ANUNŢ
În conformitate cu dispoziţiile 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, aprobat prin H.G. nr. 286/2011, cu modificările şi completările
ulterioare, Institutul Naţional al Magistraturii organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă
nedeterminată a unui post de execuţie vacant aparţinând categoriei personalului contractual de muncitor
calificat, treapta profesională I – instalator în cadrul Serviciului administrativ al Direcției economicofinanciare și administrative .
Concursul va avea loc în perioada 15 iulie–08 august 2019, la sediul Institutului Naţional al
Magistraturii din Bucureşti, Bd. Regina Elisabeta nr. 153, sector 5, după cum urmează:
- 05 august 2019, ora 10.00 - proba practică de verificare a abilităţilor practice;
- 08 august 2019, ora 10,00 – interviul, în cadrul căruia se testează abilităţile, aptitudinile şi
motivaţia candidaţilor.
Dosarele de înscriere la concurs se depun de către candidați la sediul Institutului Naţional al
Magistraturii din Bucureşti, Bd. Regina Elisabeta nr. 53, sector 5, etaj 5, cam. 9, Biroul resurse umane,
documentare și arhivă în perioada 15-26 iulie 2019 şi va cuprinde în mod obligatoriu următoarele
documente:
1. cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice
organizatoare;
2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor
specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice;
4. copii de pe carnetul de muncă sau, după caz, de pe adeverinţele care atestă vechimea în muncă,
în meserie şi/sau în specialitatea studiilor;
5. cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l
facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
6. adeverinţă medicală 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;
7. curriculum vitae.
Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi
calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.
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 completa dosarul de concurs cu originalul
cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului, respectiv 05 august
2019.
Documentele prevăzute la punctele 2 - 4 vor fi prezentate şi în original în vederea verificării
conformităţii copiilor cu acestea.
Relaţii suplimentare se pot obţine la Institutul Naţional al Magistraturii – Biroul de resurse umane,
documentare și arhivă, persoană de contact: doamna Adriana Niculae, telefon: 021/407.62.40; adresă de
contact: adriana.niculae@inm-lex.ro.
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CONDIŢII DE OCUPARE A POSTULUI
Condiţii generale:
Poate participa la concurs 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.
•
•
•

Condiţii specifice:
studii generale;
curs calificare profesională/ Școală Profesională, în domeniul instalațiilor;
vechime în specialitatea calificării: minim 9 ani.
TEMATICA ŞI BIBLIOGRAFIA DE CONCURS

TEMATICA:
1.Structura organizatorică a Institutului Naţional al Magistraturii;
a) Conducerea Institutului Naţional al Magistraturii;
b) Direcţia economico-financiară şi administrativă din cadrul Institutului Naţional al Magistraturii;
2. Reguli privind securitatea și sănătatea în muncă.
BIBLIOGRAFIE SELECTIVA:
1. Regulamentul de organizare şi funcţionare a Institutului Naţional al Magistraturii, aprobat prin
Hotărârea nr. 127/2007 a Plenului Consiliului Superior al Magistraturii, cu modificările şi completările
ulterioare;
2. Legea nr. 319/2006 a securității și sănătății în muncă, cu modificările și completările ulterioare.
CALENDARUL CONCURSULUI
15–26 iulie 2019– depunerea dosarelor de concurs la sediul Institutului Naţional al
Magistraturii – Biroul resurse umane, documentare și arhivă, et. 5, cam. 9 în intervalul orar
08.30-15.30;
- 29 iulie 2019 – selecţia dosarelor; afișarea rezultatelor selecţiei dosarelor;
- 30 iulie 2019 – termen-limită de depunere a contestaţiilor la selecţia dosarelor (maxim o zi
lucrătoare de la afișarea rezultatelor selecției dosarelor);
- 31 iulie 2019– soluţionarea contestaţiilor şi afişarea rezultatelor la soluționarea contestațiilor;
- 05 august 2019, ora 10.00 - susţinerea probei practice ; afișarea rezultatelor la proba practică;
- 06 august 2019 - termen – limită pentru depunerea contestaţiilor la rezultatul probei practice
(maxim o zi lucrătoare de la afișarea rezultatelor probei practice);
-

- 07 august 2019 - soluţionarea contestaţiilor şi afişarea rezultatelor la contestaţiile privind
rezultatele probei practice;
- 08 august 2019, ora 10.00 – susţinerea interviului; afişarea rezultatelor la interviu;
- 09 august 2019 – termen – limită depunere contestaţii la rezultatele la interviu (maxim o zi
lucrătoare de la afișarea rezultatelor la interviu);
- 12 august 2019 - soluționarea contestațiilor și afişarea rezultatelor la contestaţiile privind
rezultatele interviului; comunicarea rezultatelor finale.
Afișarea rezultatelor la probele concursului se va face pe pagina de internet a instituției
www.inm-lex.ro și la avizier.

