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ANUNȚ 
 

 

In conformitate cu HG 286/2011 și completările aduse prin HG 1027/2014; HG 427/2015; HG 269/2016, 

Inspectoratul Şcolar Judeţean Ilfov scoate la concurs, pe perioadă nedeterminată un post  contractual de 

execuție, după cum urmează: 

 

I. 1 post vacant de referent I(A)M -  tehnic-administrativ, din cadrul Biroului contabilitate, 

normare-salarizare, tehnic administrativ, rețea școlară; 

a) Documente  solicitate pentru întocmirea dosarului de concurs  de ocupare a postului de Referent 

I(A)M -  tehnic-administrativ, din cadrul Biroului contabilitate, normare-salarizare, tehnic 

administrativ, rețea școlară  

1. Cererea de inscriere (Anexa nr.1); 

2. Actul de identitate (în original și copie) sau orice alt document care atestă identitatea, 

potrivit legii, după caz; 

3. Curriculum vitae (redactat dupa modelul de CV european) susţinut cu documente  

doveditoare anexate; 

4. Copii ale actelor de studii (diploma, diploma de licență, foi matricole, etc) precum și copii 

ale altor acte care dovedesc efectuarea unor specializări/ale documentelor care atestă 

îndeplinirea condițiilor specifice postului;  

5. Carnetul de muncă/ Raport REVISAL per salariat în copie, respectiv adeverințele care 

atestă vechimea în muncă în original;  

6. Certificat medical (în original)  eliberat de medicul de familie cu cel mult 6 luni înaintea 

derulării concursului;  

7. Cazier judiciar, în original; 

8. Opisul dosarului, în două exemplare,  pe care se va consemna numărul total de file; 

un exemplar se restituie, cu semnătura  persoanei care a depus dosarul şi a secretarului 

comisiei de concurs. 

9. Acord privind GDPR 

Toate paginile dosarului vor fi numerotate. 

Actele prevăzute la pct. 2, 4 și 5 vor fi prezentate și în original în vederea conformității copiilor cu 

acestea.  

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea 

acestuia,  

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere din care reiese că nu are antecedente 
penale, în situația în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa 
dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe 
a concursului. 
Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele 
care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea. 
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Termen limită de depunere  a dosarelor la Registratura ISJ Ilfov: 18.01.2022, orele 12.00 la sediul 

instituției din Str. Calea 13 Septembrie, nr. 209, sector 5, București; 

 

Date de contact: Tel. 021- 3173650. Persoana de contact: Camelia Fătu, Șef birou. 

 

b. La concurs pot participa candidați care îndeplinesc, cumulativ, următoarele condiții: 

1. condiții generale: 

- au cetăţenia română şi domiciliul în România; 

- cunosc limba română, scris şi vorbit; 

- au vârsta minimă reglementată de prevederile legale; 

- au capacitate deplină de exerciţiu; 

- 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; 

- îndeplinesc condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit 

cerinţelor postului scos la concurs; 

- 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 i-ar face  incompatibili cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a 

intervenit reabilitarea. 

 

 

2. condiții specifice: 

- studii medii absolvite, cu diplomă de bacalaureat, în domeniul tehnic/economic; 

- vechime în muncă de minim 6 ani; 

- competențe (de nivel avansat) în domeniul utilizării Windows, MS Office; 

- cunoaşterea temeinică a legislaţiei care reglementează baza materială a educației: 

domeniul public si privat al statului; 

- excelente abilități de comunicare, capacitate de lucru în echipă, adaptabilitate rapidă la 

condiții noi de lucru, inițiativă;  

- permis auto, categoria B, constituie avantaj; 

 

  c. Calendarul de desfășurare a concursului:  

-  termen limită de depunere  a dosarelor: 18.01.2022, orele 12.00 la sediul instituției din Str. Calea 

13 Septembrie, nr. 209, sector 5, București; 

-  selecție dosare și afișarea rezultatelor selecției 19.01.2022  orele 10.00-16.30; 

-  depunere contestații selecție dosare: 20.01.2022 orele 8.00-10.00, la secretariatul instituției; 

-  soluționare și afișare rezultate contestații: 20.01.2022 orele 10.00-16.30, la sediul instituției și pe 

pagina de internet; 

-   susținerea probei scrise: 27.01.2022 orele 10.00-12.00, la sediul instituției; 

-  evaluarea și  afișarea rezultatelor probei scrise: 27.01.2022 orele 13.00-16.30, la sediul instituției  

și pe pagina de internet; 

-   depunere contestații: 28.01.2022, 8.00-11.00, la secretariatul instituției; 

-  soluționare și afișare rezultate contestații: 28.01.2022 orele 12.00-16.30, la sediul instituției și pe 

pagina de internet; 

      -   susținerea interviului: 31.01.2022, ora 10.00; 

-   afișarea rezultatelor interviului: 31.01.2022, orele 16.30, la sediul instituției și pe pagina de 

internet; 

-   depunere contestații interviu: 01.02.2022, orele 8.00-11.00, la secretariatul instituției; 
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-   soluționare și afișare rezultate contestații 01.02.2022, orele 12.00-16.30; 

-   afișarea rezultatelor finale: 01.02.2022 ora 16.30, la sediul instituției și pe pagina de internet; 

 

 

B. Tematică concurs: 

1. Realizarea achizițiilor publice 

2. Inventarierea patrimoniului; 

2. Gestiunea bunurilor; 

3. Reglementarea activității privind SSM; 

4. Reglementarea activității privind PSI;   

5.  Conduită și etică profesională 

C. Bibliografie:  

 Legea educației naționale nr. 1/2011 cu modificările și completările ulterioare; 

 O.M.E.C.T.S. nr. 5530/2011 privind aprobarea Regulementului-cadru de organizare şi 

funcţionare a inspectoratelor şcolare, cu modificările și completările ulterioare; 

 Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare; 

 Normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție 

publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice din 02.06.2016 

 O.M.F.P nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii 

elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii;  

 Legea nr. 319/2006 Legea securităţii şi sănătăţii în muncă cu modificările si completările 

ulterioare; 

 Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările ulterioare; 

 Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor, 

actualizata;   

 Hotarârea 2230/1969 privind gestionarea bunurilor materiale; 

 

 

       D. Tipul probelor de concurs: probă scrisă şi interviu; 

 

E. Condiții generale și condiții specifice pentru ocuparea postului:  

1. condiții generale: 

- au cetăţenia română şi domiciliul în România; 

- cunosc limba română, scris şi vorbit; 

- au vârsta minimă reglementată de prevederile legale; 

- au capacitate deplină de exerciţiu; 

- 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; 

- îndeplinesc condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit 

cerinţelor postului scos la concurs; 

- 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 i-ar face  incompatibili cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a 

intervenit reabilitarea. 

 

F. Atribuțiile specifice postului, conform fişei de post corespunzătoare funcţiei contractuale 

de execuție vacante 

1. Coordonarea şi controlul activităţii personalului administrativ (curăţenie, întreţinere); 
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2. Participarea la asigurarea aprovizionării cu rechizite, papetărie şi alte materiale necesare 

pentru întreţinere şi alte reparaţii necesare instituţiei; 

3. Asigură evidenţa și buna funcționare a  bunurilor aflate în gestiunea inspectoratului şcolar; 

4. Asigură comunicarea cu furnizorii și prestatorii de servicii în vederea unei bune colaborari  

(Furnizori de utilități, Serviciul de colectare deșeuri, Pază, Revizie centrală termică, Revizie 

anuală auto, etc) 

5. Asigură evidența bunurilor din componența parcului auto și a consumului de Bonuri de 

carburant pentru autoturismele din dotarea ISJ Ilfov. 

6. Alte atribuții pe care inspectorul școlar general le poate da ocupantului postului, în legatură cu 

buna desfășurare a activităților instituției. 

 

 


