
UNIVERSITATEA DE ARTE DIN TÂRGU-MUREŞ
MAROSVĂSĂRHELYI MOVESZETI EGYETEM

Universitatea de Arte din Tg-Mureş, în conformitate cu prevederile LG 53/2003 republicata cu
modificările şi completări le ulterioare ale HG 286/2011, anunţă organizarea în data de
02.03.2017, ora 10, la sediul din str. Koteles Samuel, nr.6, Tg-Mureş, cod poştal 540057, a
concursului pentru ocuparea pe perioada nedeterminata, cu normă întreagă, a postului
contractual vacant de secretar II, în cadrul Direcţei Administrativ.

CONDITIILE GENERALE DE PARTICIPARE LA CONCURS, CONFORM
LEGISLAŢIEI ÎN VIGOARE, SUNT:

a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor
aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;

b) cunoaşte limba română şi maghiară, scris şi vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exerciţiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza

adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit

cerinţelor postului scos la concurs;
g) nu a 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.

CONDIŢII SPECIFICE DE PARTICIPARE LA CONCURS SUNT, CONFORM
SPECIFICAŢIEI FIŞEI POSTULUI:

1. nivelul studiilor: superioare
2. experienţă în domeniu minim 1 an
3. cunoştinţe avansate de dactilografiere
4. cunoştinţe de utilizare PC (Microsoft Word, Microsoft Exel)
5. cunoaşterea unei limbi de circulaţie internaţională
6. abilitate de organizare
7. abilităţi de lucru în echipă
8. abilităţi de comunicare şi relaţii publice

PROBELE DE CONCURS CONSTAU ÎN:
1. probă practică
2. interviu



Înscrielile se fac până la data de 22.02.2017 inclusiv, ora 15 la sediul Universităţii de Arte din
Tg-Mureş, str. Koteles Samuel, m.6, cod poştal 540057,jud. Mureş, Tel. 0265-266281,
Departamentul Resurse umane.

Fişa postului, documentele necesare înscrierii şi alte informaţii suplimentare se găsesc pe site-
ul universităţii: www.uat.ro.

DATELE DE DESFĂŞURARE A PROBELOR DE CONCURS:

08.02.2017-22.02.2017, înre orele 9-15
23.02.2017, înre orele 9-15
23.02.2017, ora 15
24.02.2017, înre orele 9-15
27.02.2017, înre orele 9-15

02.03.2017, ora 10
02.03.2017, ora 11
02.03.2017, ora 15
03.03.2017, între orele 9-15
06.03.2017, între orele 9-13
06.03.2017, ora 16
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- depunerea dosarelor de concurs
- selecţia dosarelor de concurs
- afişare rezultate- selecţie dosare
- depunere contestaţi selecţie dosare
- soluţionare contestaţii şi afişare rezultat selecţia
dosarelor

- susţinere probă scrisă
- susţinere interviu
- afişare rezultate
- depunere contestaţii
- soluţionare şi afişare rezultat contestaţii
- afişare rezultate finale
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