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PUBLICAȚII ȘI ANUNŢURI
CONCURSURI

publicate în temeiulart. 7 din Hotărârea Guvernului nr. 1027/2014

pentru modificarea și completarea Regulamentului-cadruprivind stabilirea principiilor generale
de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale

și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare
a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice,

aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286/2011

UNIVERSITATEA „OVIDIUS” DIN CONSTANȚA

anunță:o..... „Ovidius” din Constanța, cu sediul în Constanța, bd.
Mamaia nr. 124, județul Constanța, organizează concurs de recrutare pe
perioadă nedeterminată a următoarelor funcții contractuale de execuție
vacante:

* 2 posturi secretar S III, în cadrul Departamentului Secretariat General
Educație;

* 2 posturi secretar S II, în cadrul Departamentului Secretariat General
Educație.
Condiții specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării

funcțiilor contractuale:
* Pentru posturile de secretar S Il în cadrul Departamentului Secretariat

General Educație:
1. studii universitare de licență;
2. limba engleză cel puțin nivel mediu;
3. cunoştinţe de utilizare și operare PC (Microsoft Office);
4. disponibilitate la cerințele postului și la activități suplimentare;
5. specializări, perfecționări în domeniul postului;
6. vechime în specialitate - minimă 3 ani.
* Pentru posturile de secretar S II în cadrul Departamentului Secretariat

General Educaţie:
L.studii universitare de licență;
2. limba engleză cel puțin nivel mediu;
3. cunoştinţe de utilizare şi operare PC (Microsoft Office);

4, disponibilitate la cerințele postului și la activități suplimentare;
5. specializări, perfecționări în domeniul postului;
6. vechime în specialitate - vechime minimă 5 ani.
11.06.2021 - 25.06.2021 - depunere dosare de concurs.
05.07.2021 - proba scrisă și practică - ora 10.00, U.O.C., bd. Mamaia nr. 124.
Probe de concurs:
- selecția dosarelor;
- probăscrisă și probă practică;
- proba interviu.
Probele sunt eliminatorii, punctajul minim obținut la fiecare probă fiind

de 50 de puncte.
Dosarele de concurs se depun la Direcţia Resurse Umane şi Salarizare,

Biroul Personal, Cămin Cl, camera 14.
Data limită până la care se pot depune dosarele de concurs - 25.06.2021,

ora 16.00.

Depunerea dosarelor de concurs se face la Direcţia Resurse Umaneși
Salarizare, Biroul Personal, Cămin Cl, camera 14, bd. Mamaia nr. 124,cu
programare la telefon 0241-606441.
Detalii privind condițiile specifice şi bibliografia de concurs sunt

disponibile accesând pagina oficială a instituției https://www.univ-
ovidius.ro/uoc/concursuri-angajare/didactic-auxiliar.
Relații suplimentare se pot obţine la telefon 0241-606441.
(288.234)
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Dosarul de înscriere la concurs se depune la Direcţia Resurse Umane a 6 din Hotărârea Guvernului nr. 286/2011, actualizată.
universității, prin Registratura universității, în termen de 10 zile lucrătoare Relații suplimentare cu privire la acest concurs
de la data publicării anunţului în Monitorul Oficial al României, Partea a http://www.umft.ro/cariere 342
IN-a, și trebuie să conțină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute la art. (288.280)

RECTIFICĂRI
La Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, nr. 368 din 6 mai 2021, la anunţul cu numărul de înregistrare 283.458

al Ministerului Educaţiei și Cercetării, se face următoarea rectificare:

- în loc de:

„ŞCOALA NAŢIONALĂ DE STUDII POLITICE ŞI ADMINISTRATIVE DIN BUCUREŞTI
Facultatea de Ştiinţe Politice

Conferenţiar universitar, poziţia 37 din statul de funcţii: Politici economice europene; Development economy; Metode de evaluare economică. ”

- se Va citi:

End „ȘCOALA NAŢIONALĂ DE STUDII POLITICE ŞI ADMINISTRATIVE DIN BUCUREŞTI
Facultatea de Ştiinţe Politice

Lector universitar, poziția 37 din statul de funcţii: Politici economice europene; Development economy; Metode de evaluare economică.”

d d
La Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, nr. 368 din 6 mai 2021, la anunţul cu numărul de înregistrare 283.458

al Ministerului Educaţiei și Cercetării, se face următoarea rectificare:

- în loc de:

„UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE „CAROL DAVILA” DIN BUCUREŞTI
Facultatea de Medicină

- se Vaciti:

e „UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE „CAROL DAVILA” DIN BUCUREŞTI
Facultatea de Medicină
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