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Serviciul Resurse Umane şi Salarizare 

Nr. 1540/ 02.02.2023 

 

 

ANUNŢ 

Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău organizează în data de 20.02.2023, ora 11.00, în Sala 

Senatului Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău, examen de promovare în grad superior a personalului 

didactic auxiliar și nedidactic.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Examenul de promovare va avea loc în urma evaluării performanţelor profesionale ale personalului 

didactic auxiliar și nedidactic.  

 

            Calendarul examenului de promovare: 

 Proba scrisă: 20.02.2023, ora 11.00, în Sala Senatului Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău  

 Afişarea rezultatelor: 22.02.2023, ora 15.00 

 Depunerea contestaţiilor: 23.02.2023, până la ora 15.00 

 Soluţionarea contestaţiilor: 24.02.2023, până la ora 15.00 

 Afişarea rezultatelor finale: 28.02.2023, ora 15.00.                                                                                                                            

 

       Bibliografia pentru examenul de promovare: 

 Pentru postul de secretar facultate S III în cadrul Facultății de Științe 

 

1.  Legea 1/2011 – Legea educației naționale, cu modificările și completările ulterioare;  

2.  Regulament privind regimul actelor de studii în Universitatea „Vasile Alecsandri” din 

Bacău; 

3. Regulament privind activitatea didactică și activitatea profesională a studenților din 

Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău – ciclul de studii universitare de licență;  

4. Regulament privind activitatea didactică și activitatea profesională a studenților din 

Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău – ciclul de studii universitare de masterat;  
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5. Regulamentul de organizare și desfășurare a admiterii în ciclurile de studii universitare de 

licență, de master și de doctorat și la cursurile de specializare;  

6. Regulament de organizare a examenelor de finalizare a programelor de studii universitare și 

postuniversitare și a altor cursuri;  

7. Regulament de acordare a burselor pentru studenții de la învățământul cu frecvență;  

8. Instrucțiunea I-DGA-01 – Înregistrarea și circulația corespondenței Universității „Vasile 

Alecsandri” din Bacău; 

9. Instrucțiunea I-DGA-09 – Arhivarea și predarea documentelor în Arhiva Universității 

„Vasile Alecsandri” din Bacău. 

 

 Pentru postul de administrator patrimoniu M III în cadrul Departamentului de Resurse 

Educaționale Multimedia: 

 

 
 

RECTOR, 

Prof. univ. dr. ing. Carol SCHNAKOVSZKY 

    

 

 

                                                         Şef Serviciu Resurse Umane şi Salarizare, 

                                                                   Ing., ec. Carmen-Mihaela PĂTRAŞCU 

1. https://islmblogblog.files.wordpress.com/2016/05/introduction-to-computers-by-peter-norton-

6edit.pdf 

2. https://www.javatpoint.com/ms-word-tutorial 

3. https://www.javatpoint.com/excel-tutorial 

4. https://www.cableorganizer.com/learning-center/how-to/how-to-terminate-rj45.htm 

5. https://www.ertyu.org/steven_nikkel/ethernetcables.html 

6. https://support.microsoft.com/en-us/office/microsoft-teams-video-training-4f108e54-240b-

4351-8084-b1089f0d21d7 


