
        

 
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 

07.06.2022, 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: vechime minim 1 an în scrierea/implementarea/managementul/evaluarea 

proiectelor cu finanțare din fonduri europene (inclusiv consultanță) 

3. Alte cerințe: Perfecționări (specializări): diplome/certificate pentru competențe de 

accesare proiecte/evaluator proiecte. 

4. Cunostințe de operare pe calculator: MS Office-Windows, Internet, Excel; 

5. Excelente abilități de comunicare 

 

PROBELE DE CONCURS CONSTAU ÎN: 

1. probă scrisă 

2. interviu 

 

BIBLIOGRAFIE: 

Ordonanță de Urgență nr. 133 din 17 decembrie 2021 privind gestionarea financiară a 

fondurilor Europene pentru perioada de programare 2021-2027 alocate României din Fondul 

european de dezvoltare regională, Fondul de coeziune, Fondul social european Plus, Fondul 

pentru o tranziție justă; 

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



        

O.U.G. nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europen pentru perioada de 

programare 2014-2020, cu modificările şi completările ulterioare; 

H.G. nr. 399/2015 privindregulile de eligibilitate a cheltuielilor effectuate în cadrul 

operațiunilor finanțate prin Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social European şi 

Fondul de coeziune 2014-2020; 

H.G. nr. 93/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor O.U.G. 

nr.40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 

2014-2020, cu modificările şi completările ulterioare; 

O.U.G. nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancționarea neregulilor apărute ȋn 

obținerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naționale aferente a 

cestora, cu modificările şi completările ulterioare; 

HOTĂRÂRE   Nr. 875 din 31 august 2011pentru aprobarea Normelor metodologice de 

aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011, privind prevenirea, 

constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene 

şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora. 

 

Înscrierile se fac până la data de 26.05.2022, ora 14 la sediul Universității de Arte din 

Tg-Mureș, str. Köteles Sámuel, nr.6, cod poștal 540057, jud. Mureș, Tel. 0265-266281, 

Departamentul Resurse umane. 

Fișa postului, documentele necesare înscrierii și alte informații suplimentare se găsesc pe site-

ul universității: www.uat.ro. 

 

 

DATELE DE DESFĂȘURARE A PROBELOR DE CONCURS: 

12.05.2022-26.05.2022, înre orele 9-14  - depunerea dosarelor de concurs 

27.05.2022,  înre orele 9-14        - selecția dosarelor de concurs 

27.05.2022, ora 15        - afișare rezultate- selecție dosare 

30.05.2022, înre orele 9-14        - depunere contestații selecție dosare 

02.06.2022, înre orele 9-15       - soluționare contestații și afișare rezultat selecția  

       dosarelor 

07.06.2022,  ora 10     - susținere probă scrisă 

07.06.2022, ora 15     -  afișare rezultate 

08.06.2022, ora 10     - susținere interviu pentru candidații care au  

   obținut minim 50 de puncte la proba scrisă 

08.06.2022, ora 15     -  afișare rezultate 

09.06.2022, între orele 9-14    - depunere contestații  

10.06.2022, între orele 9-15    - soluționare și afișare rezultat contestații 

10.06.2022, ora 16              - afișare rezultate finale 

 

 

 

 

http://www.uat.ro/

