ANUNT

Universitatea Transilvania din Braşov scoate la concurs 1 post de administrator financiar cu studii superioare pe
perioadă nedeterminată, la Direcţia Finaciar – Contabilă.
Dosarul de concurs trebuie sa conţină urmatoarele documente:
1. cerere tip adresată d-lui Rector pentru inscriere la concurs;
2. copia cărţii de identitate/ paşaport;
3. copiile documentelor care atestă studiile;
4. copia carnetului de muncă/ adeverinţă de vechime în muncă;
5. cazierul judiciar/ Declaraţie pe proprie răspundere;
6. adeverinţă medicală;
7. curriculum vitae, de preferat în format European.
Dosarele se depun la Registratura Universităţii “Transilvania” din Braşov, clădirea Rectorat din Braşov, b-dul
Eroilor, nr.29, până în data de 20.02.2014, ora 15.
Informaţii suplimentare se pot obţine la telefon 0268 41300, int. 126 (pentru informaţii specifice postului) sau
telefon 0268 413000, int. 152 (pentru informaţii referitoare la dosarul de concurs).
Condiţii generale de prezentare la concurs:
- studii superioare economice de lungă durată;
- cunoştinţe generale de operare PC.
Concursul constă în 3 etape successive, după cum urmează:
1. selecţia dosarelor de înscriere;
2. probă scrisă (legislaţie şi înregistrări operaţiuni economico-financiare specifice domeniului instituţiilor
publice);
3. interviu.
Fiecare etapă este eliminatorie, punctajul min. obţinut la fiecare probă fiind de 50 de puncte.
Concursul pentru ocuparea postului va avea loc după cum urmează:
- selecţia dosarelor de înscriere se va realiza în perioada: 21.02 – 25.02.2014;
- rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere se va afişa în data de 26.02.2014, pe site-ul Universităţii “Transilvania”
din Braşov şi la avizierul clădirii Rectorat din Braşov, b-dul Eroilor, nr.29;
- contestaţiile rezultatului selecţiei dosarelor de înscriere se vor putea depune în perioada: 27.02 – 28.02.2014, între
orele: 08,00 – 15,00, la Registratura Universităţii “Transilvania” din Braşov, clădirea Rectorat din Braşov, b-dul
Eroilor, nr.29;
- rezultatul soluţionării contestaţiilor privind selecţia dosarelor de înscriere se va afişa în data de 03.03.2014, pe
site-ul Universităţii “Transilvania” din Braşov şi la avizierul clădirii Rectorat din Braşov, b-dul Eroilor, nr.29;

- proba scrisă va avea loc: în data de 21.03.2014, ora 11,00, în clădirea Rectorat, b-dul Eroilor, nr.29. Sala în care
se va desfăşura, se va anunţa în data de 26.02.2014.
Informaţii privind datele:
- afişării rezultatului probei scrise, a perioadei de depunere a contestaţiilor privind rezultatul probei scrise,
respectiv a datei afişării rezultatului soluţionării contestaţiilor privind rezultatul probei scrise,
- interviului, afişarea rezultatului interviului, a perioadei de depunere a contestaţiilor privind rezultatul
interviului, respectiv a datei afişării rezultatului soluţionării contestaţiilor privind rezultatul interviului,
se vor afişa odată cu rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere, pe site-ul Universităţii “Transilvania” din Braşov şi
la avizierul clădirii Rectorat din Braşov, b-dul Eroilor, nr.29 şi la locul desfăşurării concursului;
Rezultatele finale se vor afişa în termen de max. 3 zile lucrătoare de la data susţinerii ultimei probe.
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