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Începând cu data de  08 mai 2018, Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei  organizează concurs pentru 

ocuparea unor posturi contractual vacante, conform HG nr.286/2011, cu modificările și completările 

ulterioare și art.14, alin.(2) din OUG nr.90/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea și 

completarea unor acte normative: 

 

-  1 post contractual vacant de îngrijitor, perioadă nedeterminată, perioadă de probă de trei luni. 

 

Pentru informaţii suplimentare privind concursul, vă rugăm să contactaţi Institutul de ştiinţe ale 

Educaţiei, str. Ştirbei Vodă, nr. 37, sector 1, Bucureşti, telefon: 021.315.88.91, persoană de contact este 

doamna Carmen Bălășoiu, Inspector Resurse umane.  

 

      Înscrierile şi depunerea dosarelor persoanele se vor face până la data de 21 mai 2018, ora  12.00. 

      Depunerea dosarelor personale pentru concurs se face la biroul Resurse umane al ISE.  

      Selecţia dosarelor se va afișa  în data de 22 mai  2018.     

Rezultatul selecției dosarelor de concurs se va afișa la sediul ISE și pe site-ul instituției. 

Candidatul pentru un post contractual vacant trebuie să îndeplinească condițiile prevăzute la art.3 

din HG nr. 1.027/2014 privind  Regulamentul-cadru privind stabilirea principiilor generale de 

ocupare a unui post vacant sau temporar vacant. 

 

La înscriere candidații vor depune următoarele documente, conform art.6 din HG nr.1.027/2014: 

 

1) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului instituției publice; 

2) copia actului de identitate sau orice alt document care să ateste identitatea; 

3)  copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor 

specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale 

postului solicitate de instituția publică; 

4) carnetul de muncă, sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă sau în specialitate; 

5) cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă 

incompatibil cu funcția pentru care candidează; 

6) adeverința 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 unități 

sanitare abilitate; 

7) curriculum vitae. 

 

             Toate documentele vor fi prezentate și în  original în vederea verificării conformității copiilor cu 

acesta. 

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

calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății. 

 Candidatul declarat admis la selecția dosarelor, care a depus la înscriere o declarație pe propria 

răspundere că nu are antecedente penale, are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul 

cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului. 
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Concursul va avea loc  la sediul ISE şi va consta în: 

 

1. 13 iunie 2018, ora 11.00 – proba scrisă 

2. 15 iunie 2018, ora 11.00 - susținerea unei probe practice. 

Candidații sunt rugați să vină în ținută adecvată pentru această probă. 

 

Cerințe minime pentru postul de îngrijitor: 

1) absolvent al ciclului gimnazial; 

2) persoană serioasă și responsabilă; 

3) disponibilitate de a lucra în ture; 

4) capacitate de a lucra în echipă. 

Deținerea unui atestat de agent de securitate reprezintă un avantaj. 

Bibliografie: 

            1) HG nr.1412/2009 privind organizarea și funcționarea ISE, cu modificările și completările 

ulterioare; 

            2) Regulamentul de ordine interioară al ISE; 

            3) Legea nr. 132/2010 privind colectarea selectivă a deșeurilor, cu modificările și completările 

ulterioare. 

Rezultatele probelor concursului se afișează in termen maximum de 1 zi lucrătoare de la susținerea 

probelor. 

Termenul de depunere a contestaţiilor este  de maxim 24 de ore de la data afişării rezultatului selecţiei 

dosarelor, respectiv de la data afişării rezultatului probei scrise ori a interviului, la sediul ISE. 

Termenul de soluţionare a contestaţiilor este de maxim o zi lucrătoare de la  expirarea termenului de 

depunere a contestaţiilor. 

Comunicarea rezultatelor la contestaţiile depuse se face prin afişare la sediul ISE,  imediat după 

soluţionare. 

Rezultatele finale se vor afișa în termen de maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului de 

soluționarea a contestațiilor pentru ultima probă. 

 

  

 

 

 

Director adjunct, 

Magdalena Balica 
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