INSTITUTUL NAȚIONAL PENTRU
STUDIUL TOTALITARISMULUI

Se aprobă
DIRECTOR,
Prof. Dr. Ciuceanu Radu

ANUNŢ
INSTITUTUL NAȚIONAL PENTRU STUDIUL TOTALITARISMULUI, cu sediul
în localitatea București, str. Calea 13 Septembrie, nr.13, sector 5, București, organizează
concurs pentru ocuparea funcției contractuale pe un post vacant, de:
 Referent de specialitate I cu studii superioare, cu atribuții de secretariat,
normă întreagă, pe durată nedeterminată, în cadrul Compartimentului Administrativ.
Condiţiile necesare ocupării unui post de natură contractuală
Poate ocupa postul vacant persoana care îndeplineşte următoarele condiţii:
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.
Candidaţii vor depune toate actele de înscriere la Biroul Resurse Umane.
Acte necesare pentru întocmirea dosarului de concurs:
1. Cerere de înscriere adresată directorului al Institutului Național pentru Studiul
Totalitarismului;
2. Curriculum vitae detaliat, datat şi semnat pe fiecare pagină (model EUROPASS);
3. Declaraţie pe proprie răspundere că nu are condamnări penale care să-l facă
incompatibil cu funcţia pentru care candidează, cu completarea dosarului de
concurs (până la data primei probe de concurs) cu cazierul judiciar în original;
4. Copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă
efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă
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îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția
publică;
5. Originalul şi copia actului identitate și a certificatului de căsătorie (dacă este cazul);
6. Carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în
meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
7. Adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate, în clar, numărul, data,
numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul
Sănătaţii.
Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după
caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării
conformității.
Dosarele de concurs se primesc la Biroul Resurse Umane al Institutului Național
pentru Studiul Totalitarismului numai până la data de 17.03.2022 (inclusiv) orele 14.00, când
expiră termenul limită de depunere al dosarelor. Rezultatul selectării dosarelor se afişează la
sediul și pe site-ul Institutului Național pentru Studiul Totalitarismului în data de 18.03.2022.
Cerinţele postului:
-

Studii superioare absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;

-

Constituie avantaj absolvirea de studii economice sau juridice precum si
experiență în instituțiile publice: minim 3 ani;

-

Cunoasterea limbii engleze

Competenţe/cunostinţe:
- capacitatea de autoperfecţionare, de a lucra în echipă, de a comunica verbal şi în scris,
flexibilitate si adaptabilitate la schimbări;
- cunoştinţe avansate de operare calculator;
Aptitudini/deprinderi:
- capacitatea de a reacţiona rapid, de comunicare, de a lucra cu documente, ordonat şi
organizat .
Principalele atribuții:
-
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Primirea, înregistrarea și repartizarea corespondenței în interiorul organizației;
Ridicarea și expedierea corespondenței la destinatari;
Înregistrarea hotărârilor și deciziilor luate de conducere, aplicarea ștampilei și
repartizarea acestora;
Păstrarea ștampilelor într-un loc asigurat;
Păstrarea și operarea în registrul de evidență a dispozițiilor conducerii;
Primirea persoanelor care doresc să ia legătura cu conducerea, asigurarea de protocol;
Ținerea evidenței corespondenței (poșta și poșta electronică);
Asigurarea legăturilor telefonice în interiorul și exteriorul instituției;
Primirea și transmiterea notelor telefonice;

-

-

-

Întocmirea agendei de lucru zilnice a directorului;
Culegerea, tehnoredactarea și printarea de documente ce privesc institutul (adrese,
corespondență, procese verbale, minute etc.);
Organizarea și asigurarea protocolului la toate conferințele,
manifestările,
evenimentele organizate în instituție și/sau în afara instituției;
Clasarea dosarelor, utilizarea de fotocopiatoare sau păstrarea și operarea în diverse
registre de evidență;
Realizarea, clasificarea, transcrierea corespondenței, proceselor verbale și rapoartelor
la calculator;
Furnizarea de informații în legătură cu activitatea și programul institutiei;
Convocarea consiliilor și a comisiilor (Consiliul științific, Consiliul de administrație,
Comisiile de lucru SCM, Comisia de disciplină, Comisia de etică) și întocmirea
documentației aferente desfășurării ședințelor;
Organizarea și desfășurarea concursului de ocupare a unui post vacant sau temporar
vacant pentru personalul contractual;
Întocmirea pontajului lunar pe baza condicii de prezență și a actelor aferente (CO, CM);
Întocmirea documentației aferente evaluării profesionale anuale a salariaților din
cadrul institutului, conform regulamentului din cadrul aparatului propriu al Academiei
Române;
Obligativitatea respectării confidențialității documentelor și secretului profesional;
Verificarea în mod regulat a poștei electronice a instituției și direcționarea
corespondenței electronice către departamentele vizate;
Elaborarea și revizuirea de proceduri operaționale în colaborare cu șefii
departamentelor

Bibliografie

Legea nr. 752/2001 privind organizarea şi funcţionarea Academiei Române
STATUTUL ACADEMIEI ROMÂNE
Legea 319/2003 – privind Statutul personalului de cercetare – dezvoltare, cu modificarile si
completarile ulterioare;
Legea nr. 544 din 12 octombrie 2001 (*actualizată*) privind LIBERUL ACCES LA INFORMAŢIILE DE
INTERES PUBLIC
REGULAMENT nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte
prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a
Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor)
HG 1027/2011 pentru modificarea și completarea Regulamentului-cadru privind 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

Concursul va consta într-o probă scrisă şi un interviu.
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Proba scrisă se va desfăşura în data de 28.03.2022, ora 12.00 la sediul Institutului
Național pentru Studiul Totalitarismului. Accesul în sala de concurs se va face în baza cărţii de
identitate în original, iar candidaţii sunt rugaţi să se prezinte cu 10 minute înainte de începerea
probei scrise.
Rezultatele probei scrise se vor afişa la sediul și pe site-ul Institutului Național pentru
Studiul Totalitarismului în data de 29.03.2022, candidaţii promovaţi fiind cei care au obţinut
minimum de 50 de puncte (nota 5). Numai candidaţii promovaţi la proba scrisă se pot prezenta
la interviu.
Interviul se va desfăşura în data de 01.04.2022, ora 12.00 la sediul Institutului
Național pentru Studiul Totalitarismului
Rezultatele finale se afişează pe site-ul Institutului Național pentru Studiul
Totalitarismului în data de 05.04.2022.
Candidaţii pot depune contestaţii cu privire la selecţia dosarelor/proba scrisă/ interviu în
termen de o zi lucrătoare de la data afişării rezultatelor respective.
Rezultatele la contestaţiile depuse pentru selecţia dosarelor/proba scrisă/ interviu se
vor afişa în termen de o zi lucrătoare la sediul și pe site-ul Institutului Național pentru Studiul
Totalitarismului.
Relaţii suplimentare se pot obţine zilnic între orele 10-14 la telefon: 0729803773,
persoana de contact: Cilibașa Daniela

03.03.2022

4

Întocmit, Biroul Resurse Umane

