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A N U N T 

 In conformitate cu prevederile art.16 alin106 din Legea nr.153/2017  Universitatea Babes-

Bolyai organizeaza concurs pentru ocuparea postului de Expert formare 1 prevazut in cadrul 

proiectului finantat din fonduri europene nerambursabile POCU/993/6/13/153310/Dezvoltarea 

competențelor de cercetare avansată şi aplicată în logica STEAM + Health,  pe perioada 

determinata (stabilita conform cererii de finantare si graficului de realizare a activitatilor), cu 

norma partiala. 

 

Conditii  generale de participare: 

 cetatenie romana, cetatenia altor state membre UE sau a statelor aparţinand SEE  

 cunoasterea limbii romane scris si vorbit, 

 varsta minima reglementata de prevederile legale, 

 capacitate deplina de exercitiu, 

 lipsa antecedentelor penale  

 

Conditii specifice de participare: 

 

 diploma de licenta in domeniul filologie 

 diploma de doctor în domeniul filologie 

 experiență profesională generală minimum 5 ani 

 experienta profesionala in domeniul specific modulului de formare minimum 5 ani  

 

Dosarul de concurs: 

Pentru participarea la concurs persoanele interesate vor depune la Directia Resurse Umane, 

str. I.C. Bratianu nr.14, etaj 1, sau vor transmite pe adresa de mail lucica.irimie@ubbcluj.ro,  

pana la data de 06.02.2023, ora 1600, urmatoarele documente: 

1. cererea de inscriere la concurs (formular tip) 

2. copia documentului care atesta identitatea,  

3. copii ale documentelor care atesta nivelul studiilor si efectuarea unor specializari, 

4. documente care atesta experienta profesionala generala si specifica solicitata pentru 

ocuparea postului 

5. cazierul judiciar sau o declaratie pe propria raspundere referitoare la lipsa antecedentelor 

penale 

6. declaratie timp de lucru (formular tip) 

7. curriculum vitae in format Europass, datat si semnat pe fiecare pagina, in care se 

mentioneaza proiectul si postul vizat de candidat 

8. alte documente relevante pentru desfasurarea concursului 

Copiile documentelor mentionate la punctele 2, si 3 vor fi certificate de candidat pentru 

conformitate cu originalul sau vor fi prezentate in original in vederea certificarii conformitatii, 

dupa caz. 
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Probele concursului: 

1. Evaluarea dosarelor de concurs sub aspectul indeplinirii conditiilor specifice de 

participare. 

2. Interviul in cadrul caruia vor fi testate cunostintele profesionale (pe baza bibliografiei 

indicate), abilitatile si aptitudinile impuse de functie si motivatia candidatului. 

Interviul va avea loc în data de 07.02.2023, la sediul Facultatii de Studii Europene, strada 

Emmanuel de Martonne, nr.1. Ora desfasurarii interviului va fi comunicata ulterior. 

In situatia in care la concurs se prezinta un singur candidat comisia poate decide sa renunte 

testarea candidatului prin intermediul interviului. 

 

Comunicarea si contestarea rezultatelor 

Rezultatele concursului vor fi afisate la avizierul Direcției Resurse Umane si pe pagina oficiala 

de internet a institutiei in data de 07.02.2023, cu indicarea numarului de inregistrare al dosarului 

de concurs. 

Candidatii nemultumiti de rezultatele obtinute pot formula contestatii in maxim 24 de ore de 

la afisarea rezultatelor, sub sanctiunea decaderii din acest drept. 

Contestatiile se inregistreaza la sediul Directiei Resurse Umane, str. I C Bratianu nr.14 sau se 

transmit pe adresa de email lucica.irimie@ubbcluj.ro si se solutioneaza in maxim 48 de ore de la 

expirarea termenului de depunere. 

 

 

Informatii suplimentare pot fi obtinute  la sediul Serviciului Resurse Umane sau la tel.0264-

405300,int.5413. 

  

 

 

Director RU, 

Ec. Mircea Ratiu 

 

 

 

 

 

 

Afisat azi, 30.01.2023                                               


