ANUNȚ
privind ocuparea posturilor vacante
Introducere
Prezentul anunț de selecție a fost elaborat în baza contractului de finanțare „CIVIS, a European
Civic University”, Programul Erasmus+, Acțiunea KA2: Cooperation for innovation and the
exchange of good practices, nr. 612648-EPP-1-2019-1-FR-EPPKA2-EUR-UNIV.
Legislație aplicabilă
•
•

Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, Codul
Muncii și celelalte acte normative incidente;
Contractul de finanțare „CIVIS, a European Civic University”

Scurtă descriere a proiectului
Universitatea din București este beneficiar în cadrul proiectului CIVIS, a European Civic
University (nr. proiect 612648-EPP-1-2019-1-FR-EPPKA2-EUR-UNIV). Proiectul este
implementat pe o perioadă de 3 ani, cel mult până la data de 30 Septembrie 2022.
Universitatea din București scoate la concurs o serie de posturi vacante pentru implementarea
proiectului, conform anunțului detaliat în cele ce urmează.
A. Calendarul concursului
Etapă
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Descriere
Publicarea anunțului privind organizarea concursului pe website și la
avizierul instituției
Depunerea dosarelor de concurs ale candidaților la Direcția Resurse
Umane și verificarea documentelor din dosar
Evaluarea dosarelor de candidatură.
Afișarea rezultatelor evaluării dosarelor.
Obs.: În situația în care la concurs s-a înscris o singură persoană / post,
comisia de concurs o poate declara admisă fără parcurgerea etapei
interviu, în baza evaluării dosarului.
Depunerea contestațiilor privind rezultatele evaluării dosarelor
Afișarea rezultatelor soluționării contestațiilor
Afișarea rezultatelor finale/susținerea interviului (ora 11:00, Șos.
Panduri, nr. 90, sector 5, clădirea Rectorat, dacă este cazul)
Afișarea rezultatelor privind interviul
Depunerea contestațiilor la interviu
Afișarea rezultatelor soluționării contestațiilor
Afișarea rezultatelor finale

Perioadă
31.03.2022
1.04.2022-7.04.2022,
ora 15:00
8.04.2022
11.04.2022, ora 15:00
12.04.2022
13.04.2022
14.04.2022
15.04.2022, ora 11:30
18.04.2022
19.04.2022

B. Desfășurarea concursului
În vederea derulării activităților proiectului CIVIS, a European Civic University, Universitatea
din București anunță scoaterea la concurs a posturilor vacante prevăzute la capitolul C din
prezentul anunț.
Concursul va consta în evaluarea dosarelor de concurs și un interviu.
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C. Posturile vacante și cerințele postului
Nr.
crt.

Denumire post

Nivel Norma
studii de lucru
(S/M) (Ore/zi)

Cerințele postului

1.

Referent

S

Max. 84

Studii superioare cu
diplomă de licență.
Cunoștințe de operare PC

2.

Referent

S

Max. 84

Studii superioare cu
diplomă de licență.
Cunoștințe de operare PC

3.

Referent

S

Max. 84

Studii superioare cu
diplomă de licență.
Cunoștințe de operare PC

4.

Referent

M

Max. 84

Studii medii cu diplomă
de Bacalaureat.
Cunoștințe de operare PC

Perioada
de
angajare
După
afișarea
rezultatului30.09.2022
După
afișarea
rezultatului
-30.09.2022
După
afișarea
rezultatului
-30.09.2022
După
afișarea
rezultatului
-30.09.2022

D. Conținutul dosarului
•
•
•
•
•
•
•

Cerere de înscriere la concurs
Curriculum Vitae în format EUROPASS
Documente privind studiile (diplome, adeverințe, certificate)
Documente care să ateste experiența specifică solicitată în fișa de post
Carte de identitate
Adeverință medicală care să ateste că este apt pentru muncă
Cazier judiciar sau o declarație pe proprie răspundere referitoare la lipsa antecedentelor
penale

E. Detalii privind depunerea dosarului
Dosarele de concurs se depun la sediul Universității din București, Șos. Panduri, nr. 90, sector 5,
București, la Direcția Resurse Umane, de luni până joi în intervalul orar
8:30-15:00 și vineri în intervalul orar 8:30-11:00.
Termenul limită de depunere a dosarelor este 07.04.2022, ora 15:00.
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