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ANUNȚ 

 

Universitatea Babeș-Bolyai anunță organizarea concursului privind ocuparea în cadrul proiectului de 

cercetare P_40_374, cod MySMIS 105765, nr. contract 14/01.09.2016 având titlul „Parteneriat pentru 

transferul de tehnologii inovative și materiale avansate în domeniul artelor vizuale (producție, 

conservare, restaurare)”, pentru următorul post vacant: 

Consilier juridic – 1 post 

Norma de lucru: 18 ore/lună 

Perioada angajării: determinată, din noiembrie 2018 și până la revenirea titularei.  

Notă: Titulara postului este în concediu de creștere a copilului. 

Data la care are loc selecția: 29.10.2018. 

Locul desfășurării concursului: Facultatea de Teologie Ortodoxă (sala 302) 

I. Dosarele de concurs se vor depune în perioada 15 - 24 octombrie 2018, până la ora 12, la 

Registratura Universității Babeș-Bolyai (Str. M. Kogălniceanu nr. 1); 

 

II. Conținutul dosarului de candidatură:  

- Cerere de înscriere la concurs; 

- Scrisoare de intenție; 

- Curriculum Vitae; 

- Listă proiecte în care persoana a activat pe o poziție similară; 

- copii ale diplomelor de studii ce atestă formarea în domeniul juridic; 

- alte documente ce atestă experiența pe o poziție similară și experiența în specialitatea 

studiilor. 

 

III. Condiții specifice necesare pentru ocuparea postului de Consilier juridic: 

1) cunoașterea limbii române – nivel avansat; 

2) studii superioare de lungă durată în domeniul juridic; 

3) capacitate de analiză și sinteză, gândire echilibrată, corectitudine, implicare în muncă; 

4) cunoștințe de operare PC – nivel intermediar; 

5) vechime în specialitatea studiilor: minimum 5 ani; 

6) experiență pe poziții similare în cadrul proiectelor cu finanțare europeană: minimum 3 ani. 
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IV. Probe de selecție: 

 Evaluarea dosarelor candidaților (eliminatorie); 

Rezultatele selecției dosarelor vor fi afișate la avizierul Facultății de Teologie Ortodoxă, în data 

de 24.10.2018. Candidații nemulțumiți de rezultatele obținute pot formula contestații în maxim 24 de 

ore de la afișarea rezultatelor. 

Contestațiile se înregistrează la Registratura Universității Babeș-Bolyai (Str. M. Kogălniceanu nr. 

1) și se soluționează în maxim 48 de ore de la expirarea termenului de depunere. 

 

 Proba 1 (30’) interviul – în cadrul căruia vor fi testate abilitățile, aptitudinile, motivația, 

experiența candidaților etc. 

Interviul se va desfășura în data de 29.10.2018, începând cu ora 08:00, la Facultatea de 

Teologie Ortodoxă, sala 302.  

Rezultatele probei vor fi afișate în data de 29.10.2018, la avizierul Facultății de Teologie 

Ortodoxă. Candidații nemulțumiți de rezultatele obținute pot formula contestații în maxim 24 de ore de 

la afișarea rezultatelor. 

Contestațiile se înregistrează la Registratura Universității Babeș-Bolyai (Str. M. Kogălniceanu nr. 

1) și se soluționează în maxim 48 de ore de la expirarea termenului de depunere. 

Rezultatele finale al concursului vor fi afișate în data de 01.11.2018, la avizierul Facultății de 

Teologie Ortodoxă. 

 

V. Alte condiții de selecție și condiții de desfășurare a selecției: 

- evaluarea dosarelor este probă eliminatorie; 

- Ierarhizarea candidaților: conform punctajului obținut la interviu. 

Rector, 

Acad. prof. dr. Ioan-Aurel Pop 

Întocmit, 

Asistent manager 

Adelina Pradaiș 

 

Avizat, 

Director științific 

Pr. prof. univ. dr. Ioan Chirilă 
 


