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A N U N Ţ 
 

UNIVERSITATEA „Alexandru Ioan Cuza” din IAŞI organizează concurs pentru 

ocuparea postului de 
 

Secretar instituție/unitate de învățământ grad III (S),  

normă întreagă de 8 ore/zi, perioadă nedeterminată 

la Facultatea de Litere 
 

Pentru participarea la concurs, candidații trebuie să îndeplinească minimum următoarele 

condiții specifice și condiții generale: 
 

a) Condiţii specifice: 

 Studii universitare de licență absolvite cu diplomă sau studii superioare de lungă durată, absolvite cu 

diplomă de licență sau echivalentă; 

 Vechime în muncă pe studii superioare de minimum 6 luni; 

 Cunoașterea limbii engleze - nivel minimum B1, dovedită prin unul din următoarele documente:  

 certificat de atestare a competențelor lingvistice eliberat de către Facultatea de Litere din cadrul 
Universității “Alexandru Ioan Cuza” din Iași, aflat în termen de valabilitate; 

 diplomă de licență în domeniul filologie, specializare „limba și literatura engleză” (specializare 
principală sau secundară); 

 certificat recunoscut la nivel internațional, aflat în termen de valabilitate; 
 Alte cerinţe specifice (se vor testa în cadrul probelor de concurs): 

 competențe TIC și de comunicare electronică (MS Office, e-mail, internet); 

 gândire analitică și sintetică, persoană comunicativă, organizată, responsabilă, obișnuită să 
lucreze cu termene stricte, spirit de echipă, adaptare dinamică la sarcini de lucru.  
 

b) Condiţii generale: 
 are cetăţenia română sau cetăţenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul 

privind Spaţiul Economic European (SEE) sau cetăţenia Confederaţiei Elveţiene; 
 cunoaşte limba română, scris şi vorbit; 

 are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 
 are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale 

eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate; 

 îndeplineşte condiţiile de studii, de vechime în specialitate şi, după caz, alte condiţii specifice potrivit 

cerinţelor postului scos la concurs; 
 nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra securităţii naţionale, contra autorităţii, 

contra umanităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni de fals ori contra înfăptuirii justiţiei, 

infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcţiei 
contractuale pentru care candidează, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea; 

 nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcţia, de a 

exercita profesia sau meseria ori de a desfăşura activitatea de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii sau 
faţă de aceasta nu s-a luat măsura de siguranţă a interzicerii ocupării unei funcţii sau a exercitării unei profesii; 

 nu a comis infracţiunile prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul naţional 

automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau 

asupra minorilor, precum şi pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea şi funcţionarea 
Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru domeniile prevăzute la art. 

35 alin. (1) lit. h). 
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Calendarul de desfășurare al concursului: 

 

Nr.crt. 
Data/Perioada 

desfăşurării 
Activitate 

1. 13.01.2023 
Data publicării pe portalul posturi.gov.ro, pe site-ul instituției www.uaic.ro  

și afișier DERU 

2. 13.01.2023-30.01.2023 

Depunerea dosarelor de candidatură 
 (perioada de înscriere la concurs) 

În data de 30.01.2023 dosarele se depun până la ora 15.00. 
                             

 

3. 

 

 

31.01.2023-01.02.2023 
 

 

                              Selecţia dosarelor de candidatură 
(în maximum 2 zile  lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a 

dosarelor) 
  

4. 

 

 

02.02.2023 

Afişarea selecţiei dosarelor 
(în maximum 1 zi lucrătoare de la data expirării termenului privind selecţia 

dosarelor) 

 

5. 

                                         Contestații 
                             (în maximum 1 zi  lucrătoare de la afişarea rezultatului la selecția dosarelor) 

 

6. 

                                                   Afișarea rezultatelor la contestații 
                (în maximum 1 zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestaţiilor) 

7. 
08.02.2023 

ora 09.00 

                                      

PROBA SCRISĂ (din bibliografia menţionată) 
Locul desfășurării: Universitatea ,,Alexandru Ioan Cuza” din Iași, Facultatea 

de Litere, Corp A, B-dul Carol I, nr. 11 

8. 
Afișarea rezultatelor la proba scrisă (pe www.uaic.ro si la afişier DERU) 

                           (în maximum 1 zi lucrătoare de la finalizarea probei scrise)                                          

9. 
                                                                     Contestații 

              (în maximum 1 zi  lucrătoare de la afişarea rezultatului la proba scrisă) 

10. 
                                                     Afișarea rezultatelor la contestații 

     (în maximum 1 zi  lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestaţiilor) 

11. 
13.02.2023 

ora 09.00 

 
PROBA PRACTICĂ (testarea abilităților și aptitudinilor practice ale 

candidaților în vederea ocupării postului) 
Locul desfășurării: Universitatea ,,Alexandru Ioan Cuza” din Iași, Facultatea 

de Litere, Corp A, B-dul Carol I, nr. 11  

12. 
Afișarea rezultatelor la proba practică (pe www.uaic.ro şi la afişier DERU) 

                           (în maximum 1 zi lucrătoare de la finalizarea probei practice)                                          

13. 
                                                                                   Contestații 

                      (în maximum 1 zi  lucrătoare de la afisarea rezultatului la proba practică) 

14. 

                                         

                 Afișarea rezultatelor la contestații 
           (în maximum 1 zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestaţiilor) 

15. 
16.02.2023 

ora 09.00 

                                INTERVIUL  
Locul desfășurării: Universitatea ,,Alexandru Ioan Cuza” din Iași, Facultatea 

de Litere, Corp A, B-dul Carol I, nr. 11 

16. 
Afișarea rezultatelor la interviu (pe www.uaic.ro si la afişier DERU) 

                           (în maximum 1 zi  lucrătoare de la finalizarea interviului) 

17. 
                                                                        Contestații 
                           (în maximum 1 zi lucrătoare de la afişarea rezultatului la interviu) 

18. 
Afișarea rezultatelor la contestații 

      (în maximum 1 zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestaţiilor) 

19. 
Afişare REZULTAT FINAL (pe www.uaic.ro şi la afişier DERU) 

(în maximum 1 zi  lucrătoare de la data afișării rezultatelor soluționării contestațiilor pentru ultima probă) 

http://www.uaic.ro/
http://www.uaic.ro/
http://www.uaic.ro/
http://www.uaic.ro/
http://www.uaic.ro/
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                Bibliografia.Tematica propusă pentru organizarea şi desfăşurarea concursului: 
 

 Legea Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare: Titlul III – 

Învățământ Superior; 

 Regulamentul privind activitatea profesională a studenților din ciclul de studii universitare de licență, 

aplicabil studenților înmatriculați începând cu anul universitar 2022-2023, anul I de studii 
(https://www.uaic.ro/wp-content/uploads/2022/07/LICENTA-Regulament-profesional-studenti-2022-2023.pdf); 

 Regulamentul privind activitatea profesională a studenților din ciclul de studii universitare de master, 

aplicabil studenților înmatriculați începând cu anul universitar 2022-2023, anul I de studii 
(https://www.uaic.ro/wp-content/uploads/2022/07/MASTER-Regulament-profesional-studenti-2022-2023.pdf); 

 Regulamentul instituțional de organizare și funcționare a studiilor universitare de doctorat adoptat în 

ședința Senatului UAIC din 30.04.2020  
(https://litere.uaic.ro/wp-content/uploads/2022/02/Regulamentul-institutional-de-organizare-si-functionare-a-studiilor-

universitare-de-doctorat_apr-2020.pdf); 

 Regulamentul de organizare și funcționare al Facultății de Litere (2021)  
(https://litere.uaic.ro/wp-content/uploads/2022/01/ROF-Litere-2021.pdf); 

 Regulamentul intern privind drepturile și obligațiile personalului  
(http://www.uaic.ro/wp-content/uploads/2013/12/1-REG.INTERN-APROBAT-DEC.2014-CU-SEMNATURI.pdf). 

 

                 Conţinutul dosarului: 
 

 Formular de înscriere la concurs (în original, se va completa olograf, pe bază de formular difuzat de 

către Serviciul Personal și Dezvoltare Profesională, odată cu depunerea dosarului) însoţit de declaraţia 

candidatului, conform art. 295 alin. (4) din Legea nr. 1 din 2011 a Educaţiei Naţionale și conform art. 23 

din Hotărârea nr. 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea 

carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice - model tip UAIC; 
 Curriculum vitae model comun european, tehnoredactat și semnat (în original); 
 Scrisoare de intenție tehnoredactată și semnată (în original); 
 Documente care să ateste nivelul studiilor şi alte acte care atestă efectuarea unor specializări, Diploma 

de licență/Adeverință, însoțită de foaia matricolă/situația școlară şi alte acte care atestă efectuarea 
unor specializări, documentele care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice (original +copie);  

 Cazierul judiciar/extrasul de pe cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are 
antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează; candidații care depun 
la înscriere declarație pe propria răspundere că nu au antecedente penale, au obligația de a completa 
dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel târziu până la data desfășurării primei probe a 
concursului; 

 Certificatul de integritate comportamentală din care să reiasă că nu s-au comis infracţiuni prevăzute 
la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele 
care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum şi pentru 
completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice 
Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru candidaţii înscrişi pentru posturile din cadrul sistemului de 
învăţământ, sănătate sau protecţie socială, precum şi orice entitate publică sau privată a cărei activitate 
presupune contactul direct cu copii, persoane în vârstă, persoane cu dizabilităţi sau alte categorii de 
persoane vulnerabile ori care presupune examinarea fizică sau evaluarea psihologică a unei persoane; 

 Documente care să ateste îndeplinirea condiţiei specifice „cunoașterea limbii engleze - nivel 
minimum B1”, respectiv: certificat de atestare a competențelor lingvistice eliberat de către Facultatea 
de Litere a Universității ”Alexandru Ioan Cuza” din Iași, aflat în termen de valabilitate / diplomă de 
licență din domeniul filologie, specializare ”limba și literatura engleză” (specializare principală sau 
secundară) / certificat recunoscut la nivel internațional, aflat în termen de valabilitate; 

 Adeverinţă medicală (în original) care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel 
mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către 
unităţile sanitare abilitate (Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, 
numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii). În cazul în 
care candidații solicită Adeverinţă medicală (în original), pentru a se înscrie și la alte concursuri, se va 
prezenta Adeverinţă medicală original +copie; 

Probele sunt eliminatorii, punctajul minim obținut la fiecare proba fiind de 50 de puncte. 

Rezultatele finale ale concursului se afişează în maxim o zi lucrătoare de la expirarea termenului de 

depunere a contestaţiilor pentru ultima probă. 
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https://www.uaic.ro/wp-content/uploads/2022/07/MASTER-Regulament-profesional-studenti-2022-2023.pdf
https://litere.uaic.ro/wp-content/uploads/2022/02/Regulamentul-institutional-de-organizare-si-functionare-a-studiilor-universitare-de-doctorat_apr-2020.pdf
https://litere.uaic.ro/wp-content/uploads/2022/02/Regulamentul-institutional-de-organizare-si-functionare-a-studiilor-universitare-de-doctorat_apr-2020.pdf
https://litere.uaic.ro/wp-content/uploads/2022/01/ROF-Litere-2021.pdf
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 Pentru candidaţii cu dizabilităţi, în situaţia solicitării de adaptare rezonabilă, adeverinţa care atestă starea 

de sănătate trebuie însoţită de copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap, emis în 
condiţiile legii. 

 Actul de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflat în termen de 
valabilitate; certificat de naștere și certificat de căsătorie (dacă este cazul) (original +copie); 

 Copia carnetului de muncă, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să 
ateste vechimea în muncă pentru ocuparea postului (original +copie); adeverinţă care să ateste 
îndeplinirea condiției specifice „vechime în muncă pe studii superioare de minimum 6 luni” 
(original +copie); 

 Alte documente relevante pentru desfăşurarea concursului (original +copie). 
 
Dosarele de candidatură se vor depune la Serviciul Personal şi Dezvoltare Profesională – Direcţia 
Economică și Resurse Umane, Corpul “J” – Corpul Administrativ al Universităţii, etaj 1; persoana de 
contact: Palade Elena-Luminița – telefon: 0232 201102 interior 2477. 

 

        
 


