Nr. 605/29.11.2019

ANUNȚ
INSTITUTUL DE CERCETĂRI SOCIO-UMANE DIN SIBIU

demarează procedurile pentru recrutarea și selecția
unui referent de specialitate
pe durată determinată, timp parțial – 6 ore/zi, în cadrul proiectului cu titlul „Limbă și cultură
germană în România (1918-1933). Realități „post-imperiale“, discurs public și câmpuri
culturale“, cod: PN-III-P4-ID-PCCF-2016-0131, nr.contract: PCCF 1/2019 (nr. înreg
UEFISCDI: 591/17.12.2018),
Principalele cerinţe ale postului:
− studii superioare (economice);
− 1 an de vechime în specialitatea studiilor;
Nivelul postului: de execuție.
Obiectivele postului: prezentate în Fișa postului pusă la dispoziția candidaților.
Dosarul de înscriere:
1. Pentru înscriere, candidaţii vor prezenta un dosar care va conţine următoarele documente:
a) cerere de înscriere adresată conducătorului ICSU Sibiu;
b) copia ș i o r i g i n a l u l actului de identitate sau orice alt document care atestă
identitatea, potrivit legii, după caz;
c) copiile și originalele documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte
care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile și originalele documentelor care
atestă îndeplinirea condițiilor specifice postului;
d) copiile documentelor care atestă vechimea în câmpul muncii: copia carnetului de muncă,
conformă cu originalul, sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, în
meserie şi/sau în specialitatea studiilor;
e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care
să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată anterior
cu cel mult 6 luni de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile
sanitare abilitate;
g) curriculum vitae;
h) alte documente relevante;
i) opis cu documentele cuprinse în dosar, datat și semnat de candidat.
2. Adeverința care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi
calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.
3. Actele prevăzute la alin. 1 lit. b) şi c ) vor fi prezentate şi în original în vederea
verificării conformității copiilor cu acestea.
Criterii generale şi specifice
În vederea participării, candidaţii trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele criterii:
- să aibă cetăţenie română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor
aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
- să cunoască limba română, scris şi vorbit;
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- să aibă vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
- să aibă capacitatea deplină de exerciţiu;
- să aibă o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza
adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
- să îndeplinească condițiile de studii şi de vechime;
- să nu fi fost condamnați 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 i-ar
face incompatibili cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
- să nu fie incompatibili cu ocuparea postului, potrivit legii.
Termenul limită şi locul depunerii dosarului: actele pentru înscrierea se depun la sediul
Institutului de Cercetări Socio-Umane din localitatea Sibiu, Bulevardul Victoriei, nr. 40, judeţul
Sibiu, până la data de 23 octombrie, ora 1600.
Desfășurarea procesului de selecție și recrutare:
Se va desfășura în două etape, la sediul ICSU Sibiu, conform datelor și orelor specificate.
Accesul în sală se face numai în baza actului de identitate.
Etapa I: Selecția dosarelor (evaluarea se va face prin calificativele ADMIS / RESPINS)
Termen depunere dosare: 02 decembrie – 04 decembrie 2019
Rezultatele vor fi afișate în data de 05 decembrie 2019.
Candidații declarați admiși în prima etapă vor participa la etapa a II-a.
Etapa II:
Interviul (testarea abilităților, aptitudinilor și motivației candidaților).
Data probei: 10 decembrie 2019, ora 1000.
Afișarea rezultatelor: 11 decembrie 2019.
Termen limită depunere contestații: 12 decembrie 2019, ora 1600.
Termen soluționare contestații și afișare rezultate finale: 13 decembrie 2019, ora 1600.
Procedura de evaluare a candidaţilor:
Performanţa fiecărui candidat este notată, la interviu, cu puncte de la 1 la 100. Câștigător
va fi desemnat candidatul cu punctajul cel mai mare dintre cei care au obținut minim 70 de
puncte la rezultatul final.
Bibliografia și tematica sunt puse la dispoziţia candidaţilor pe site-ul ICSU Sibiu
(www.icsusib.ro) sau la sediul institutului din Bulevardul Victoriei, nr. 40, Sibiu.
Informații suplimentare pot fi obținute de la sediul ICSU Sibiu, Bulevardul Victoriei, nr.
40, Sibiu, de la secretarul comisiei, Ignat Valentina (tel. 0269-212604).
DIRECTOR,
Rudolf Gräf
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TEMATICA ȘI BIBLIOGRAFIA PENTRU REFERENT PROIECT PCCF nr.1/2019

•
•

•
•

•

•

•
•
•
•
•

Legea nr. 82/1991 - Legea contabilității, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare;
Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1917/2005 pentru aprobarea Normelor
metodologice privind organizarea şi conducerea contabilității instituțiilor publice, Planul
de conturi pentru instituțiile publice şi instrucțiunile de aplicare a acestuia, cu
modificările şi completările ulterioare;
Legea nr. 500/2002, privind finanțele publice cu modificările şi completările ulterioare
O.M.F.P. nr. 1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea,
lichidarea, ordonanțarea şi plata cheltuielilor instituțiilor publice, precum şi organizarea,
evidența şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale cu modificările şi completările
ulterioare;
Hotărârea Guvernului nr. 714/2018 privind drepturile şi obligațiile personalului
autorităților şi instituțiilor publice pe perioada delegării şi detașării în altă localitate,
precum şi în cazul deplasării, în cadrul localității, în interesul serviciului, cu modificările
şi completările ulterioare;
O.M.F.P. nr. 720/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice privind execuția
bugetelor de venituri și cheltuieli ale instituțiilor publice autonome, instituțiilor publice
finanțate integral sau parțial din venituri proprii și activităților financiare finanțate
integral din venituri proprii, inclusiv a bugetelor creditelor interne, bugetelor creditelor
externe, bugetelor fondurilor externe nerambursabile, bugetelor fondurilor de risc și
bugetelor privind activitatea de privatizare, gestionate de instituțiile publice, indiferent de
modalitatea de organizare și finanțare a acestora;
Hotărârea nr. 518/1995 privind unele drepturi și obligații ale personalului român
trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar, cu modificările
și completările ulterioare;
Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;
H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor referitoare la
atribuirea contractului de achiziție publică/acordului cadru din Legea nr. 98/2016 privind
achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;
Legea 227/2015 privind Codul Fiscal
H.G. nr. 1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.
227/2015 privind Codul Fiscal;
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