MINISTERUL ECONOMIEI, ANTREPRENORIATULUI ȘI TURISMULUI
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, la sediul din str. Sf. Elefterie nr. 47-49, sector 5, Bucureşti, concurs în vederea
angajării și ocupării unui post contractual de execuție, după cum urmează:
Condiţii generale și specifice prevăzute în fișa postului, pe
care trebuie să le îndeplinească candidaţii
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Condiţiile legale necesare ocupării unui post de natură contractuală vacant pe care trebuie să le
îndeplinească candidaţii, sunt următoarele:
a) au cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor
aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
b) cunosc limba română, scris şi vorbit;
c) au vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) au capacitate deplină de exerciţiu;
e) au 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) îndeplinesc condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit
cerinţelor postului scos la concurs;
g) nu au 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 ar faceo incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.
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Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar de concurs care va conţine, în mod
obligatoriu, următoarele documente:
a) cerere(formular) tipizat de înscriere la concurs, cu Anexa GDPR- completate și semnate de
candidat, pentru postul pe care candidează;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea candidatului, potrivit
legii, după caz (inclusiv certificatul de naștere);
c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor
specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor generale și specifice
ale postului scos la concurs (diplome, foi matricole, certificate, permis de conducere etc);
d) carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă şi în
specialitatea studiilor, în copie;
e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l
facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează. Candidatul declarat admis la selecţia dosarelor,
care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are
obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la
data desfăşurării 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. Adeverinţa trebuie să conţină, în clar, numărul, data, numele emitentului şi
calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.
g) curriculum vitae.
În vederea participării la concurs, candidaţii depun dosarul de concurs, în termen de 10 zile
lucrătoare de la data publicării/afişării prezentului anunţ.
Dosarul de concurs, cu documentele susmenționate, se depune personal de către candidat, la
sediul ISCIR din str. Sf. Elefterie nr. 47-49, sector 5, Bucureşti, zilnic între orele 10:00-12:00 și
13:00-14:00, în interiorul termenului de 10 zile lucrătoare alocat înscrierii la concurs, cu
respectarea prevederilor actelor normative în vigoare referitoare la măsurile pentru prevenirea
şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19.
Actele din dosarul de concurs, prevăzute la lit. b) - d) vor fi prezentate şi în original în vederea
verificării conformităţii copiilor cu acestea.
Cererea(formular) tipizat de înscriere și Anexa GDPR, se regăsesc pe site-ul oficial ISCIR,
www.iscir.ro, la secțiunea –Carieră.
Concursul constă în 3 etape succesive:
a) selecția dosarelor de înscriere, pe baza documentelor depuse de candidați în termenul precizat în
anunț;
b) susţinerea probei scrise;
c) susţinerea probei interviu.
Se pot prezenta la următoarea etapă numai candidaţii declaraţi “ADMIS” la etapa precedentă.
Pentru probele concursului punctajele se stabilesc după cum urmează:
a) pentru proba scrisă punctajul este de maximum 100 de puncte;
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b) pentru interviu punctajul este de maximum 100 de puncte.
Punctajul minim de promovare pentru fiecare din cele două probe de concurs, respectiv proba scrisă
și proba interviu, este 50 puncte. Candidații care nu promovează una dintre probe sunt declarați
”RESPINS”.
Punctajul final se calculează ca medie aritmetică a punctajelor obţinute la proba scrisă şi interviu.
Se consideră admis la concurs candidatul care a obţinut cel mai mare punctaj dintre candidaţii care
au concurat pentru acelaşi post, cu condiţia ca aceştia să fi obţinut punctajul minim necesar.
La punctaje egale are prioritate candidatul care a obţinut punctajul cel mai mare la proba scrisă, iar
dacă egalitatea se menţine, candidaţii aflaţi în această situaţie vor fi invitaţi la un nou interviu în
urma căruia comisia de concurs va decide asupra candidatului câştigător.
Rezultatele selecției dosarelor de înscriere se publică, cu mențiunea ”ADMIS” sau ”RESPINS”, prin
afișare la sediul ISCIR și pe adresa www.iscir.ro la secțiunea –Carieră, în termen de 3 zile lucrătoare
de la expirarea termenului stabilit pentru depunerea dosarelor de participare la concurs.
Comunicarea rezultatelor la fiecare probă a concursului, respectiv proba scrisă și proba interviu, se
face prin specificarea punctajului final al fiecărui candidat şi a menţiunii "ADMIS" sau "RESPINS", prin
afişare la sediul ISCIR și pe adresa www.iscir.ro la secțiunea –Carieră, în termen de maximum o zi
lucrătoare de la data finalizării probei.
După afişarea rezultatelor obţinute la selecţia dosarelor, proba scrisă şi interviu, candidaţii
nemulţumiţi pot depune contestaţie, la sediul ISCIR, în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data
afişării rezultatului selecţiei dosarelor, respectiv de la data afişării rezultatului probei scrise şi a
interviului, sub sancţiunea decăderii din acest drept.
Contestațiile se soluționează în termen de maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului de
depunere a acestora, iar comunicarea rezultatelor la contestaţiile depuse se face prin afişare la
sediul ISCIR și pe adresa www.iscir.ro la secțiunea –Carieră, imediat după soluţionare.
Rezultatele finale ale concursului se afişează la sediul ISCIR și pe adresa www.iscir.ro la secțiunea –
Carieră, în termen de maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului prevăzut pentru
soluționarea contestațiilor la ultima probă, prin specificarea punctajului final al fiecărui candidat şi a
menţiunii "ADMIS" sau "RESPINS".
Bibliografia pentru concurs este publicată ca anexă la prezentul anunț.

Data afișării:

18.11.2021
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