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A N U N Ţ 

UNIVERSITATEA NAŢIONALĂ DE ARTE ANUNŢĂ SCOATEREA LA CONCURS 
1 POST DE ADMINISTRATOR FINANCIAR (resurse umane) GR.I 

(PERIOADA NEDETERMINATA) 
DIRECŢIA RESURSE UMANE 

1. DOCUMENTE SOLICITATE IN VEDEREA ÎNTOCMIRII DOSARULUI DE CONCURS: 
• cerere de înscriere la concurs adresata conducătorului institutiei (rector), înregistrata la registratura institutiei; 
• copie act de identitate ; 
• copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor (specializări); 
• copia carnetului de munca, conforma cu originalul, sau adeverinţa care sa ateste vechimea in munca/specialitate; 
• cazier judiciar; 
• adeverinţa medicala care sa ateste ca este apt de munca eliberata de medicul de familie cu cel mult 6 luni anterior 

derulării concursului; 
• curriculum vitae; 
• recomandare de la ultimul loc de munca; 
• actele se vor prezenta in original la departamentul resurse-umane in vederea verificării conformităţii copiilor cu 

acestea; 
• termenul limita de depunere dosar este de 24 martie 2017, ora 1200 

• dosarul de concurs se depune in perioada 13.03.2017-24.03.2017 la sediul universităţii din str.Gral Budisteanu 
nr. 19, sector 1, persoana de contact: Chirita-Gheorghiu Gabriela - administrator financiar 

2. CONDIŢII GENERALE SI SPECIFICE NECESARE: 
2.1 .Condiţii generale: 

In vederea înscrierii la concurs, candidaţii trebuie sa indeplineasca urmatoarele condiţii: 
• sa aiba cetatenia romana si domiciliul in Romania; 
• sa cunoasca limba romana scris si vorbit; 
• sa aiba capacitate deplina de exerciţiu; 
• sa aiba o stare de sanatate corespunzătoare funcţiei pentru care candideaza, atestata pe baza de examen medical 

de specialitate; 
• sa indeplineasca condiţiile de studii prevăzute de lege; 
• sa indeplineasca condiţiile specifice pentru ocuparea funcţiei; 
• nu a fost condamnat/a pentru savarsirea unei infracţiuni contra umanitatii,contra statului sau contra autoritatii, 

de serviciu sau in legătură cu serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de corupţie 
sau a unei infracţiuni savarsite cu intentie, care l-ar face/ar face-o incompatibil/a cu exercitarea funcţiei, cu 
excepţia situatiei in care a intervenit reabilitarea; 
2.2.Conditii specifice: 

• studii superioare de licenţa si/sau maşter (economice, juridice); 
• cunoaştere temeinică a legislaţiei care reglementează activitatea în domeniul resurselor umane; 
• curs inspector resurse umane acreditat de Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstice şi 

Ministerul Educaţiei Naţionale si Cercetării Ştiinţifice 
• cunoştinţe de completare şi transmitere al registrului general de evidenţă al salariaţilor (REVISAL) 
• cunostinte de operare PC - MS Office (Word, Excel), Outlook Expres, navigare internet; 
• experienţa minima in muncă 5 ani; 
• abilitati de comunicare si munca in echipa, dinamism, perseverenta, preocupare pentru calitatea muncii, rezistenta 

la munca in condiţii de stres, creativitate, adaptabilitate, initiative; 
• capacitate de analiza si sinteza. 

3. TIPUL PROBELOR: SCRISA/INTERVIU 
4. LOCUL DESFĂŞURĂRII CONCURSULUI: la sediul universităţii din str.G-ral Budisteanu nr.19, sector 1 , Bucureşti 

Probă scrisă în data de 03.04.2017. ora 09°° constă în testarea cunoştinţelor de legislaţie specifica locului de munca 
Interviu în data de 05.04.2017, ora 093° - in cadrul interviului se testează abilităţile, aptitudinile şi motivaţia candidaţilor. 
Selecţia dosarelor de concus si rezultatele selecţiei se va desfasura in data de 24.03.2017 si se vor afişa la sediul 
universităţii si pe site-ul universităţii. 
Rezultatele la proba scrisa se vor afişa la sediul universităţii si pe site-ul universităţii in data de 03.04.2017. 
Interviul se va desfasura pentru candidaţii declaraţi „admişi" la proba scrisa, dupa afişarea rezultatelor la proha •anterjoara. 
Rezultatele finale ale concursului se vor afişa in data de 07.04.2017. / / ^ f ^ 

INFORMAŢII SUPLIMENTARE LA TELEFON 021/312.72.84 !i 
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