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 Anexa nr. 2  

                           

 

 

Condiţii de participare  

la concursul de proiecte de management 

pentru  ocuparea postului de director al Universităţii cultural 

ştiinţifice Tîrgu Mureş  
 

 

 Candidaţii trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii: 

 

a) să aibă cetăţenie română sau a unuia dintre statele membre ale U. E; 

b) să aibă capacitate deplină de exerciţiu; 

c) studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă  

d) studii postuniversitare 

e) experienţă managerială şi vechime în domeniul studiilor necesare ocupării 

postului minim  3 ani; 

f) nu deţine nici o funcţie de conducere similară la o altă instituţie din 

România   ( cu termen de opţiune pentru candidatul reuşit ) 

g) abilităţi de operare pe calculator; 

h) să nu fi fost condamnat penal.   

 

 Desfăşurarea etapelor concursului: 

 

a) 29.10.2018  aducerea la cunoştinţă publică a:  

 condiţiilor de participare la concurs 

 caietului de obiective 

 bibliografiei  

 regulamentului de organizare şi desfăşurare a concursului 

de proiecte de management  

 datelor de depunere a mapelor de concurs, a proiectelor de 

management şi desfăşurarea etapelor de concurs; 

b) 21.11.2018-27.11.2018 analiza proiectelor de management; 

c) 28.11.2018  susţinerea proiectelor de management în cadrul unui interviu.  

d) 29.11.2018 aducerea la cunoştinţa candidaţilor a rezultatului concursului 

e) 03.12.2018  data limită pentru depunerea contestaţiilor  

f) 04.12.2018  afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor 

g) 05.12.2018  afişarea rezultatului final 
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 Mapele de concurs şi proiectele de management (în scris şi în format 

electronic), elaborate conform cerinţelor din caietul de obiective se depun la 

sediul Municipiului Tîrgu-Mureş , camera 85, până la data de 20.11.2018 

(termen limită). 

 

Mapele de concurs trebuie să conţină: 

 

 Cererea de înscriere la concurs; 

 Copia actului de identitate; 

 Copii ale diplomelor de studii şi alte acte care atestă efectuarea unor 

specializări; 

 Copia carnetului de muncă; 

 Adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare; 

 Adeverinţă care să ateste vechimea în muncă după data de 01.01.2011 

 Cazierul judiciar; 

 Curriculum vitae ( model european); 

 Recomandare de la ultimul loc de muncă. 

 

 Copiile actelor din mapa de concurs se prezintă însoţite de documentele originale 

care se certifică pentru conformitate cu originalul de către secretariatul comisiei. 


