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Nt. 474 / 03.11.2022
ANUNŢ
Privind organizarea concursului necesar ocupării postului contractual
vacant de Bibliotecar IA (normă întreagă) pe perioadă nedeterminată, din
cadrul Institutului de Sociologie
Condiţii generale de participare la concurs: sunt cele prevăzute în H.G.
nr. 286/23.03.2011, la art.3 din Regulamentul-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:
“Poate ocupa un post vacant sau temporar 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.”
Conditii specifice de participare la concurs: studii medii, vechime în

domeniu minim 5 ani; abilități de comunicare; persoana organizată, dinamică și
cu inițiativă; atenție și spirit de observație; preocupare permanentă pentru
dezvoltarea nivelului profesional individual.
Concursul constă în susţinerea a 2 probe: proba de verificare scrisă şi
interviu.
Documentele solicitate pentru întocmirea dosarelor de concurs sunt:
a) Cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului unităţii;
b) Copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea,
potrivit legii, după caz. Se vor prezenta şi în original în vederea verificării
conformităţii copiilor cu acestea.
c) Copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care
atestă efectuarea unor specializări (în domeniul IT), copiile documentelor care
atestă îndeplinirea condiţiilor specifice. Se vor prezenta şi în original în vederea
verificării conformităţii copiilor cu acestea.
d) Copia carnetului de muncă, conformă cu originalul, sau, dupa caz, o
adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea
studiilor/extras dupa Registrul Salariatilor;
e) Cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria raspundere că nu are antecedente
penale care să-l facă incompatibil cu funcţia 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 complete
dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai tarziu până la data
desfăşurării primei probe a concursului.
f) Adeverinţa medical 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 unităţile sanitare abilitate. Adeverinţa care
atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi
calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.
g) Curriculum vitae european
Dosarele de concurs se vor depune la Registratura Generală a Institutului de
Sociologie, București, Sector 5, Calea 13 Septembrie nr. 13, Corp Est, în termen
de 10 zile lucrătoare de la data apariției anunțului. Anunţul a fost publicat în
ziarul Bursa din data de 03.11.2022.

Relații suplimentare se pot obţine zilnic între orele 10 - 14 la telefon
021.318.24.48 sau la sediul Institutului de Sociologie, camera 4214.

Rezultatele selecţiei dosarelor de concurs se vor afișa în data de 28.11.2022, la
avizierul și pe site-ul Institutului de Sociologie.
Contestaţiile cu privire la rezultatul selectiei dosarelor de înscriere se depun
la Registratura Generală a Institutului de Sociologie în termen de 1 zi lucrătoare
de la afişarea rezultatelor selecţiei dosarelor. Contestațiile se soluționează în
termen de 1 zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere.
Proba scrisă se va desfăşura în data de 05.12.2022, începând cu ora 10:00 la
sediul Institutului de Sociologie, București, Sector 5, Calea 13 Septembrie, Nr.
13, Corp Est. Accesul în sala de concurs se va face în baza cărții de identitate în
original, iar candidații sunt rugați să se prezinte cu 10 minute înainte de începerea
concursului.
Rezultatele probei scrise se vor afisa în data de 05.12.2022, la avizierul și pe
site-ul Institutului de Sociologie.
Contestaţiile cu privire la rezultatul probei scrise se depun la Registratura
Generală a Institutului de Sociologie în termen de 1 zi lucrătoare de la afişarea
rezultatelor probei scrise. Contestațiile se soluționează în termen de 1 zi
lucrătoare de la expirarea termenului de depunere.
Interviul se va desfăşura în data de 08.12.2022 la ora 10:00 la sediul Institutului
de Sociologie, București, Sector 5, Calea 13 Septembrie, Nr. 13, Corp Est.
Accesul în sala de concurs se va face în baza cărții de identitate în original, iar
candidații sunt rugați să se prezinte cu 10 minute înainte de începerea
concursului.
Rezultatele probei interviu se vor afisa in data de 08.12.2022, la avizierul și pe
site-ul Institutului de Sociologie.
Contestaţiile cu privire la rezultatul probei interviu se depun la Registratura
Generală a Institutului de Sociologie în termen de 1 zi lucrătoare de la afişarea
rezultatelor probei interviu. Contestațiile se soluționează în termen de 1 zi
lucrătoare de la expirarea termenului de depunere.
Rezultatele finale ale concursului se vor afisa în data de 12.12.2022, la avizierul
și pe site-ul Institutului de Sociologie.
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