
 
Decizia nr. 51 din 19.01.2015 

 
 

Având în vedere: 
 Hotărârea Biroului Consiliului de Administrație al Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi nr. 3 

P din data de 07.01.2015 prin care s-a aprobat propunerea de organizare şi desfăşurare a 
concursului pentru ocuparea a două posturi de administrator financiar (S), normă întreagă, 
perioadă nedeterminată la Departamentul de Relații Internaționale (un post la Biroul de Programe 
Comunitare și unul la Biroul de Parteneriate Internaționale), precum şi propunerea privind 
componenţa comisiei de concurs şi a comisiei de soluţionare a contestaţiilor; 

 Prevederile HOTĂRÂRII nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind stabilirea 
principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor 
contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a 
personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice. 

 
 Rectorul Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, în baza Legii educaţiei naţionale 
nr.1/2011, emite următoarea: 

D E C I Z I E  
Art.1. În vederea organizării şi desfăşurării concursului pentru ocuparea a două posturi de 

administrator financiar (S), normă întreagă, perioadă nedeterminată la Departamentul de Relații 
Internaționale (un post la Biroul de Programe Comunitare și unul la Biroul de Parteneriate 
Internaționale), se constituie următoarea comisie de concurs: 

 
Preşedinte: prof. univ.dr. Henri Luchian, Prorector Relații internaționale 
Membri: Livia Dimitriu, șef Departament Relații Internaționale 

 Ioana Păștinaru, secretar I (S) la Birou Programe Comunitare  
Secretar:  ec. Felicia Barbacaru, D.R.U - Serviciul Personal şi Dezvoltare Profesională 

Art.2. În vederea organizării şi desfăşurării concursului pentru ocuparea a două posturi de 
administrator financiar (S), normă întreagă, perioadă nedeterminată la Departamentul de Relații 
Internaționale (un post la Biroul de Programe Comunitare și unul la Biroul de Parteneriate 
Internaționale), se constituie următoarea comisie de soluţionare a contestaţiilor: 
Preşedinte: prof. univ. dr. Dumitru Luca, Prorector pentru Cercetare și Inovare  
Membri: prof. univ. dr. Carmen Crețu, Prorector Servicii Studenți și Absolvenți 
                           ing. Bogdan – Eduard Pleșcan, Director General Administrativ  
Secretar: ec. Felicia Barbacaru, D.R.U - Serviciul Personal şi Dezvoltare Profesională 

 Art.3. Comunicarea prezentei decizii persoanelor care fac parte din comisia de concurs şi din 
comisia de soluţionare a contestaţiilor se va face de către secretarul comisiilor, persoană din cadrul 
Direcției de Resurse Umane – Serviciul Personal şi Dezvoltare Profesională. 

 
 

Rector, 
prof.univ.dr. Vasile Işan 
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