
                              

                           
          ANUNT CONCURS PENTRU POST CONTRACTUAL VACANT

Universitatea de Artă şi Design, din Cluj-Napoca, organizează concurs
pentru ocuparea următorului post contractual vacant, conform H.G. nr.
286/2011, modificat şi completat de H.G. nr. 1027/2014, în cadrul instituţiei.

1) Director în cadrul Direcției Secretariat și Juridic, post contractual vacant pe 
perioadă nedeterminată.
                     Condiţii specifice de participare la concurs:
Studii:Absolvent cu diplomă de licență în științe economice- management, științe
juridice, administrație publică.
Vechime: minim 5 ani în specialitatea studiilor.
Abilităţi: capacitate de organizare, conducere și coordonare; capacitate de control
şi supraveghere; competenţă decizională; abilităţi în gestionarea resurselor umane;
abilităţi de mediere, negociere şi comunicare ; obiectivitate  în apreciere; creearea
unui climat  armonios  bazat  pe seriozitate;  autodisciplină;  integritate;  cooperare,
flexibilitate, rezistenţă la stres; adaptabilitate; autocontrol; capacitatea de a rezolva
problemele; spirit de inițiativă.
Data, ora şi locul de desfăşurare a concursului:
Probă scrisă: 20 decembrie 2018. Ora 10.00, la sediul UAD din Piața Unirii nr.31.
Proba de interviu: 27 decembrie 2018. Ora 10.00, la sediul UAD din Piața Unirii
nr.31, unde se va susține și planul managerial.

Candidaţii vor depune dosarul de concurs la Compartimentul Resurse umane 
şi salarizare până cel târziu la data de 10 decembrie 2018 ora 15, la sediul 
Universităţii de Artă şi Design din Cluj-Napoca, Bld.21 Dec.1989, nr.90, Cluj-
Napoca.
Acte necesare la dosar: 
Menţionăm că pe lângă documentele enumerate în H.G. nr. 286/2011 –
Regulament cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post
vacant corespunzător funcţiilor contractuale din sectorul bugetar plătit din fonduri
publice, modificat şi completat de H.G. nr. 1027/2014, Secţiunea a 2-a Dosarul
de concurs art.6 lit.a-g, se mai solicită următoarele:
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1. Fişa de aptitudine eliberată de un cabinet de medicina muncii. 
2. Plan managerial având în vedere structurile care intră în componența direcției,

respectiv: 
-  Compartimentul Secretariat coordonat de secretar șef universitate;
-  Centrului de Informare, Consiliere, Orientare în Carieră si Alumni (CICOCA);
-  Compartimentul Juridic; 
-  Biblioteca UAD; 
-  Centrul de comunicații şi tehnologia informației.

Bibliografia, tematica și documentele necesare înscrierii precum şi alte informaţii 
suplimentare se găsesc pe site-ul universităţii www.uad.ro şi la telefon : 
0264-592883 şi 0754-600021.
                                                    
Reprezentant legal,
Rector
Prof.univ.dr. Moraru Radu-Marcel
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