MINISTERUL ECONOMIEI
INSPECŢIA DE STAT PENTRU CONTROLUL CAZANELOR,
RECIPIENTELOR SUB PRESIUNE ŞI INSTALAŢIILOR DE RIDICAT

ANUNŢ
Inspecţia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor
de Ridicat - ISCIR, organizează în data de 05.09.2019, ora 11:00, respectiv 09.09.2019, ora
11:00 la sediul ISCIR din județul Sibiu, municipiul Sibiu, strada Dorului nr. 19, concurs în
vederea angajării și ocupării unui post după cum urmează:

Nr.
crt

1

Postul vacant
scos la concurs
ISCIR

ISCIR – IT SIBIU
punct zonal Tg.
Mureș

Condiţii pe care trebuie să le îndeplinească candidaţii

Execuţie

Inspector de
specialitate
gr. pr. I
1 post

Vechime min.
în specialitate

Studii
Absolvent de
învăţământ
tehnic superior
de lungă durată
cu examen de
diplomă/licenţă

6 ani

Alte condiţii
- - Să fi lucrat în domeniul ISCIR (similar);
-Să posede cunoştinţe şi experienţă pe
calculator;
-Fără antecedente penale;
-Să posede spirit organizatoric;
- Apt pentru lucru la înălţime.

Cererile şi documentele necesare pentru înscriere se vor depune la Registratura din cadrul
ISCIR, până cel târziu la data de 28.08.2019, orele 16:00. Relaţii suplimentare se pot obţine
la telefon 021-411.97.60, int. 124.
Dosarul de înscriere la concurs trebuie să conţină în mod obligatoriu următoarele
documente:
- FIŞĂ DE ÎNSCRIERE LA CONCURS; CURRICULUM VITAE; RECOMANDARE SAU COPIE A FIŞEI DE
EVALUARE A PERFORMANŢELOR PROFESIONALE DE LA ULTIMUL LOC DE MUNCĂ; FIŞĂ DE
APTITUDINI DE LA MEDICUL DE MEDICINA MUNCII; DIPLOMĂ DE STUDII (copie) ŞI ALTE ACTE
CARE ATESTĂ EFECTUAREA UNOR SPECIALIZĂRI; CARNET DE MUNCĂ (copie); B.I./C.I.
(copie); CERTIFICAT DE NAŞTERE (copie);CERTIFICAT CĂSĂTORIE (copie); CERTIFICAT DE
NAŞTERE COPII (copie); CAZIER JUDICIAR.
Copiile actelor de mai sus vor fi însoţite de documentele originale care se certifică pentru
conformitate cu originalul de către secretarul comisiei de concurs. Formularul de înscriere
şi modelul de curriculum vitae se pune la dispoziţia candidaţilor de către secretarul
comisiei de concurs.
Condiţii de participare la concurs:
Generale: Candidaţii trebuie să aibă cel puţin 6 ani vechime în specialitatea studiilor
necesare exercitării funcţiei publice de execuţie.
Concursul va consta în susţinerea unei probe scrise în data de 05.09.2019, ora 11:00 şi a
unei probe orale în data de 09.09.2019 începând cu ora 11:00, nota minimă de promovare
pentru fiecare probă este 7 (şapte).
Tematica şi bibliografia pentru concurs se ridică de la secretarul comisiei de concurs.
Roman Sorin Marian
Inspector de Stat Șef
Str. Sf. Elefterie nr. 47-49, sector 5
Cod 050524, BUCUREŞTI – ROMÂNIA
Telefon: (+4021) 411 .97 .60; 411 .97.61
Fax:
(+4021) 410. 00. 19
Web: www.iscir.ro
Email: iscir@iscir.ro

Cod fiscal:
9731330
Banca : Trezoreria Operativă Sector 5
Cont IBAN: RO34TREZ70520F330800XXXX
(facturare a veniturilor)
Operator de date cu caracter personal nr. 17290
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