
 

 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 

 

 

 

Nr. 6072/12.05.2021 

CONCURS POSTURI DIDACTICE 

 

UNIVERSITATEA „VASILE ALECSANDRI” DIN BACĂU anunţă 

organizarea concursurilor pivind ocuparea posturilor didactice vacante pentru funcţiile de 

asistent universitar publicate de către Ministerul Educaţiei în Monitorul Oficial al 

României nr. 368 din 06 mai 2021, 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. 368 din 06 mai 2021, Partea a III-a 

 

FACULTATEA DE ȘTIINȚE 

 

 

Departamentul Matematică și Informatică 

 

Asistent universitar, poziția 14, disciplinele: Medii și instrumente de 

programare, Instrumente pentru dezvoltarea programelor, Sotfware matematic, 

Programare orientată obiect, Operare pe calculator, Structuri de date, Structuri de date și 

algoritmi, Tehnici avansate de programare+Proiectarea algoritmilor, Metode avansate de 

programare (Opțional O1). 

 

 

 

 

 

 

 

 



FACULTATEA DE ȘTIINȚE ALE MIȘCĂRII, SPORTULUI ȘI SĂNĂTĂȚII 

 

 

Departamentul Kinetoterapie și Terapie Ocupațională 

 

Asistent universitar, poziția 23, disciplinele: Masaj terapeutic recuperator (Lp), 

Kinetoterapia în afecțiuni ortopedico-traumatice (Lp), Anatomie funcțională (S), Stagiu 

de practică în centre de asistență socială (P), Stagiu de practică în centre de recuperare 

(P). 

 

CALENDARUL DE DESFĂŞURARE A CONCURSURILOR 

Înscrierea la concurs: 06.05.2021-22.06.2021 

Rezoluţie comisie verificare informaţii din fişa de standarde minimale: 23.06.2021 

Aviz juridic: 24.06.2021 

Desfăşurarea probelor de concurs: 07.07-09.07.2021 

Afişarea rezultatelor: 12.07.2021 (ora 9) 

Depunerea contestaţiilor (după caz): 12.07.2021-14.07.2021 

Rezolvarea contestaţiilor: 15.07.2021 

Afişarea rezultatelor finale: 16.07.2021 

Validarea de către Consiliul de Administraţie şi Senatul Universitar: 16.07.2021 

 

 

 

Dosarul de concurs este constituit de candidat şi se depune personal la Registratura 

Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău, Calea Mărăşeşti, nr. 157, etaj 1, camera 104. 

Primirea dosarelor se face în zilele lucrătoare de luni până vineri, între orele 8.00 -16.00. 

În perioadele cu restricții legale dosarele de concurs pot fi transmise prin e-mail, la adresa 

rector@ub.ro, cu condiția depunerii ulterioare a dosarului de concurs în original.  

Toate informaţiile privind condiţiile de organizare a concursurilor pot fi obţinute de la 

secretariatele facultăţilor, de la Prorectorul pentru etica și imaginea universității (Calea 

Mărăşeşti, nr. 157, corp D, etaj 1, camera 116) şi de pe site-ul web al Universităţii 

„Vasile Alecsandri” din Bacău (www.ub.ro).  

 

 

Prorector pentru etica și imaginea universității, 

 

Conf. univ. dr. Cristina CÎRTIȚĂ-BUZOIANU 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:rector@ub.ro


 

 

 

 

 


