
 
 

                                                        

                                                                  

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, 

ADMINISTRATOR  FINANCIAR  în cadrul DIRECȚIEI 

ECONOMICE-COMPARTIMENTUL RESURSE UMANE ȘI 

SALARIZARE, post contractual vacant pe perioadă nedeterminată, normă 

întreagă. 

Condiţii specifice de participare la concurs: 

Studii:  

      -  Studii superioare, absolvite cu diplomă de licenţă în științe economice; 

      -  Absolvent al unui program de formare profesională pentru Inspector Resurse 

         Umane-examen promovat.   

Vechime: minim 5 ani vechime în muncă. 

Abilităţi:  

- Cunoașterea aplicației REVISAL (Registrul general de evidență a 

          salariaților);      

- Cunoştinţe operare PC( întocmire documente administrative in programele 

     Word și Excel, baze de date ); 

- Flexibilitate, rezistenţă la stres, capacitate de prioritizare a sarcinilor, 

capacitate decizională, abilităţi de comunicare şi interrelaţionare. 

Data, ora şi locul de desfăşurare a concursului: 

Probă scrisă: 02 august 2021, ora 10.00, la sediul UAD Bld.21dec.1989, nr.90, 

Cluj-Napoca. 

Probă interviu: 04 august 2021, ora 10.00, la sediul UAD Bld.21dec.1989, 

nr.90, Cluj-Napoca. 

Candidaţii vor depune dosarul de concurs la Compartimentul Resurse Umane 

şi Salarizare până cel târziu la data de 21 iulie 2021ora 15, la sediul Universităţii 

de Artă şi Design din Cluj-Napoca, Bld.21 Dec.1989, nr.90. 

 

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. 
 
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;  

7. Curricullum vitae; 
8.      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: 
- Fişa de aptitudine eliberată de un cabinet de medicina muncii.  

Copiile actelor necesare se prezintă însoţite de documentele originale şi se 

certifică pentru  conformitate cu originalul de către Compartimentul Resurse 

umane şi salarizare. 

Bibliografie și tematică : 

 
 

1. Legea nr. 1, Legea Educaţiei Naţionale, forma actualizată 

 

     Titlul III – Învățământul superior 

 

        Capitolul II – Structura organizatorică a instituţiilor de invăţământ 

                                        superior   

        Capitolul XI – Conducerea universităţilor    



 
 

 

 

     Titlul IV – Statutul personalului didactic 

 

           Capitolul I-  Secţiunea a 3-a, Funcţiile didactice şi didactice auxiliare. 

                                                                 Condiţii de ocupare   

          Capitolul II - Statutul personalului didactic şi de cercetare din                                      

învăţământul superior 

                      Secţiunea 1 – Norma universitară    

                      Secţiunea a 2-a -  Ocuparea funcţiilor didactice şi a posturilor 

                                                              didactice în învăţământul superior   

    

 2. LEGE-CADRU NR. 153/2017, privind salarizarea personalului plătit din 

     fonduri publice, forma actualizată. 

  Capitolul I – Dispoziţii generale 

  Capitolul II – Salarizarea 

  Capitoul III – Alte dispoziţii 

  Capitolul IV – Dispoziţii tranzitorii şi finale 

 

 

  3. Legea nr. 53/2003, CODUL  MUNCII, cu modificările și completările 

ulterioare, republicată. 

    1. TITLUL II.  Contractul individual de muncă 

    2. TITLUL III. Timpul de muncă şi timpul de odihnă 

  3. TITLUL IV. Salarizarea 

 

  4. HOTĂRÂRE nr. 286/2011 – pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind 

stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post   vacant sau temporar vacant 

corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau 

trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul 

bugetar plătit din  fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare. 

 

  5.  HOTĂRÂRE nr. 905/2017 – privind registrul general de evidență al 

       salariaților. 

  6.  Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal si Normele de aplicare, forma 

       actualizată. 

        TITLUL IV – Impozitul pe venit  

                                               Cap. III- Venituri din salarii şi asimilate salariilor  

                                               Cap. XIV- Obligaţii declarative ale plătitorilor de 

                                                                 venituri cu reţinere la sursă 

        TITLUL V – Contribuţii sociale obligatorii 



 
 

 

 

 

   7.  Ordonanța de urgență nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile 

        de asigurări sociale de sănătate, forma actualizată. 

  

   8.  Ordonanța de urgență nr. 111/2010 privind concediul și indemnizația 

         lunară pentru creșterea copiilor, forma actualizată. 

  

   9.  Carta Universitatii de Arta si Design din Cluj-Napoca.         

  

  10. Regulamentul Intern – privind drepturile si obligatiile personalului                                                                                                                                             

        Universităţii de Artă şi Design din Cluj-Napoca. 
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