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Data publicarii 19.01.2023 

 

 

A N U N Ț 

 

 

ISMMA anunţă scoaterea la concurs în vederea ocupării a unui post contractual 

vacant, de referent de specialitate I/A, cu studii superioare economice pe durată 

nedeterminată.  

Documente solicitate, potrivit H.G. nr. 1336/2022 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;  

 

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

conformităţii copiilor cu acestea. 

 

Condiţii generale pentru ocuparea postului vacant de referent de specialitate IA 

Poate ocupa postul vacant persoana care îndeplineşte următoarele condiţii: 

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

potrivit cerinţelor postului scos la concurs (8 ani vechime in sistemul bugetar (cercetare)); 

- 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 ocuparea postului vacant de referent de specialitate IA 

Poate ocupa postul vacant persoana care îndeplineşte următoarele condiţii: 

- nivelul studiilor: studii superioare economice, absolvite cu diplomă de licență; 

- cunștințe de operare calculator: Word, Excel, Internet, FoxPro și sistemul 

FOREXEBUG; 

- cunoștințe privind întocmirea și administrarea corespondenței oficiale; 

- abilități de relaționare, comunicare și muncă în echipă. 

 

 

TEMATICA CONCURSULUI 
 
la concursul organizat în vederea ocupării postului vacant de referent de specialitate IA 

1. Organizarea şi funcţionarea ISMMA/AR 

2. Particularități ale salarizării din sectorul cerecetare / proiecte de cercetare  
3. Efectuarea concediului de odihnă al personalului de cercetare, de conducere, precum 

și personalul contractual  
4. Contractul individual de muncă, 

5. Încadrarea personalului de cercetare/personal contractual  
6. Procurarea, păstrarea, folosirea, scoaterea din uz și casarea mijloacelor fixe.Utilizare 

SEAP  
7. Organizarea si dezvoltarea carierei personalului de cercetare / contractual din sectorul 

bugetar plătit din fonduri publice;  
8. Cunoştinţe de utilizare a softului specific REVISAL 

9. Acordarea burselor de doctoranzi, salarizarea conducatorilor de doctoranzi 

10. Protecţia informaţiilor clasificate: definiţii, informaţii cu caracter de secret de serviciu  
11. Cunoştinţe de legislaţie privind emiterea şi evidenţa deciziilor, a adreselor oficiale si a 

adeverintelor  
12. Arhivarea și circuitul documentelor 

13. Cunoştinţe generale de gramatică şi ortografie a limbii române 

14. Cunoştinţe de operare pe calculator (Word, Excel,FoxPro etc) 

15. Cunoştinţe de operare pe softuri de salarizare 

16. Completarea formulare Forexebug 

17. Atribuții prevăzute de ROI, ROF 
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BIBLIOGRAFIE pentru concursul de ocuparea postului de referent de specialitate IA 

 

• Legea nr. 752/2001 privind organizarea şi funcţionarea Academiei Române;  
• Legea 500/2002 a Finantelor publice  
• Legea 319/2003 a cercetarii  
• Legea nr. 53/2003 – Codul Muncii, cu modificările şi completările ulterioare;  
• Hotărârea Guvernului nr. 1336/2022pentru aprobarea 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  
• Legea nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice cu 
modificarile si completarile ulterioare;  
• OUG 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate cu 
modificarile si completarile ulterioare;  
• H.G. 250/1992 - privind concediile de odihnă şi alte concedii ale salariaţilor din 
administraţia publică, din regiile autonome cu specific deosebit şi din unităţile bugetare cu 
modificările şi completările ulterioare;  
• Ordinul 4050/2021 pentru aprobarea Normelor metodologice privind efectuarea 
concediului de odihnă al personalului didactic de predare, de conducere, de îndrumare şi 

control şi al personalului de cercetare din învăţământul de stat, cu modificările şi completările 
ulterioare;  
• Legea 263/2010 – privind sistemul unitar de pensii publice, actualizată, cu 
modificările şi completările ulterioare;  
• Hotărârea Guvernului nr 518 din 10 iulie 1995 privind unele drepturi și obligații ale 
personalului roman trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar, 
cu modificările și completările ulterioare  
• Hotărârea Guvernului nr 714 din 13 septembrie 2018 privind drepturile și obligațiile 
personalului autorităților și instituțiilor publice pe perioada delegării și detașării în altă 
localitate, precum și în cazul deplasării, în cadrul localității, în interesul serviciului, cu 
modificările și completările ulterioare;  
• H.G. nr. 500/2011 privind Registrul general de evidenţă al salariaţilor, cu modificările 
şi completările ulterioare aduse de Hotărârea nr. 905/2017 privind Registrul general de 
evidenţă al salariaţilor;  
• OUG 88/2013privind aprobarea unor masuri fiscal-bugetare  
• Ord.517/2016 cu modificarile ulterioare din 2022 privind sistemul de raporare 

FOREXEBUG  
Legea 16/1996 Legea Arhivelor Naţionale cu modificările şi completările ulterioare 

 
    

 

* Notă: se studiază legislația actualizată, cu toate modificările și completările legislative 

intervenite, până la data publicării anunțului privind organizarea concursului 
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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: 09.02.2023 ora 11 – proba scrisa și în data de 14.02.2023 ora 11 – 

interviul. 

 

Dosarele de concurs se depun începând cu data de 19.01.2023 până la data de 03.02.2023 

inclusiv, ora 14, la secretarul comisiei de concurs.  

Selecția dosarelor de concurs se va face la data de 06.02.2023, ora 11, iar afişarea 

rezultatului selecţiei dosarelor se va face la avizierul Institutului si pe site în aceeași zi. 

Contestaţiile privind rezultatele selecției dosarelor se vor depune pe 07.02.2023 pana la 

ora 14, la secretarul comisiei de concurs. 

Rezultatele contestaţiilor pentru seleția dosarelor se vor afişa la data 08.02.2023, ora 16, 

la sediul institutului si pe www.ismma.ro. 

 

Rezultatele probei scrise, din 09.02.2023 se vor afisa în aceeași zi, la sediul institutului și  

pe www.ismma.ro, ora 16:00. 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 pe 10.02.2023 pana la ora 14, 

la secretarul comisiei de concurs. 

Rezultatele contestaţiilor pentru proba scrisa se vor afişa la data 13.02.2023, ora 16, la 

sediul institutului si pe www.ismma.ro. 

 

Rezultatele probei interviu din 14.02.2023, se vor afisa la sediul institutului în 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 la data de 15.02.2023, pana la ora 14, la secretarul comisiei de concurs.  

Rezultatele la contestaţiile pentru interviu se vor afişa la data de 16.02.2023, ora 16 si pe 

www.ismma.ro. 

 

Rezultatul final al concursului se va afişa la avizierul Institutului la data de 17.02.2023, 

ora 14:00 si pe site-ul institutului www.ismma.ro. 

 

Relaţii suplimentare se pot obţine zilnic între orele 9-13 la sediul institutului camera 

4335 şi la tel.: 0735191055. 

 

 

Director, 
                                                                                  Acad. Gabriela Marinoschi 
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