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LISTA POSTURILOR DIDACTICE 

 

 

 

UNIVERSITATEA „VASILE ALECSANDRI” DIN BACĂU anunţă 

organizarea concursurilor pivind ocuparea posturilor didactice vacante pentru funcţiile de 

lector universitar/şef lucrări și asistent universitar, publicate de către Ministerul Educaţiei 

și Cercetării în Monitorul Oficial al României nr. 1400 din 26 noiembrie 2019, Partea a 

III-a, în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 457/2011, cu modificările şi 

completările ulterioare privind aprobarea Metodologiei-cadru de concurs pentru ocuparea 

posturilor didactice şi de cercetare vacante din învăţământul superior şi cu Metodologia 

proprie a universităţii.  

 

LISTA 

posturilor didactice publicate în Monitorul Oficial al României, nr. 1400 din  

26 noiembrie 2019, Partea a III-a 

 

Facultatea de Inginerie 

 
Nr.  

crt. 

Departamentul Poziţia în stat 

de funcţii 

Funcţia 

didactică 

Discipline din planul 

de învăţământ 

Informaţii 

concurs 

1. Departamentul  

Inginerie și 

Management, 

Mecatronică 

12 Asistent 

universitar 

Rezistența 

materialelor/ 

Rezistența 

materialelor I, 

Rezistența 

materialelor II,  

Mașini unelte, 

Vibrații mecanice. 

 

2. Departamentul  

Energetică și 

Știința 

Calculatoarelor 

14 Șef lucrări Structura și 

organizarea 

calculatoarelor, 

Proiectare 

logică/Analiza și 

sinteza dispozitivelor 

numerice, Ingineria 

programelor/Inginerie 

software, Sisteme de 

recunoaștere a 

formelor, 

 

 ROMÂNIA 
MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII 

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 

 

  



Automatizări, 

Automatizarea 

proceselor 

tehnologice, Sisteme 

inteligente de măsură 

și control. 

 

Facultatea de Ştiinţe Economice 

 
Nr.  

crt. 

Departamentul Poziţia în 

stat de 

funcţii 

Funcţia 

didactică 

Discipline din planul de 

învăţământ 

Informaţii 

concurs 

1.  Departamentul 

Contabilitate, 

Audit și Analiză 

Economico-

Financiară 

9 Lector  

universitar 
Finanțe, Finanțe și 

creditare, Contabilitate 

aprofundată, Analiza 

economico-financiară, 

Audit financiar integrat, 

Politici și opțiuni 

contabile, Control 

financiar, Contabilitatea 

persoanelor fără scop 

patrimonial, Standarde de 

audit și asigurare, Drept 

profesional. 

 

 

Facultatea de Științe ale Mișcării, Sportului și Sănătății 
Nr.  

Crt. 

Departamentul Poziţia în 

stat de 

funcţii 

Funcţia 

didactică 

Discipline din planul de 

învăţământ 

Informaţii 

concurs 

1. Departamentul 

Educație fizică 

și performanță 

sportivă 
 

17 Lector 

universitar 

Metodica antrenamentului pe 

ramură de sport I (C,Lp), 

Metodica antrenamentului pe 

ramură de sport II (C,Lp), 

Teoria și practica atletismului 

(Lp), Bazele generale ale 

gimnasticii (Lp), Istoria 

educației fizice și sportului 

(S), Educație fizică (S). 

 

2. Departamentul 

Educație fizică 

și performanță 

sportivă 

18 Lector 

universitar 

Dopajul în sport-prevenire și 

combatere (C,Lp), Evaluare 

și tehnici de monitorizare a 

performanței sportive (S), 

Educarea și dezvoltarea 

aptitudinilor psihomotrice 

(S), Metode de cercetare în 

Știința sportului și educației 

fizice (S), Educație fizică II 

 



(S), Educație fizică (S). 

 

3. Departamentul 

Educație fizică 

și performanță 

sportivă 

19 Lector 

universitar 

Profilaxia și refacerea în 

activitatea sportivă (C,S), 

Echipamente, instalații și 

aparatură sportivă (C,S), 

Bazele generale ale 

atletismului (Lp), Educație 

fizică (Lp), Metodica predării 

atletismului în școală (Lp), 

Teoria și practica atletismului 

(Lp). 

 

 

 

 

Prorector pentru etica și imaginea universității, 

                                                             Conf. univ. dr. Cristina CÎRTIȚĂ-BUZOIANU 


