
ANUNŢ 

Privind selecţia a trei experţi/universitate 

ȋn cadrul Proiectului “Îmbunătăţirea politicilor publice ȋn ȋnvăţământul superior şi creşterea calităţii 

reglementărilor prin actualizarea standardelor de calitate – QAFIN” 

(Cod SIPOCA/SMIS2014+: 16) 

 

Condiţii generale de participare: 

- Cetaţenie română/cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor 

aparţinănd Spatiului Economic European cu reşedinta ȋn România 

- Capacitate de exerciţiu 

- Îndeplineşte condiţiile de studii superioare, ciclul studii doctorale; 

- Nu a fost condamnat/ă definitiv pentru săvârşirea unei infractiuni contra umanităţii, contra 

statului ori contra autorităţii, de serviciu sau ȋn legătură cu serviciul, care ȋmpiedică ȋnfăptuirea 

justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care l-ar 

face/care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei ȋn care a intervenit 

reabilitareaa (declaraţie pe proprie răspundere); 

- Nu a fost sancţionat disciplinar/abateri de la etica universitară (declaraţie pe proprie 

răspundere); 

- Are o stare de sănătate corespunzătoare ȋndeplinirii activităţilor (declaraţie pe proprie 

răspundere); 

Condiţii specifice de participare: 

- Cadre didactice titulare ȋn instituţie 

- Experienţa de lucru cu platforme informatice ȋn intoducere date 

- Experienţa ȋn funcţii manageriale-administrative 

- Experienţa ȋn evaluările interne 

Documente de ȋnscriere la concurs: 

- Cerere de ȋnscriere, conform modelului (Anexa 1) 

- Scrisoare de intenţie 

- Copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz 

(semnată de candidat) 

- Copiile documentelor care atestă nivelul studiilor 

- Alte acte doveditoare privind studiile absolvite specific poziţiei 

- Curriculum vitae ȋn format Europass, semnat şi datat pe fiecare pagină, ȋn original (CV-ul trebuie 

să conţină obligatoriu date de contact valide –adresa de email şi număr de telefon) 



- O declaraţie pe proprie răspundere că nu are antecedente penale care să determine 

incompatibilitatea cu poziţia şi activităţile ce urmează a fi efectuate 

- O declaraţie pe proprie răspundere ca nu a fost sancţionat disciplinar 

- O declaraţie pe proprie răspundere privind starea de sănătate corespunzatoare ȋndeplinirii 

activităţilor prevăzute ȋn Anunţul de selecţie 

 

Calendar de selecţie 

Perioada                                                            Activitatea 

17.02.2021-18.02.2021                       Depunerea dosarelor – Secretar șef 

19.02.2021-22.02.2021                       Selecţia dosarelor ȋn ceea ce priveşte ȋndeplinirea condiţiilor                              

                                                                 generale de participare 

23.02.2021                                             Afişarea rezultatelor selecţiei ȋn urma verificării ȋndeplinirii  

                                                                 condiţiilor generale de participare 

24.02.2021                                             Evaluarea dosarelor privind ȋndeplinirea condiţiilor                     

                                                                 specifice/Afişarea rezultatelor în urma verificării ȋndeplinirii          

                                                                 condiţiilor specifice de participare 

25.02.2021                                             Depunerea eventualelor cotestaţii 

26.02.2021                                             Soluţionarea eventualelor contestaţii/ comunicare rezultate                    

                                                                 finale pe site-ul usamvcluj.ro 

 

Candidaţii vor depunde toate documentele de participare la Secretar Șef sau prin poşta electronică 

(scanate cu semnăturile aferente) la adresa: tpuscas@usamvcluj.ro până la data de 18.02.2021, ora 

16. 

Candidaturile transmise după această dată vor fi respinse. 

 

 

 

 

mailto:tpuscas@usamvcluj.ro


Comisia de analiză dosare: 

Rector, Prof. dr. Cornel Cătoi 

Prorector, Prof. dr. Dan Vodnar 

Membru Supleant: Prorector, Prof. dr. Leon Muntean 

 

Comisia de contestaţii: 

Director CSUD, Prof. dr. Adela Pintea 

Decan, Prof. dr. Nicu Fiţ 

Membru supleant:  Decan, Prof. dr. Daniel Dezmirean 




