
A N U N Ţ 
În temeiul art. 26.alin. 7 din Legea nr.284/2010 a salarizării unitare a personalului plătit 

din fonduri publice şi a prevederilor 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, 

Universitatea de Artă şi Design din Cluj-Napoca 

Organizează, în zilele de 17 şi 18 iulie 2017  concurs pentru ocuparea postului 
contractual pe perioadă nedeterminată : 

                                      ARHIVAR  ( post cu jumătate de normă )  

în cadrul Compartimentului Secretariat 

Condiţii generale şi specifice pentru ocuparea postului: 

 Condiţii specifice: 

            -     Nivel studii:  Studii medii, absolvirea cursului de arhivar. 
            -     Experienţă :  Este necesară experienţa pe un post similar de minim 15 ani .  
              -     Instruiri:        Cunoştinţe privind legislaţia în vigoare pe toate domeniile specifice de 
                 activitate ale arhivei. 

-    Abilităţi :       Flexibilitate, adaptabilitate, capacitate de prioritizare a sarcinilor 
       Condiţii generale: 

1. Cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor 
           aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România  

2. Cunoaşte bine limba română, scris şi vorbit; 
3. Capacitate deplină de exerciţiu; 
4. Stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza 

           adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie şi a fişei de aptitudine eliberată de un 
           cabinet de medicina muncii. 

5. Persoana să nu fi fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra 
           umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care 
           împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni  
           săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia  
           situaţiei în care a intervenit reabilitarea.  

6. Îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit  
           cerinţelor postului scos la concurs; 
      7. Are vârsta minimă reglementată de prevederile legale. 
Candidaţii vor depune dosarul de concurs la Compartimentul Resurse umane şi salarizare 
până cel târziu la data de 7 iulie 2017, ora 15 la sediul Universităţii de Artă şi Design din 
Cluj-Napoca, Bld.21 Dec.1989, nr.90, Cluj-Napoca, după înregistrarea cererii de înscriere 
la concurs adresată conducătorului instituţiei, la Registratura UAD, Piaţa Unirii, nr. 31. 

Acte necesare la dosar: 
1. Cerere de înscriere la concurs, adresată conducătorului instituţiei; 
2. Copia actului de identitate sau orice document care atestă identitatea potrivit legii, după 

caz ; 
3. Copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea 

           unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor 
           specifice ale postului ; 
 

4. Copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în 
           muncă în meserie sau în specialitatea studiilor ; 

5. Cazierul judiciar (sau o declaraţie pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, 
valabilă până la data concursului); 



6. Adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare postului pentru 
care candidează, eliberată de către medicul de familie al candidatului şi fişa de 

           aptitudine eliberată de un cabinet de medicina muncii.  
7. Curricullum vitae; 

     Copiile actelor necesare se prezintă însoţite de documentele originale şi se certifică    
pentru  conformitate cu originalul de către Compartimentul Resurse umane şi salarizare. 

 Rezultatele selecţiei dosarelor:            10.07.2017 
 Depunere contestaţii selecţie dosare:            11.07.2017, până la ora 10 
 Rezultate contestaţii selecţie dosare:           12.07.2017 

Concursul se va desfăşura la sediul Universităţii de Artă şi Design şi va consta în probă 
scrisă şi interviu. 

Graficul desfăşurării probelor de concurs:  

Data, ora şi locul de desfăşurare a concursului: 
Proba scrisă:- data de 17 iulie 2017, ora 8, la sediul UAD, Piaţa Unirii, nr.31, Cluj-Napoca, 
Proba de interviu:- data de 18 iulie 2017, ora 8,30 la sediul UAD, Piaţa Unirii, nr.31,  
Cluj-Napoca, 
Se prezintă la interviu doar candidaţii care au obţinut peste 50 de puncte la proba 
anterioară . 
 
Afişare rezultate proba scrisă:  17 iulie 2017, ora 14. 
Depunere contestaţii proba scrisă : 17 iulie 2017,  până la ora 16. 
Afişare rezultate finale proba scrisă : 18 iulie 2017, ora 8. 
Afişare rezultate proba de interviu : 18 iulie 2017, ora 14. 
Depunere contestaţii proba de interviu: 18 iulie 2017, până la ora 16. 
Afişare rezultate finale concurs : 19 iulie 2017, începând cu ora 14. 
 
Contestaţiile se depun la sediul UAD, Piaţa Unirii, nr.31, Cluj-Napoca, Registratură. 
 
Interviul: 
Se prezintă la interviu doar candidaţii care au obţinut peste 50 de puncte la  
proba anterioară. 
 
Bibliografie: 
 
1. Legea 16/1996 a Arhivelor Naţionale republicată, cu modificările şi completările 
    ulterioare. 
2. Ordinul 217/1996, instrucţiuni privind activitatea de arhivă la creatorii şi deţinătorii de 
    documente, aprobate de conducerea arhivelor naţionale. 
3. Legea 82/1991 a contabilităţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
    Capitolul IV referitor la arhivarea documentelor financiar-contabile. 
4. Carta UAD. 
5. Regulament de organizare şi funcţionare al UAD. 
 

 
 
                                                                                                             23 iunie 2017 


