
  

                                      

                             
          
          ANUNT CONCURS PENTRU POST CONTRACTUAL VACANT 

Universitatea de Artă şi Design, din Cluj-Napoca, organizează concurs 
pentru ocuparea următoarelor posturi contractuale vacante, conform H.G. nr. 
286/2011, modificat şi completat de H.G. nr. 1027/2014, în cadrul instituţiei, 
după cum urmează: 
- ÎNGRIJITOR -1 POST,  în cadrul Direcției General Administrative,  

post contractual vacant pe  perioadă nedeterminată, normă întreagă. 
- ÎNGRIJITOR -2 POSTURI în cadrul Direcției General Administrative, 

               posturi contractuale vacante pe perioadă determinată de 1AN , normă 
               întreagă. 
                     Condiţii specifice de participare la concurs: 
          Studii:  

- Studii generale sau școală de nivel mediu; 
          Vechime: nu se solicită vechime; 

 Abilităţi: administrative, flexibilitate, rezistență la stres, adaptabilitate, 
       abilități de comunicare și interrelaționare, organizare, îndrumare și control, 
       seriozitate, responsabilitate, capacitate de a rezolva problemele. 

            
Data, ora şi locul de desfăşurare a concursului: 
Probă scrisă: 10 noiembrie 2020, ora 10.00, la sediul UAD Bld.21dec.1989, 
nr.90, Cluj-Napoca. 
Probă interviu: 12 noiembrie 2020, 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 30 octombrie 2020 ora 13, la sediul 
Universităţii de Artă şi Design din Cluj-Napoca, Bld.21 Dec.1989, nr.90. 
Acte necesare la dosar:  
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: 

1. Fişa de aptitudine eliberată de un cabinet de medicina muncii.  
Bibliografia şi documentele necesare înscrierii precum şi alte informaţii 
suplimentare se găsesc pe site-ul universităţii www.uad.ro şi la telefon :  
0264-592883 şi 0754-600021. 
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BIBLIOGRAFIE CONCURS ÎNGRIJITOR CLĂDIRI: 
 

1. Legea 333/2003, privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția 
persoanelor, cu actualizările și modificarile ulterioare. 

2. Ordinul 1955/1995 pentru aprobarea Normelor de igienă privind 
unitățile pentru ocrotirea, educarea și instruirea copiilor și tinerilor. 

3. Legea 22/1969, privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanții și 
răspunderea în legătură cu  gestionarea bunurilor organizațiilor socialiste, cu 
actualizările și modificarile ulterioare. 

4. Ordinul nr. 119/2014, emitent Ministerul Sănătății, privind normele de 
igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populației. 

 
ERATĂ: Punctul nr.2 ( Ordinul 1955/1995 se înlocuiește cu Ordinul 1.456 din 
25 august 2020 pentru aprobarea Normelor de igienă din unităţile pentru ocrotirea, 
educarea, instruirea, odihna şi recreerea copiilor şi tinerilor 
 
 
 


