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Referent spec.IA 
 

A N U N Ț 

 
 

 
ISMMA anunţă scoaterea la concurs în vederea ocupării a ½ post  contractual vacant de 

referent de specialitate IA cu studii superioare , pe durată determinată.  

Documente solicitate, potrivit H.G. nr. 286/2011 pentru înscrierea la concurs sunt: 

a) cerere de înscriere la concurs, adresată directorului ISMMA; 

b) copie act de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, 

după caz, certificat de naştere sau certificat de căsătorie, în cazul schimbării numelui; 

c) copiile documentelor care atestă nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea 

unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor 

specifice ale postului; 

d) copie după carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţe care să ateste vechimea în 

muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie, copie-extras de pe 

Registrul general de evidenţă al salariaţilor ; 

e) cazierul judiciar sau o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale 

care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează. Candidatul admis la 

selecția dosarelor, care a depus la înscriere o declarație pe propria răspundere că nu 

are antecedente penale, are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul 

cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului; 

f) 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. 

g) curriculum vitae, detaliat datat și semnat pe fiecare pagină model Europass;  

h) alte documente relevante pentru desfășurarea concursului. 

 

            Actele prevăzute la lit. b)-d) vor fi prezentate în original în vederea verificării 

conformităţii copiilor cu acestea. 

 

Condiţii generale pentru ocuparea postului de referent de  specialitate  IA: 

Poate ocupa postul vacant persoana care îndeplineşte următoarele condiţii: 

- are cetăţenie română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor 

aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România; 

- cunoaşte limba română, scris şi vorbit; 

- are vârsta minimă reglementată de prevederile legale; 

- are capacitate deplină de exercițiu; 

- are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza 

adeverinţei medicale eliberată de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate; 

- îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice 

potrivit cerinţelor postului scos la concurs; 

- 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. 



- studii superioare economice – diploma de licenta, cunoștințe foarte bune de lucru la 

calculator, vechime în muncă minimum 7 ani in specialitate si 3 ani in institutii publice, 

capacitate de adaptare și lucru în echipă, capacitatea de a lucra respectând termenele. 

 

 

Bibliografia pentru referent specialist  IA: 

- legea 500/2002 

- Ordonanta 119/1999 cu toate modificarile ulterioare 

- ordinulnr 555/07.05.2021privind modificarea  ordinului 923/11.07.2014 

- legea 82/2002   

- Legea 319/2003 

- Legea 53/2003 cu toate modificarile ulterioare 

- Ordinul 517/13.04.2016 

 
 

 

     Tipul probelor de concurs:    

       Concursul constă în selecția dosarelor de înscriere, probă scrisa şi interviu. 

 

     Calendarul de desfăşurare a concursului: 

Concursul se va desfăşura la sediul Institutului (Calea 13 Septembrie  nr. 13, sector 5, 

București) în data de: 13.12.2021 ora 11 – proba scrisa și în data de 16.12.2021 ora 11 – interviul 

Dosarele de concurs se depun începând cu data de 15.11.2021 până la data de 07.12.2021 

inclusiv, ora 15, la secretarul comisiei de concurs.  

Selecția dosarelor de concurs se va face la data de 08.12.2021 ora 11, iar afişarea 

rezultatului selecţiei dosarelor se va face la avizierul Institutului,in aceeasi zi . 

Contestaţiile privind rezultatul selecţiei dosarelor se depun la secretarul comisiei de 

concurs până la data de 09.12.2021, ora 16. 

Rezultatul contestaţiilor privind selecţia dosarelor se va afişa in aceeasi zi la sediul 

institutului,ora 16. 

a) Rezultatele probei scrise,din 13.12.2021 se vor afisa in aceeasi zi,la sediul institutulusi si  

pe www.ismma.ro,ora 16. Accesul în sală se va face în baza cărții de identitate în original, 

iar candidații sunt rugați să se prezinte cu cel puțin 10 minute înaintea începerii probei.  

 

Contestaţiile privind rezultatele probei scrise se vor depune pana pe 14.12.2021 ora 16,la 

secretarul comisiei de concurs   

Rezultatele contestaţiilor pentru proba scrisa  se vor afişa la data de 15.12.2021.ora 16,la 

sediul institutului si pe www.ismma.ro 

Rezultatele probei interviu 16.12.2021,se vor afisa la sediul institutului in aceeasi zi,pana 

la ora 16 si pe www.ismma.ro 

Contestaţiile privind rezultatele la proba interviu se vor depune la secretarul comisiei de 

concurs până la data de 17.12.2021, ora 16.  

Rezultatele la contestaţiile pentru interviu se vor afişa la data de 20.12.2021,ora 16 si pe 

www.ismma.ro 

Rezultatul final al concursului se va afişa la avizierul Institutului la data de 

21.12.2021,ora 16  si pe site-ul institutului www.ismms.ro 

 

Relaţii suplimentare se pot obţine zilnic, între orele 9 şi 14, la telefon 0213182433, la 

sediul  ISMMA si  la secretarul comisiei de concurs, Mihaela Botis 

 

 

Director, 
 


