
        

 
UNIVERSITATEA DE ARTE DIN TÂRGU–MUREȘ 

MAROSVÁSÁRHELYI MŰVÉSZETI EGYETEM  

 

Universitatea de Arte din Tg-Mureș, în conformitate cu prevederile LG 53/2003 republicata cu 

modificările și completările ulterioare ale HG 286/2011, anunță organizarea în data de 

10.01.2023, ora 10, la sediul din str. Köteles Sámuel, nr.6, Tg-Mureș, cod poștal 540057, a 

concursului pentru ocuparea pe perioada nedeterminata, cu normă întreagă, a postului 

contractual vacant de administrator financiar I în cadrul Universității de Arte din Tg-Mureș. 

 

CONDIȚIILE GENERALE DE PARTICIPARE LA CONCURS, CONFORM 

LEGISLAȚIEI 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, 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.  

 

CONDIȚII SPECIFICE DE PARTICIPARE LA CONCURS SUNT, CONFORM 

SPECIFICAȚIEI FIȘEI POSTULUI: 

1. Studii: studii superioare finalizate cu diplomă de licență;  

2. Vechime în muncă: minim 1 an pe un post asemănător 

3. Experiență: minim 3 ani în comunicare 

4. Cunoașterea programelor de editare a conținutului foto-audio-video 

5. Cunoașterea noilor tendințe și schimbări ale platformelor online de promovare 

6. Cunoașterea limbii engleze – nivel avansat  

 

PROBELE DE CONCURS CONSTAU ÎN: 

1. probă scrisă 

2. interviu 

 

BIBLIOGRAFIE: 

1. Legea Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările ş completările ulterioare; 

2.Directiva CE/95/46 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor 

cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date 

3.Legea nr. 677/2001 privind protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter 

personal şi libera circulaţie a acestor date cu modificările şi completările ulterioare 



        

 
 


