi este
unul dintre principalele criterii de departajare a candidaţilor.
3. Curriculum Vitae al candidatului în format tipărit şi în format electronic;
4. Lista de lucrări ale candidatului în format tipărit şi în format electronic;
5. Fişa de verificare a îndeplinirii standardelor universităţii de prezentare la concurs, al cărei
format standard este prevăzut de metodologia proprie. Fişa de verificare este completată şi
semnată de către candidat.
6. Documente referitoare la deţinerea diplomei de doctor: copia legalizată a diplomei de
doctor şi, în cazul în care diploma de doctor originală nu este recunoscută în România,
atestatul de recunoaştere sau echivalare a acesteia.
7. Rezumatul, în limba română şi într-o limbă de circulaţie internaţională, a tezei de doctorat
sau, după caz, a tezei de abilitare, pe maximum o pagină pentru fiecare limbă.
8. Declaraţie pe propria răspundere a candidatului în care indică situaţiile de compatibilitate
prevăzute de Legea nr. 1/ 2011 în care s-ar afla în cazul câştigării concursului sau lipsa
acestor situaţii de incompatibilitate.
9. Copii ale altor diplome care atestă studiile candidatului;
10. Copia cărţii de identitate sau, în cazul în care candidatul nu are o carte de identitate, a
paşaportului sau a unui alt document de identitate, întocmit într-un scop echivalent cărţii de
identitate ori paşaportului;
11. În cazul în are candidatul şi-a schimbat numele, copii după documentele care atestă
schimbarea numelui – certificat de căsătorie sau dovada schimbării numelui;
12. Maximum 10 publicaţii, brevete sau alte lucrări ale candidatului, în format electronic,
selecţionate de acesta şi considerate a fi cele mai relevante pentru realizările profesionale
propii.
h) Adresa la care trebuie transmis dosarul de concurs
Rectoratul Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău, Calea Mărăşeşti, 157, 600115, Bacău
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Poziţia 14-Lector universitar
din Statul de funcţiuni al Catedrei de Jocuri Sportive din cadrul Facultăţii
de Ştiinţe ale Mişcării, Sportului şi Sănătăţii
a) Descrierea postului scos la concurs
Postul vacant de Lector, poziţia 14, din Statul de funcţiuni de la Catedra de Jocuri Sportive
din cadrul Facultăţii de Ştiinţe ale Mişcării, Sportului şi Sănătăţii, cuprinde următoarele
discipline:
• Jocuri sportive – Handbal, fotbal (elemente folosite în kinetoterapie);
• Activităţi motrice adaptate pe grupe de vârstă şi profesii;
• Pregătire specializată într-o disciplină sportivă I, II (H, S);
• Pregătire specializată într-o disciplină sportivă III, IV (A, G, H, F,S,V).
b) Atribuţiile/ activităţile aferente postului scos la concurs, incluzând norma didactică şi
tipurile de activităţi incluse în norma didactică, în cazul posturilor didactice, respectiv norma
de cercetare
Principalele atribuţii/ activităţi aferente postului scos la concurs sunt:
b.1. Activităţi normate în statul de funcţiuni
• Activitate de predare – 28 ore efective / 56 ore convenţionale;
• Activităţi de seminar – 28 ore efective / 28 ore convenţionale;
• Lucrări practice (licenţă) – 56 ore efective / 56 ore convenţionale;
• Lucrări practice (master PS) – 112 ore efective / 168 ore convenţionale;
• Pregătirea activităţii didactice – 168 ore;
• Consultaţii – 140 ore;
• Îndrumarea lucrărilor de diplomă – 30 ore;
• Activităţi de evaluare – 54 ore;
b.2. Activităţi de pregătire ştiinţifică şi metodică şi alte activităţi în interesul
învăţământului
• Documentare ştiinţifică – 168 ore;
• Participare la congrese, conferinţe, simpozioane – 180 ore;
• Elaborarea de manuale, îndrumare, culegeri, etc. – 200 ore;
b.3. Activităţi de cercetare ştiinţifică, de dezvoltare tehnologică, activităţi de proiectare,
de creaţie potrivit specificului
• Coordonarea sau participarea la finalizarea contractelor de cercetare – 64 ore;
• Activităţi în cadrul centrelor de cercetare– 100 ore;
• Elaborarea de tratate, monografii, cărţi de specialitate – 200 ore;
• Elaborarea de lucrări ştiinţifice şi publicarea acestora – 200 ore.
c) Salariul minim de încadrare a postului la momentul angajării - 1349 lei
d) Calendarul concursului
• Înscrierea la concurs – 15.07.2011 – 31.08.2011
• Desfăşurarea probelor de concurs – 15.09.2011 – 16.09.2011
• Afişarea rezultatelor – 19.09.2011
• Depunerea contestaţiilor – 19.09.2011 – 20.09.2011
• Rezolvarea contestaţiilor şi afişarea rezultatelor finale – 21.09.2011
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e) Tematica probelor de concurs, inclusiv a prelegerilor, cursurilor sau altor asemenea, sau
tematicile din care comisia de concurs poate alege tematica probelor susţinute efectiv.
1. Elemente specifice jocurilor de fotbal şi handbal folosite în kinetoterapie;
2. Aplicaţii ale activităţilor motrice adaptate la diverse categorii de persoane pe grupe
de vârstă;
3. Teoria şi metodologia selecţiei în handbalul de performanţă;
4. Factorii antrenamentului sportiv şi eşalonarea acestora în funcţie de perioada de
pregătire în handbalul de performanţă.
BIBLIOGRAFIA
1. ACSINTE A.; ALEXANDRU E. - Handbal - de la iniţiere la marea performanţă Editura “MediaTM”, Bacău, ISBN: 973-99973-091, 176 pag., 2000;
2. ACSINTE A.- Handbal – Fundamente teoretice - Editura Performantica, Iaşi,
ISBN 973-730-253-2, 195 pag., 2006;
3. ACSINTE A.- Jocuri şi activităţi dinamice de timp liber - Ed. Performantica, Iaşi,
ISBN 973-730-252-4; 106 pag., 2007;
4. ALEXANDRU E., ACSINTE A.- Handbal – Mijloace de acţionare, Editura
Valinex, Chişinău, ISBN 9975-9891-0-1, 140 pag., 2005;
5. ALEXANDRU E. – Pregătire specializată într-o ramură sportivă: Handbal (Curs
studii de masterat) – Editura Alma Mater, Bacău, ISBN 978-606-527-072-5, 309
pag., 2010;
6. BALINT Gh. - Metodica predării fotbalului în gimnaziu, Editura Pim, Iaşi, 300
pagini, ISBN 978-973-716-804-7, 2007;
7. BALINT Gh. - Bazele generale ale jocului de fotbal, Editura Pim, Iaşi, 301 pagini,
ISBN 978-605-520-005-0, 2008.
f) Descrierea procedurii de concurs
Concursul se va desfăşura conform Metodologiei – cadru de concurs anexată, elaborată la
nivelul Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău şi aprobată în şedinţa de Senat din data de
27.05.2011
g) Lista completă a documentelor pe care candidaţii trebuie să le includă în dosarul de
concurs
1. Cererea de înscriere la concurs, semnată de candidat, care include o declaraţie pe
propria răspundere privind veridicitatea informaţiilor prezentate în dosar;
2. O propunere de dezvoltare a carierei universitare a candidatului, atât din punct de
vedere didactic, în cazul posturilor didactice, cât şi din punctul de vedere al
activităţilor de cercetare ştiinţifică; Propunerea se redactează de către candidat,
cuprinde maximum 10 pagini şi este unul dintre principalele criterii de departajare a
candidaţilor.
3. Curriculum Vitae al candidatului în format tipărit şi în format electronic;
4. Lista de lucrări ale candidatului în format tipărit şi în format electronic;
5. Fişa de verificare a îndeplinirii standardelor universităţii de prezentare la concurs, al
cărei format standard este prevăzut de metodologia proprie. Fişa de verificare este
completată şi semnată de către candidat.
6. Documente referitoare la deţinerea diplomei de doctor: copia legalizată a diplomei de
doctor şi, în cazul în care diploma de doctor originală nu este recunoscută în România,
atestatul de recunoaştere sau echivalare a acesteia.
7. Rezumatul, în limba română şi într-o limbă de circulaţie internaţională, a tezei de
doctorat sau, după caz, a tezei de abilitare, pe maximum o pagină pentru fiecare limbă.
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8. Declaraţie pe propria răspundere a candidatului în care indică situaţiile de
compatibilitate prevăzute de Legea nr. 1/ 2011 în care s-ar afla în cazul câştigării
concursului sau lipsa acestor situaţii de incompatibilitate.
9. Copii ale altor diplome care atestă studiile candidatului;
10. Copia cărţii de identitate sau, în cazul în care candidatul nu are o carte de identitate, a
paşaportului sau a unui alt document de identitate, întocmit într-un scop echivalent
cărţii de identitate ori paşaportului;
11. În cazul în are candidatul şi-a schimbat numele, copii după documentele care atestă
schimbarea numelui – certificat de căsătorie sau dovada schimbării numelui;
12. Maximum 10 publicaţii, brevete sau alte lucrări ale candidatului, în format electronic,
selecţionate de acesta şi considerate a fi cele mai relevante pentru realizările
profesionale proprii.
h) Adresa la care trebuie transmis dosarul de concurs
Rectoratul Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău, Calea Mărăşeşti, 157, 600115, Bacău

Poziţia 11- Lector universitar ,
din Statul de funcţiuni al Catedrei de Sporturi Individuale din cadrul
Facultăţii de Ştiinţe ale Mişcării, Sportului şi Sănătăţii
a) Descrierea postului scos la concurs
Postul vacant de Lector universitar, poziţia 11, din Statul de funcţiuni de la Catedra de
Sporturi Individuale din cadrul Facultăţii de Ştiinţe ale Mişcării, Sportului şi Sănătăţii,
cuprinde următoarele discipline:
1. Bazele generale ale nataţiei (C +Lp)
2. Organizarea şi conducerea structurilor specifice (C)
3. Aplicaţii de înot şi discipline sportive de apă (stagiu de practică în tabere de pregătire) LP
4. Educarea flexibilităţii aparatului locomotor (C+S)
5. Stagiu de practică în baze de agrement şi tabere (Lp)
6. Stagiu de practică sportivă ompetiţională şcolară (Lp)
b) Atribuţiile/ activităţile aferente postului scos la concurs, incluzând norma didactică şi
tipurile de activităţi incluse în norma didactică, în cazul posturilor didactice, respectiv norma
de cercetare
Principalele atribuţii/ activităţi aferente postului scos la concurs sunt:
b.1. Activităţi normate în statul de funcţiuni
• Activitate de predare licenţă – 28 ore efective / 70 ore convenţionale;
• Activitate de predare masterat – 28 ore efective / 56 ore convenţionale;
• Activităţi de seminar masterat – 28 ore efective / 42 ore convenţionale;
• Lucrări practice (licenţă) – 68 ore efective / 68 ore convenţionale;
• Lucrări practice (master PS) – 60 ore efective / 90 ore convenţionale;
• Pregătirea activităţii didactice – 168 ore;
• Consultaţii – 140 ore;
• Îndrumarea lucrărilor de diplomă – 30 ore;
• Activităţi de evaluare – 62 ore;
b.2. Activităţi de pregătire ştiinţifică şi metodică şi alte activităţi în interesul
învăţământului
• Documentare ştiinţifică – 162 ore;
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• Participare la congrese, conferinţe, simpozioane – 58 ore;
• Elaborarea de manuale, îndrumare, culegeri, etc. – 228 ore;
b.3. Activităţi de cercetare ştiinţifică, de dezvoltare tehnologică, activităţi de proiectare,
de creaţie potrivit specificului
• Coordonarea sau participarea la finalizarea contractelor de cercetare– 60 ore;
• Activităţi în cadrul centrelor de cercetare– 86 ore;
• Elaborarea de tratate, monografii, cărţi de specialitate – 100 ore;
• Elaborarea de lucrări ştiinţifice şi publicarea acestora – 300 ore.
c) Salariul minim de încadrare a postului la momentul angajării
1349 lei
d) Calendarul concursului
• Înscrierea la concurs – 15.07.2011 – 31.08.2011
• Desfăşurarea probelor de concurs – 15.09.2011 – 16.09.2011
• Afişarea rezultatelor – 19.09.2011
• Depunerea contestaţiilor – 19.09.2011 – 20.09.2011
• Rezolvarea contestaţiilor şi afişarea rezultatelor finale – 21.09.2011
e) Tematica probelor de concurs, inclusiv a prelegerilor, cursurilor sau altor asemenea, sau
tematicile din care comisia de concurs poate alege tematica probelor susţinute efectiv.
1. Metodica învăţării înotului, procedeelor bras şi fluture
Probleme de igienă profilaxie şi alimentaţie
2. Înotul utilitar-aplicativ şi salvarea de la înec
3. Formarea capacităţii de programa, planifica şi conduce activităţi specifice domeniului
educaţie fizică şi sport.
4. Factori de influenţare a flexibilităţii, Dezvoltarea flexibilităţii la vârste diferite.
BIBLIOGRAFIA
1. GALERU, O., 2004, Nataţie – curs de bază, Universitatea din Bacău.
2. GALERU, O., 2008, Nataţie, teorie şi practică, Edit. Pim, Iaşi.
3. ŞALGĂU, S., 2005, Îndrumar tehnico-metodic, Ed. TehnoPress, Iaşi
4. ŞALGĂU, S., 2005, Nataţie – curs de bază, Ed. TehnoPress, Iaşi
5. ŞALGĂU, S., 2007, Bazele tehnice şi metodologice ale nataţiei, Curs de bază, Ed.
Edusoft, Bacău.
6. ACSINTE, A., 2007, Dinamica unor parametri fiziologici şi biochimici în sportul de
performanţă, Ed. Performantica, Iaşi,
7. ALEXANDRU, E., – Educarea şi dezvoltarea aptitudinilor psihomotrice, Ed. PIM, Iaşi
2007
f) Descrierea procedurii de concurs
Concursul se va desfăşura conform Metodologiei – cadru de concurs anexată,
elaborată la nivelul Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău şi aprobată în şedinţa de
Senat din data de 27.05.2011.
g) Lista completă a documentelor pe care candidaţii trebuie să le includă în dosarul de
concurs
13. Cererea de înscriere la concurs, semnată de candidat, care include o declaraţie pe
propria răspundere privind veridicitatea informaţiilor prezentate în dosar;
14. O propunere de dezvoltare a carierei universitare a candidatului, atât din punct de
vedere didactic, în cazul posturilor didactice, cât şi din punctul de vedere al
activităţilor de cercetare ştiinţifică; Propunerea se redactează de către candidat,
cuprinde maximum 10 pagini şi este unul dintre principalele criterii de departajare a
candidaţilor.
15. Curriculum Vitae al candidatului în format tipărit şi în format electronic;
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16. Lista de lucrări ale candidatului în format tipărit şi în format electronic;
17. Fişa de verificare a îndeplinirii standardelor universităţii de prezentare la concurs, al
cărei format standard este prevăzut de metodologia proprie. Fişa de verificare este
completată şi semnată de către candidat.
18. Documente referitoare la deţinerea diplomei de doctor: copia legalizată a diplomei de
doctor şi, în cazul în care diploma de doctor originală nu este recunoscută în România,
atestatul de recunoaştere sau echivalare a acesteia.
19. Rezumatul, în limba română şi într-o limbă de circulaţie internaţională, a tezei de
doctorat sau, după caz, a tezei de abilitare, pe maximum o pagină pentru fiecare limbă.
20. Declaraţie pe propria răspundere a candidatului în care indică situaţiile de
compatibilitate prevăzute de Legea nr. 1/ 2011 în care s-ar afla în cazul câştigării
concursului sau lipsa acestor situaţii de incompatibilitate.
21. Copii ale altor diplome care atestă studiile candidatului;
22. Copia cărţii de identitate sau, în cazul în care candidatul nu are o carte de identitate, a
paşaportului sau a unui alt document de identitate, întocmit într-un scop echivalent
cărţii de identitate ori paşaportului;
23. În cazul în are candidatul şi-a schimbat numele, copii după documentele care atestă
schimbarea numelui – certificat de căsătorie sau dovada schimbării numelui;
24. Maximum 10 publicaţii, brevete sau alte lucrări ale candidatului, în format electronic,
selecţionate de acesta şi considerate a fi cele mai relevante pentru realizările
profesionale proprii.
h) Adresa la care trebuie transmis dosarul de concurs
Rectoratul Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău, Calea Mărăşeşti, 157, 600115, Bacău

Poziţia 10-Lector universitar
din Statul de funcţiuni al Catedrei de Biologie din cadrul Facultăţii de
Ştiinţe
a) Descrierea postului scos la concurs
Postul vacant de Lector, poziţia 10, din Statul de funcţiuni de la Catedra de Biologie din
cadrul Facultăţii de Ştiinţe, cuprinde următoarele discipline:
• Fiziologie animală generală
• Funcţii de relaţii, nutriţie şi de reproducere la animale
• Histologie animală
• Ocrotirea naturii
b) Atribuţiile/ activităţile aferente postului scos la concurs, incluzând norma didactică şi
tipurile de activităţi incluse în norma didactică, în cazul posturilor didactice, respectiv norma
de cercetare
Principalele atribuţii/ activităţi aferente postului scos la concurs sunt:
b.1. Activităţi normate în statul de funcţiuni:
• Activitate de predare – 28 ore ;
• Lucrări de laborator –252 ore;
• Activităţi de evaluare – 30 ore;
• Consultaţii – 30 ore;
• Îndrumarea lucrărilor de diplomă – 30 ore.
b.2. Activităţi de pregătire ştiinţifică şi metodică
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• Pregătirea activităţii didactice de curs şi lucrări practice – 30 ore;
• Elaborarea suporturilor de curs – 40 ore;
• Participarea la manifestări ştiinţifice – 10 ore.
b.3. Cercetare, proiectare, creaţie
• Elaborarea de tratate, monografii, cărţi de specialitate – 50 ore;
• Elaborarea de lucrări ştiinţifice şi publicarea acestora – 50 ore.
c) Salariul minim de încadrare a postului la momentul angajării - 1349 lei
d) Calendarul concursului
•
•
•
•
•

Înscrierea la concurs – 15.07.2011 – 31.08.2011
Desfăşurarea probelor de concurs – 15.09.2011 – 16.09.2011
Afişarea rezultatelor – 19.09.2011
Depunerea contestaţiilor – 19.09.2011 – 20.09.2011
Rezolvarea contestaţiilor şi afişarea rezultatelor finale – 21.09.2011

e) Tematica probelor de concurs, inclusiv a prelegerilor, cursurilor sau altor asemenea, sau
tematicile din care comisia de concurs poate alege tematica probelor susţinute efectiv.
• Integrarea şi comunicarea în sistemele vii. Generalităţi. Substanţa de semnalizare.
Receptorii de membrană. Comunicarea hormonală. Hormonii vertebratelor. Hormonii
glandulari steroizi şi nesteroizi. Hormonii adenotropi. Neurohormonii (sistemul
hipotalamo-hipofizar).
• Comunicarea neuronală. Potenţialul de repaus. Potenţialul de acţiune. Conducerea
excitaţiei.
• Asimilarea şi prelucrarea informaţiei (analizatorii).
• Fiziologia efectorilor. Producerea de energie mecanică. Contracţia musculară.
Mişcarea nemusculară (cili şi flageli).
• Producerea de energie electrică (organele electrice). Schimbarea culorii (fiziologia
cromatoforilor). Producţia de lumină (bioluminiscenţa).
BIBLIOGRAFIA
8.
Baciu I.,– Fiziologie, Ed. Did. şi Ped. Bucureşti, p. 874, 1977
9.
Battes K.W.,– Fiziologia animalelor şi a omului, Ed. Alma Mater, 415 p., 1996
10. Battes K.W., Leonov Silvia, – Activitate nervoasă superioară, Ed. Alma Mater,
106 p., 1996
11. Hefco V., - Fiziologia animalelor şi a omului, Ed. Did. şi Ped. Bucureşti, p. 634,
1998
12. Penzlin H,– Lehorbuch der Tier physiology, Gustav Fischer Verlag – Jena – 659p.,
1991
13. Silbernager S., Despopoulos A., – Taschenatlas der Physiology, G. Thieme Verlag,
Stuttgard, 371p., 1991
f) Descrierea procedurii de concurs
Concursul se va desfăşura conform Metodologiei – cadru de concurs anexată, elaborată la
nivelul Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău şi aprobată în şedinţa de Senat din data de
27.05.2011

16

g) Lista completă a documentelor pe care candidaţii trebuie să le includă în dosarul de
concurs
1. cererea de înscriere la concurs, semnată de candidat, care include o declaraţie pe propria
răspundere privind veridicitatea informaţiilor prezentate în dosar;
2. o propunere de dezvoltare a carierei universitare a candidatului, atât din punct de vedere
didactic, în cazul posturilor didactice, cât şi din punctul de vedere al activităţilor de cercetare
ştiinţifică; Propunerea se redactează de către candidat, cuprinde maximum 10 pagini şi este
unul dintre principalele criterii de departajare a candidaţilor.
3. Curriculum Vitae al candidatului în format tipărit şi în format electronic;
4. Lista de lucrări ale candidatului în format tipărit şi în format electronic;
5. Fişa de verificare a îndeplinirii standardelor universităţii de prezentare la concurs, al cărei
format standard este prevăzut de metodologia proprie. Fişa de verificare este completată şi
semnată de către candidat.
6. Documente referitoare la deţinerea diplomei de doctor: copia legalizată a diplomei de
doctor şi, în cazul în care diploma de doctor originală nu este recunoscută în România,
atestatul de recunoaştere sau echivalare a acesteia.
7. Rezumatul, în limba română şi într-o limbă de circulaţie internaţională, a tezei de doctorat
sau, după caz, a tezei de abilitare, pe maximum o pagină pentru fiecare limbă.
8. Declaraţie pe propria răspundere a candidatului în care indică situaţiile de compatibilitate
prevăzute de Legea nr. 1/ 2011 în care s-ar afla în cazul câştigării concursului sau lipsa
acestor situaţii de incompatibilitate.
9. Copii ale altor diplome care atestă studiile candidatului;
10. Copia cărţii de identitate sau, în cazul în care candidatul nu are o carte de identitate, a
paşaportului sau a unui alt document de identitate, întocmit într-un scop echivalent cărţii de
identitate ori paşaportului;
11. În cazul în are candidatul şi-a schimbat numele, copii după documentele care atestă
schimbarea numelui – certificat de căsătorie sau dovada schimbării numelui;
12. Maximum 10 publicaţii, brevete sau alte lucrări ale candidatului, în format electronic,
selecţionate de acesta şi considerate a fi cele mai relevante pentru realizările profesionale
propii.
h) Adresa la care trebuie transmis dosarul de concurs
Rectoratul Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău, Calea Mărăşeşti, 157, 600115, Bacău

Poziţia 12-Lector universitar
din Statul de funcţiuni al Catedrei de Limba şi Literatura română din
cadrul Facultăţii de Litere
a) Descrierea postului scos la concurs
Postul vacant de Lector, poziţia 12, din Statul de funcţiuni de la Catedra de Limba şi
Literatura Română din cadrul Facultăţii de Litere, cuprinde următoarele discipline:
• Literatura franceză
• Practica limbii franceze
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b) Atribuţiile/ activităţile aferente postului scos la concurs, incluzând norma didactică şi
tipurile de activităţi incluse în norma didactică, în cazul posturilor didactice, respectiv norma
de cercetare
Principalele atribuţii/ activităţi aferente postului scos la concurs sunt:
b.1. Activităţi normate în statul de funcţiuni:
• Activitate de predare – 28 ore ;
• Lucrări de laborator – 140 ore;
• Activităţi de evaluare – 150 ore;
• Consultaţii – 308 ore;
• Îndrumarea lucrărilor de diplomă – 30 ore.
b.2. Activităţi de pregătire ştiinţifică şi metodică
• Pregătirea activităţii didactice de curs şi lucrări practice – 168 ore;
• Elaborarea suporturilor de curs – 130 ore;
• Participarea la manifestări ştiinţifice – 80 ore.
b.3. Cercetare, proiectare, creaţie
• Elaborarea de tratate, monografii, cărţi de specialitate – 120 ore;
• Elaborarea de lucrări ştiinţifice şi publicarea acestora – 100 ore.
c) Salariul minim de încadrare a postului la momentul angajării - 1349 lei
d) Calendarul concursului
•
•
•
•
•

Înscrierea la concurs – 15.07.2011 – 31.08.2011
Desfăşurarea probelor de concurs – 15.09.2011 – 16.09.2011
Afişarea rezultatelor – 19.09.2011
Depunerea contestaţiilor – 19.09.2011 – 20.09.2011
Rezolvarea contestaţiilor şi afişarea rezultatelor finale – 21.09.2011

e) Tematica probelor de concurs, inclusiv a prelegerilor, cursurilor sau altor asemenea, sau
tematicile din care comisia de concurs poate alege tematica probelor susţinute efectiv.
o Noul Roman francez: o nouă aventură literară
o Alain Robbe-Grillet: demistificarea personajului
o Michel Butor: mitul oraşului modern
o Nathalie Sarraute: autoficţiunea
o Marguerite Yourcenar: roman şi istoire
o Michel Tournier : romanul şi mitul
o David Foenkinos: noua generaţie de succes
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f) Descrierea procedurii de concurs
Concursul se va desfăşura conform Metodologiei – cadru de concurs anexată, elaborată la
nivelul Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău şi aprobată în şedinţa de Senat din data de
27.05.2011
g) Lista completă a documentelor pe care candidaţii trebuie să le includă în dosarul de
concurs
1. cererea de înscriere la concurs, semnată de candidat, care include o declaraţie pe propria
răspundere privind veridicitatea informaţiilor prezentate în dosar;
2. o propunere de dezvoltare a carierei universitare a candidatului, atât din punct de vedere
didactic, în cazul posturilor didactice, cât şi din punctul de vedere al activităţilor de cercetare
ştiinţifică; Propunerea se redactează de către candidat, cuprinde maximum 10 pagini şi este
unul dintre principalele criterii de departajare a candidaţilor.
3. Curriculum Vitae al candidatului în format tipărit şi în format electronic;
4. Lista de lucrări ale candidatului în format tipărit şi în format electronic;
5. Fişa de verificare a îndeplinirii standardelor universităţii de prezentare la concurs, al cărei
format standard este prevăzut de metodologia proprie. Fişa de verificare este completată şi
semnată de către candidat.
6. Documente referitoare la deţinerea diplomei de doctor: copia legalizată a diplomei de
doctor şi, în cazul în care diploma de doctor originală nu este recunoscută în România,
atestatul de recunoaştere sau echivalare a acesteia.
7. Rezumatul, în limba română şi într-o limbă de circulaţie internaţională, a tezei de doctorat
sau, după caz, a tezei de abilitare, pe maximum o pagină pentru fiecare limbă.
8. Declaraţie pe propria răspundere a candidatului în care indică situaţiile de compatibilitate
prevăzute de Legea nr. 1/ 2011 în care s-ar afla în cazul câştigării concursului sau lipsa
acestor situaţii de incompatibilitate.
9. Copii ale altor diplome care atestă studiile candidatului;
10. Copia cărţii de identitate sau, în cazul în care candidatul nu are o carte de identitate, a
paşaportului sau a unui alt document de identitate, întocmit într-un scop echivalent cărţii de
identitate ori paşaportului;
11. În cazul în are candidatul şi-a schimbat numele, copii după documentele care atestă
schimbarea numelui – certificat de căsătorie sau dovada schimbării numelui;
12. Maximum 10 publicaţii, brevete sau alte lucrări ale candidatului, în format electronic,
selecţionate de acesta şi considerate a fi cele mai relevante pentru realizările profesionale
propii.
h) Adresa la care trebuie transmis dosarul de concurs
Rectoratul Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău, Calea Mărăşeşti, 157, 600115, Bacău
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