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Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară a Banatului „Regele Mihai I al României” din 

Timișoara  organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a postului: SECRETAR  

S III, în cadrul Direcției Secretariat General-  (Biroul Studenți Străini -Prorectoratului Relații 

Internaționale și activitate studenți) 

I.  Condiţii de participare la concurs: 

Condiţiile de participare la concurs sunt  conf.H.G. nr.286/23.03.2011 actualizată. 

Îndeplinirea condițiilor de participare este obligatorie pentru înscrierea la concurs. 

 

1. Condiţii generale de participare la concurs: 

a)  cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând 

Spaţiului Economic European şi domiciliul în România; 

b) cunoaşterea  limbii române, scris şi vorbit; 

c) vârsta minimă reglementată de prevederile legale; 

d)  capacitate deplină de exerciţiu; 

e)  stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei 

medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate; 

f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor 

postului scos la concurs; 

g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori 

contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori 

a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu 

exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea. 
 

 2. Condiţii specifice participare la concurs:  

- Studii superioare: absolvite cu diplomă de licență, în domeniul Limbi moderne aplicate, specializarea 

Limbi moderne aplicate (engleză-franceză); 

- Vechime în muncă: minim 1 an; 

- Vechime în domeniul postului: minim 1 an în activitatea de evidență/monitorizare/comunicare cu 

studenții internaționali; 

-  Curs de perfecționare secretariat, arhivarea documentelor și managementul documentelor; 

- Limbi străine engleză și franceză – nivel avansat;  

- Cunoștințe de operare pe calculator- nivel mediu; 

 

 

 

 

 



II. Dosarul de concurs  

1- cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice 

organizatoare; 

2- copia actului de identitate, certificat de naștere sau orice alt document care atestă identitatea, 

potrivit legii, după caz (prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor); 

3- copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor 

specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale 

postului (prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor); 

4- carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau 

în specialitatea studiilor, în copie (prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii 

copiilor); 

5- cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l 

facă incompatibil cu funcția pentru care candidează (candidatul declarat admis la selecţia 

dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente 

penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai 

târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului); 

6- adeverință medicală 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 

unitățile sanitare abilitate; 

7- curriculum vitae. 

8- alte documente relevante pentru desfăşurarea concursului(prezentate şi în original în vederea 

verificării conformităţii copiilor cu acestea). 

9- copie certificat căsătorie – pt femei 

Dosarele se depun până în:  17.06.2022 ora 14.00, la Directia Resurse Umane     

 

III.  Concursul constă în următoarele etape:   

-Analiza dosarelor   

-27.06.2022, ora 09.00  -proba scrisă; 

-29.06.2022, ora 09.00  - proba practică; 

-01.07.2022, ora 09.00   -interviu. 

Fiecare probă este eliminatorie, punctajul minim ce trebuie obținut la fiecare probă este de 50 de 

puncte. 

 

 

IV.  DESCRIERE  POST  

 
 
A. ELEMENTELE DE IDENTIFICARE A POSTULUI: 
 
A.1. Denumire post, grad, nivelul studiilor: Secretar S III, cu studii superioare absolvite cu diplomă 

de licență, în domeniul Limbi moderne aplicate, specializarea Limbi moderne aplicate (engleză-

franceză), COR 235901, personal didactic auxiliar 

A.2. Vechime în muncă: minim 1 an 

 Vechime în specialitatea postului: minim 1 an în activitatea de evidență/monitorizare/comunicare cu 

studenții internaționali 
A.3. Scopul principal al postului: evidență/monitorizare/comunicare cu candidații/studenții 
internaționali, colaborare și desfășurare de activități pentru studenți internaționali 

 
B. CERINŢE POST: 



B.1. Studii de specialitate: studii superioare, curs de secretariat, arhivarea documentelor și 

managementul documentelor 

B.2. Cunoștințe de operare pe calculator (necesitate şi nivel): nivel mediu 

B.3. Limbi străine (necesitate și nivel de cunoaștere): engleză și franceză – nivel avansat 

B.4. Abilități, calități și aptitudini necesare: responsabilitate, seriozitate, capacitațe de comunicare, 

colaborare, îndrumare, rezolvarea unor situații profesionale uzuale, soluționarea eficientă și 

deontologică a acestora; spirit de echipă dezvoltat; solidaritate. 
 
    CERINȚE SPECIFICE: 

1. Minim 1 an în activitatea de evidență/monitorizare/comunicare cu studenții 

internaționali 

2. Curs de perfecționare secretariat, arhivarea documentelor și managementul 

documentelor 

 

 

C. ATRIBUŢII  POST (generale):  
- Realizează corespondența cu candidații internaționali și studenții internaționali ai universității  

- Participă la procesul de admitere a candidaților internaționali 

- Acorda asistență studenților internaționali  

- Comunică și colaborează cu toate secretariatele facultăților din cadrul universității în ceea ce 

privește studenții internaționali 

- Întocmește și eliberează documente universitare (adeverințe) 

- Ține evidența acordurilor internaționale ale universității 

- Întocmește dispozițiile de deplasare externă și ține evidența acestora 

- Realizează rapoarte și situații statistice în ceea ce privește studenții internaționali din 

universitate 

- Participă la activitatea de actualizare a informațiilor de pe site-ul universității la secțiunea 

dedicată relațiilor internaționale și a admiterii candidaților internaționali 

- participă la organizarea evenimentelor internaționale culturale și științifice organizate de 

universitate 

-  asigură organizarea, gestionarea, îndosarierea și arhivarea fizică și/sau electronică a tuturor 

documentelor primite sau a celor emise, precum și a documentelor interne și externe aferente 

activității sale. 

-    se obligă să respecte prevederile Regulamentului de ordine interioară; 

-    se obligă să respecte secretul de serviciu; 

-  se obligă să respecte măsurile de securitate şi sănătate în muncă şi de apărare împotriva 

incendiilor de la locul de muncă; 

-    se obligă să respecte şi să aplice instrucţiunile primite din partea şefului locului de muncă; 

-  se obligă să respecte regulile de disciplină a muncii prevăzute în Regulamentul de ordine 

interioară; 

- se obligă să respecte instrucţiunile de lucru/intervenţie privind utilizarea corectă a 

aparaturii/echipamentelor de muncă din dotare/puse la dispoziţie pentru lucru/intervenţie SU; 

-    se obligă, ca după caz, să participe la acordarea primului ajutor în caz de accident, stingerea 

incendiilor, etc.; 
 

 

 

 



D. BIBLIOGRAFIA ȘI TEMATICĂ CONCURS 

TEMATICĂ: 

1. Structura anului universitar (structură, organizare proces de învățământ, clasificare 

discipline) 

2. Aplicarea sistemului de credite transferabile  

3. Transferul studentului  

4. Mobilități internaționale  

5. Admiterea românilor de pretutindeni din Serbia. 

6. Admiterea românilor de pretutindeni din Republica Moldova. 

7. Procedura de admitere a românilor de pretutindeni la studii universitare de licență. 

8. Admiterea cetățenilor străini la studii universitare de licență  

9. Admiterea cetățenilor străini la studii universitare de master  

10. Admiterea cetăţenilor străini care au efectuat studii parţiale într-un alt stat  

11. Mobilitatea academică internă definitivă a studenților străini  

12. Înmatricularea la studii a cetățenilor străini de la  

13. Tipuri de vize. 

14. Categoriile de români de pretutindeni 

15. Drepturi și obligații ale salariaților. Interdicții. 

16. Traducere text primă vedere în limba engleză şi în limba franceză. 

 

BIBLIOGRAFIA: 

 

1. Legea educaţiei naţionale nr.1/2011 cu modificările şi completările ulterioare; 

2. Regulamentul intern al USAMVBT 

3. Regulamentul privind activitatea profesională a studenţilor în Universitatea de Ştiinţe 

Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului "Regele Mihai I al României" din Timişoara 

4. Metodologie din 17 martie 2017 de primire la studii şi şcolarizare a cetăţenilor străini 

începând cu anul şcolar/universitar 2017-2018, cu modificările și completările ulterioare; 

5. Metodologie din 16 mai 2017 de şcolarizare a românilor de pretutindeni în învăţământul 

superior de stat din România, pe locuri de studii fără plata taxelor de şcolarizare, dar cu 

bursă, respectiv, fără plata taxelor de şcolarizare, dar fără bursă, începând cu anul 

universitar 2017-2018, cu modificările şi completările ulterioare; 

6. Ordonanţă de Urgenţă nr. 194 din 12 decembrie 2002 (**republicată**) privind regimul 

străinilor în România, cu modificările şi completările ulterioare; 

7. Metodologie-cadru din 8 februarie 2022 privind organizarea admiterii în ciclurile de studii 

universitare de licenţă, de master şi de doctorat. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



CALENDARUL de desfășurare a  concursului de ocupare a postului de  SECRETAR  S III, în 

cadrul Direcției Secretariat General-  (Biroul Studenți Străini -Prorectoratului Relații 

Internaționale și activitate studenți) 

Nr.

crt 
Etapa concurs Locul 

 
Data/Perioada Ora 

1. 
Data limită de depunere a 

dosarelor 
DRU-Biroul Personal   V 

pana in  
17.06.2022 

14,00 

2 

Selecția dosarelor de înscriere Sala  DRU M  21.iun 11,00 

Afișarea rezultatelor selecției 

dosarelor 

Avizierul și site-ul 

universității 
M 21.iun 15,00 

Depunerea contestațiilor DRU-Biroul Personal   MI 22.iun 
9.00- 
12,00 

Afișarea rezultatelor 

contestațiilor 

Avizierul și site-ul 

universității 
J 23.iun 16,00 

  3. 

Probă scrisă Sala  DRU L 27.iun 
09,00- 

 

Afișarea rezultatelor de la proba 

scrisă 

Avizierul și site-ul 

universității 
L 27.iun 16,00 

Depunerea contestațiilor DRU-Biroul Personal   M 28.iun 
9.00- 
12,00 

Afișarea rezultatelor 

contestațiilor 

Avizierul și site-ul 

universității 
M 28.iun 16,00 

4 

Probă practică 

(cf. planului stabilit de comisia 

de concurs) 
Sala  DRU MI 29.iun 

09,00- 
 

Afișarea rezultatelor de la proba 

practică 

Avizierul și site-ul 

universității 
MI 29.iun 16,00 

Depunerea contestațiilor DRU-Biroul Personal   J 30.iun 
9.00- 
12,00 

Afișarea  rezultatelor 

contestațiilor 

Avizierul și site-ul 

universității 
J 30.iun 16,00 

5 

Interviu (cf. planului stabilit de 

comisia de concurs) Sala  DRU V 01.iul 9,00 

Afișarea rezultatelor de la 

interviu 

Avizierul și site-ul 

universității 
V 01.iul 16,00 

Depunerea contestațiilor DRU-Biroul Personal   L 04.iul 
9.00- 
12,00 

Afișarea  rezultatelor 

contestațiilor 

Avizierul și site-ul 

universității 
L 04.iul 15,00 

 6. Afișarea rezultatelor finale 
Avizierul și site-ul 

universității 
L 04.iul 16,00 

 Rector                                                Director Resurse Umane 

          Prof.univ.dr.Popescu Cosmin Alin                          ec.Cheț Cornelia 


