ANUNȚ
PRIVIND ORGANIZAREA CONCURSULUI PENTRU OCUPAREA PE
PERIOADĂ NEDETERMINATĂ A POSTULUI VACANT DE MUNCITOR III
(CU ATRIBUȚII DE ȘOFER) DIN CADRUL INSTITUTULUI NAȚIONAL
PENTRU STUDIUL TOTALITARISMULUI

Denumirea postului :muncitor III (atribuții de șofer auto)
Nr. posturi scoase la concurs : 1
Structura : Departamentul administrativ
Principalele cerințe de ocupare a postului:
- studii și pregătire : studii medii sau generale
- permis de conducere categoria B
- vechimea în muncă: minim 5 ani
- vechime în specialitate (șofer) minim 3 ani
Condiţii generale pentru înscriere la concurs :
a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a
statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exerciţiu;
e) are o 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.
Condiţii specifice pentru înscriere la concurs:
- capacitatea de organizare a muncii;
- corectitudine, tenacitate, seriozitate, atitudine principială în relațiile cu oamenii
Documentele solicitate candidaților pentru întocmirea dosarului de concurs:
- cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului instituției organizatoare;
- copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii;
- copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor cerute, copiile documentelor care
atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitat de instituția organizatoare;
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- carnetului de muncă, în copie conformă cu originalul sau , dupa caz, o adeverință care
să ateste vechimea în muncă;
- cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale
care să-l facă incompatibil cu postul pentru care candidează (până la prezentarea în
original a cazierului, cel târziu până la data desfășurării primei probe a concursului);
- adeverința medicală care să ateste starea de sănătate corespunzatoare eliberată cu cel
mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau
de către unitățile sanitare abilitate (adeverința care atestă starea de sănătate trebuie să
conțină în clar, numărul., data, numele emitentului și calitatea acestuia în formatul
standard stabilit de Ministerul Sănătății)
- curriculum vitae, model European conform H.G. nr. 1021/2004
Actul de identitate, documentele care atestă nivelul studiilor, carnetul de muncă,
adeverințele care atestă vechimea în muncă vor fi prezentate și în original în vederea
verificării conformității copiilor.
DATA LIMITĂ DE DEPUNERE A DOSARELOR DE CANDIDAT:
21.04.2017 (inclusiv), ora 15.00 la sediul Institutului Național pentru Studiul
Totalitarismului din Str. Arh. Grigore Cerchez, nr. 16 sector 1, București.
Relaţii la telefon : 021/230.69.92 între orele 9.00 – 17.00 – Manea Tamina
TIPUL PROBELOR DE CONCURS:
- proba scrisă;
- interviu/probă practică
DATA ȘI LOCUL DESFAȘURĂRII CONCURSULUI:
02.05.2017, ora 13.00 (proba scrisă) – Str. Arh. Grigore Cerchez, nr. 16, sector 1,
București
09.05.2017, ora 13.00 (interviu/proba practică) – Str. Arh. Grigore Cerchez, nr. 16,
sector 1, București
BIBLIOGRAFIA:
1. Hotărârea de Guvern nr. 150/1993 privind înfiițarea Institutului Național pentru
Studiul Totalitarismului;
2. Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 195/ 2002 privind circulația pe drumurile
publice, republicată, cu modificările ulterioare;
3. Ordinul nr. 1162/2010 privind aprobarea Normelor minime privind aptitudinile fizice
și mentale necesare pentru conducerea unui autovehicul.
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GRAFICUL DE DESFĂŞURARE A CONCURSULUI ORGANIZAT PENTRU
OCUPAREA POSTULUI DE MUNCITOR III ( CU ATRUBUȚII DE ȘOFER):
ETAPA I: Publicarea anunțului și selecţia dosarelor de înscriere
Publicarea anunţului în Monitorul Oficial al României, într-un ziar de circulație
naţională, la sediul institutului, pe site-ul instituţiei şi pe portalul posturi.gov.ro în data
de 07.04.2017;
Termenul de depunere a dosarelor de înscriere la concurs până în data de 21.04.2017
(inclusiv), ora 15.00;
Selecţia dosarelor şi afişarea rezultatului selecţiei dosarelor de înscriere la concurs în data
de 25.04.2017, ora 17.00;
Primirea contestaţiilor cu privire la rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere la concurs
până în data de 26.04.2017, ora 17.00;
Afişarea rezultatelor contestaţiilor cu privire la rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere
la concurs până în data de 27.04.2017, ora 17.00;
ETAPA II: Proba scrisă
Proba scrisă va avea loc în data de 02.05.2017, ora 13.00;
Afişarea rezultatului probei scrise în data de 03.05.2017, ora 17.00;
Primirea contestaţiilor până în data de 04.05.2017, ora 17.00
Afişarea rezultatelor contestaţiilor cu privire la rezultatul probei scrise până în data de
05.05.2017, ora 17.00
ETAPA III: Interviul/probă practică
Interviul/proba practica va avea loc în data de 09.05.2017, ora 13.00
Afişarea rezulatului interviului/probei practice în data de 10.05.2017, ora 17.00
Primirea contestaţiilor cu privire la rezultatul interviului/probei practice până în data de
11.05.2017, ora 17.00
Afişarea rezultatelor contestaţiilor cu privire la rezultatul interviului/probei practice în
data de 21.05.2017,ora 12.00 si afișarea rezultatelor finale.
Comunicarea rezultatelor finale în data de 21.05.2017, ora 17.00

DIRECTOR,
PROF. DR. RADU CIUCEANU
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