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ANUNȚ
PRIVIND CONCURSUL PENTRU OCUPAREA UNUI POST DE ȘEF BIROU RESURSE
UMANE, JURIDIC

În temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 286 / 2011 pentru 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, cu modificările și completările ulterioare, Institutul
Național de Medicină Sportivă organizează în perioada 02 – 08 noiembrie 2017, la sediul
său din București, Sector 2, B-dul Basarabia nr. 37 – 39, concurs pentru ocuparea
următorului post vacant:
1 post șef Birou Resurse Umane, Juridic
Pentru a participa la concurs, candidații trebuie să îndeplinească cumulativ
următoarele condiții:
Condițiile specifice:
a) studii superioare – diplomă de licență ca jurist;
b) vechime de minim 2 ani în specialitate.
Condiții generale:
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.
Concursul se va desfășura la sediul Institutului Național de Medicină Sportivă cu
sediul în București, B-dul Basarabia nr. 37 – 39 , Sector 2 în data de 02.11.2017 ora 10ºº
proba scrisă și în data de 08.11.2017 ora 10ºº interviul.
Data limită până la care candidații vor depune actele pentru dosarul de concurs
este 20 octombrie 2017 ora 10ºº, la sediul Institutului Național de Medicină Sportivă,
București (I.N.M.S.), Sector 2, B-dul Basarabia nr. 37 – 39 – Biroul Resurse Umane,
Juridic.
Actele necesare pentru dosarul de înscriere
a) copia actului de identitate;
b) formularul de înscriere;
c) copia diplomei de studii (licență) și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
d) copia carnetului de muncă, după caz, și adeverințe care să ateste vechimea în muncă și
în specialitate;
e) cazier judiciar;
f) adeverințe care să ateste starea de sănătate eliberate de medical de familie (apt fizic) și
psihiatrie;
g) curriculum vitae.
Copiile de pe acte se prezintă însoțite de documentele originale, care se certifică
pentru conformitate cu originalul de către secretariatul Comisiei de concurs.
Formularul de înscriere se pune la dispoziția candiadților prin secretariatul Comisiei
de concurs.
Informații suplimentare:
Înscrierile se fac la sediul I.N.M.S., programul de luni – vineri, între orele 10ºº - 14ºº,
persoana de contact: Pantelimon Cristina, telefon 021 318 47 05/ 06 int. 155.
BIBLIOGRAFIA PENTRU CONCURS
1.
Legea nr. 53 / 2003 – Codul muncii, republicat
2.
H.G. nr. 286 / 2011 pentru 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, cu
modificările și completările ulterioare
3.
Legea nr. 85 / 2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă
4.
Legea nr. 98 / 2016 privind achizițiile publice
5.
Ordinul nr. 400 / 2015 pentru aprobarea Codului controlului intern managerial al
entităţilor publice.
CALENDARUL CONCURSULUI
11.10.2017
20.10.2017, ora 10ºº
26.10.2017
27.10.2017, ora 15ºº
28.10.2017
02.11.2017, ora 10ºº
03.11.2017
06.11.2017, ora 15ºº
07.11.2017
08.11.2017, ora 10ºº
09.11.2017
10.11.2017, ora 15ºº
13.11.2017
14.11.2017, ora 10
28.11.2017
Anunț afișat în data de 11.10.2017

publicare anunț
termen limită pentru depunerea dosarelor de
concurs de către candidați
selecția dosarelor de concurs și afișare
rezultat (admis/respins)
termenul limită pentru depunerea
contestațiilor privind selecția dosarelor
soluționarea contestațiilor și afișarea
rezultatului
proba scrisă
afișarea rezultatelor probei scrise
termenul limită pentru depunerea
contestațiilor privind proba scrisă
Soluționarea contestațiilor și afișarea
rezultatelor acestora
susținerea interviului
afișarea rezultatelor interviului
termenul limită pentru depunerea
contestațiilor privind interviul
soluționarea contestațiilor și afișarea
rezultatelor acestora
afișarea rezultatelor finale
Termen limită pentru prezentarea la post, în
vederea perfectării angajării

