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INSTITUTUL DE CERCETARI SOCIO-UMANE DIN SIBIU

Organizeazd concurs pentru ocuparea postului de Inspector de specialitate pe durat6

nedeterminatd, normf, intreagi. Concursul se va desfe$ura conform H.G. nr. 286 din 23 martie

2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a

unui post vaeant sau temporar vacant corespunzitor funcliilor contractuale qi a criteriilor de

promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din

sectorul bugetar pldtit din fonduri publice.

Principalele cerin{e ale postului:

- studii superioare (economice);

- minimum 1 an de vechime in specialitatea studiilor;

Nivelul postului: de execufie.

Obiectivele postului: prezentate in FiEa postului pusd la dispozilia candidafilor.

Dosarul de inscriere:
1. Pentru inscriere, candidalii vor prezenta un dosar care va conline urm[toarele documente:

a) cerere de inscriere adresatd conducdtorului ICSU Sibiu;
b) copia qi originalul actului de identitate sau orice alt document care atestd

identitatea, potrivit legii, dupd caz;
c) copiile Ei originalele documentelor care si ateste nivelul studiilor qi ale altor acte

care atestd efectuarea unor specializiri, precum qi copiile Ei originalele documentelor care

atesti indeplinirea condifiilor specifice postului;
d) copiile documentelor care atestd vechimea in cdmpul muncii: copia carnetului de munc6,

conformd cu originalul, sau, dlrpd caz, o adeverinlI care sf, ateste vechimea in muncf,, in
meserie q7sau in specialitatea studiilor;

e) cazierul judiciar sau o declaralie pe propria rispundere cd nu are antecedente penale care

s6-l facd incompatibil cu func{ia pentru care candideazd;
f) adeverinli medicald care s[ ateste starea de sin[tate corespunzdtoare eliberati anterior

cu cel mult 6 luni de cltre medicul de familie al candidatului sau de cdtre unit[lile
sanitare abilitate;

g) curriculum vitae;
h) alte documente relevante;
i) opis cu documentele cuprinse in dosar. datat gi semnat de candidat.

2. Adeverinla care atestl starea de s[nState conline, in clar, numirul, data, numele emitentului qi

calitatea acestuia, in formatul standard stabilit de Ministerul SinitSlii.

3. Actele prevdzute la alin. 1 lit. b) gi c) vor fi prezentate gi in original in vederea

verificirii conformitdlii copiilor cu acestea.

Criterii generale gi specifice

in vederea participdrii, candidalii trebuie si indeplineasc[ cumulativ urmltoarele criterii:
- sd aib6 ceti(enie rom6n6, cetilenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor

apa(inAnd Spaliului Economic European qi domiciliulin Rom6nia;
- sd cunoasci limba romdn6, scris gi vorbit;



- sI aib[ vdrsta minimd reglementatd de prevederile legale;
- sI aibl capacitatea deplind de exercifiu;
- sI aibi o stare de s6n[tate corespunzdtoare postului pentru care candideazd, atestatd pe baza

adeverin(ei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitiflle sanitare abilitate;
- sI indeplineascd condiliile de studii qi de vechime;
- sd nu fi fost condamnali definitiv pentru sdvdrgirea unei infrac{iuni contra umanitElii, contra
statului ori contra autoritAtii, de serviciu sau in leg[tur6 cu serviciul, care impiedici infEptuirea
justi{iei, de fals ori a unor fapte de corupfie sau a unei infrac}iuni sf,vdrqite cu inten{ie, care i-ar
face incompatibili cu exercitarea funcfiei, cu exceplia situaliei in care a intervenit reabilitarea;
- sd nu fie incompatibili cu ocuparea postului, potrivit legii.

Termenul limitl qi locul depunerii dosarului: actele pentru inscrierea se depun la sediul
Institutului de Cercetiri Socio-Umane din localitatea Sibiu, Bulevardul Victoriei, nr. 40, judeful

Sibiu, p6ndla data de 26 octombrie, ora 1600.

Desflgurarea procesului de selec{ie qi recrutare:

Se va desflqura in doul etape, la sediul ICSU Sibiu, conform datelor Ei orelor specificate.
Accesul in sali se face numai inbaza actului de identitate.

Etapa I: Seleclia dosarelor (evaluarea se va face prin calificativele ADMIS / RESPINS)
Termen depunere dosare: 14 - 25 octombrie 20 1 9

Rezultatele vor fi afigate in data de 28 octombrie 2019.
Termen limitd depunere contesta[ii: 29 octombrie20lg, ora 1600.

Termen solu{ionare contesta}ii gi afigare rezultate 30 octombrie20lg, ora 1600.

Candidafii declarali admigi in prima etap[ vor participa la etapa a II-a.

Etapa II:
Probu Scrisd
Data probei: 04 noiembrre 2019, ora 1000.

Afi garea rezultatelor: 05 noiembrie 2019.
Termen limita depunere contestafii: 06 noiembrie2019, ora 1600.

Termen solufionare contestafii qi a{iqare rcztltate finale: 07 noiembrie 2019, ora 1600

Etapu III:
Interviul (testarea abilitSlilor, aptitudinilor gi motivaliei candidalilor).
Data probei: 08 noiembrie20lg, ora 1000.

Afiqarea rezultatelor: 1 I noiembrie 2019.
Termen limiti depunere contestafii: 12 noiembrie 2019, ora 1600.

Termen solufionare contestafii Ei afigare rczultate finale: 13 noiembrie20lg, ora 1600.

Procedura de evaluare a candidafilor:
Performanla fiecSrui candidat este notatS, la interviu, cu puncte de la 1 la 100. Cdqtigitor

va fi desemnat candidatul cu punctajul cel mai mare dintre cei care au obtinut minim 50 de

puncte la rezultatul final.

Bibliografia qi tematica sunt puse la dispozilia candidalilor pe site-ul ICSU Sibiu
(www.icsusib.ro) sau la sediul institutului din Bulevardul Victoriei, nr. 40, Sibiu.

Informafii suplimentare pot fi obfinute de la sediul ICSU Sibiu, Bulevardul Victoriei, nr.

40, Sibiu, de la secretarul comisiei, Ignat Valentina (tel.0729-967776,0269-212604).



TEMATICA $I BIBLIOGRAFIA PENTRU CONCURSUL DB OCT]PARE A POSTULUI
DE INSPECTOR DE SPECIALITATE

Legea nr. 82ll99l - Legea contabilitIlii, republicatd, cu modificdrile gi completf,rile
ulterioare;
Ordinul ministrului finan{elor publice nr. 191712005 pentru aprobarea Normelor

metodologice privind organizarea gi conducerea contabilitilii instituliilor publice, Planul
de conturi pentru institufiile publice qi instrucfiunile de aplicare a acestuia, cu
modificirile qi completirile ulterioare;
Ordinul Ministrului Finanfelor Publice nr. 202112013 pentru modificarea qi

completarea Normelor metodologice privind organizarea gi conducerea contabilit6lii
instituliilor publice, Planul de conturi pentru instituliile publice gi instrucliunile de
aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanfelor publice nr.l9l7/2005 cu
modificdrile qi completdrile ulterioare;
Hotirffrea Guvernului nr. 7L412018 privind drepturile qi obligaliile personalului

autoritdlilor qi instituliilor publice pe perioada deleg6rii qi detaqlrii in altd localitate,
precum qi in cazul deplaslrii, in cadrul localitAlii, in interesul serviciului, cu modificdrile
gi completirile ulterioare;
HotIrfirea nr. 518/1995 privind unele drepturi ;i obligalii ale personalului romdn

trimis in str[indtate pentru indeplinirea unor misiuni cu caracter temporar, cu modific[rile
gi completlrile ulterioare;
O.M.F.P. nr. 179212002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea,

lichidarea, ordonanlarea gi plata cheltuielilor instituliilor publice, precum qi organizarea,
evidenfa gi raportarea angajamentelor bugetare qi legale cu modificdrile gi completirile
ulterioare;
O.M.F.P. nr, 72012014 pentru aprobarea Normelor metodologice privind execulia

bugetelor de venituri gi cheltuieli ale institufiilor publice autonome, instituliilor publice

finanlate integral sau parlial din venituri proprii gi activitdlilor financiare finanlate
integral din venituri proprii, inclusiv a bugetelor creditelor interne, bugetelor creditelor
exteme, bugetelor fondurilor externe nerambursabile, bugetelor fondurilor de risc gi

bugetelor privind activitatea de privatizare, gestionate de instituliile publice, indiferent de

modalitatea de organizare gi finanlare a acestora;

Legea nr. 500/2002, privind finanlele publice cu modificirile gi completlrile ulterioare

Ordinul ministrului finan{elor publice nr.286112009 pentru aprobarea Normelor
privind organizarca gi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor
gi capitalurilor proprii;

O.M.F.P. nr. 1661 bis/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de

incasare Ei utilizare a fondurilor blnegti primite sub forma dona{iilor Ei sponsorizirilor de

c[tre instituliile publice ;

0.G. nr. 81/2003 privind reevaluarea qi amortizarea activelor fixe aflate in patrimoniul

institufiilor publice cu modificirile qi completdrile ulterioare;

O.M.F.P. nr.347112008 pentru aprobarea Normelor metodologice privind reevaluarea

gi amortizarea activelor fixe corporale aflate in patrimoniul instituliilor publice cu

modificirile qi complet[rile ulterioare;

o

a



Legea nr.75212001 cu modificlrile qi complet6rile ulterioare, privind organizarea gi

funclionarea Academiei Romdne, cu modificirile qi completirile ulterioare.

Director,

Rudolf Griif


