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  Anunță               

SCOATEREA LA CONCURS 

a unei funcții contractuale de execuție vacantă de consilier IA, 

 în cadrul compartimentului tehnic-administrativ 

  

Condițiile generale de participare sunt cele prevazute de art. 3 din Anexa 1 la 

H.G nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind stabilirea 

principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător 

funcțiilor contractuale și 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, și anume: 

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.                                                   
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Condiții specifice pentru participare la concurs- 1 post consilier IA:            

 Studii superioare absolvite cu diploma de licență, inginer – specializare 

construcții;  

 Vechime in specialitatea studiilor necesare executării functiei de minim 7 

ani;   

 Competențe în operare pe calculator; 

 Experiență în achiziții publice, dovedită prin diplomă/certificat absolvire 

curs constituie un avantaj ; 

            Dosarul de înscriere la concurs       

             În conformitate cu prevederile art 6. din H.G nr. 286/2011 cu modificările și 

completările ulterioare,dosarul de înscriere la concurs va conține următoarele 

documente:   

1. Cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului instituției publice; 

2. Copia actului de identitate;    

3. Copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care 

atestă efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă 

îndeplinirea condițiilor specifice; 

4. Copia carnetului de muncă/Revisal sau, după caz,  adeverințele care atestă 

vechimea in muncă și în specialitatea studiilor,după caz; 

5. Cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente 

penale (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 tarziu până la data primei probe a concursului);   

6. Adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, 

eliberată cu cel mult șase luni anterior derulării concursului de către medicul 

de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate; 

7. Curriculum vitae ;     

8. Alte documente relevante.  

Actele prevăzute la pct 2), 3), 4) si 8) se prezintă însoțite de documentele 

originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul sau în copii 

legalizate. 
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Calendarul de desfășurare al concursului: 

ETAPE DE CONCURS DATA/ PERIOADA OBSERVAȚII 

 

Publicarea anunțului 08.06.2022 Site și sediu ISJ Bistrița-

Năsăud  

Publicarea anunțului 08.06.2022 Monitorul Oficial, site 

posturi.gov.ro 

Depunerea dosarelor de 

înscriere 

 Până la data de 

23.06.2022, ora 12:00 

La secretariatul ISJ 

Bistrița-Năsăud,din str. 

1 Decembrie nr.5 

Verificarea, validarea și 

afișarea rezultatelor în urma 

selecției dosarelor 

Depunerea contestațiilor 

privind selecția dosarelor 

Afișarea rezultatelor finale în 

urma contestațiilor 

24.06.2022. ora 14:00 

 

27.06.2022, orele 11:00-

12:00 

28.06.2022, ora 10:00 

La sediul instituției 

 

 

 

Site și sediul instituției 

Desfășurarea concursului 

Proba scrisă 

 

Afișarea rezultatelor probei 

scrise 

Contestații la proba scrisă 

 

Afișare rezultate finale în urma 

contestațiilor 

 

01.07.2022, orele 10:00-

12:00 

01.07.2022, orele 14:00 

 

04.07.2022, orele 09:00-

11:00 

04.07.2022, ora 14:00 

La sediul instituției 

 

 

 

 

Site și sediul instituției 
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Interviul 05.07.2022, începând cu 

ora 10:00 (minim 15 

minute de candidat) 

La sediul instituției 

Afișarea rezultatelor finale  06.07.2022, ora 12:00  Site și sediul instituției  

Timp de lucru proba scrisă: 2 ore 

Candidații se vor prezenta având asupra lor actul de identitate. 

În conformitate cu art 32 din Regulamentul-cadru privind stabilirea principiilor 

generale de ocupare a unui post vacant sau temoprar vacant corespunzator functiilor 

contractuale și a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat 

superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, 

aprobat prin H.G. nr 286/2011, cu modificările și completările ulterioare: 

(1) În situația contestațiilor formulate față de rezultatul selecției dosarelor, 

comisia de soluționare a contestațiilor va verifica îndeplinirea de către 

candidatul contestatar a condițiilor pentru participare la concurs in 

termen de maxim o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere 

a contestațiilor. 

(2) În situația contestațiilor formulate față de rezultatul probei scrise, probei 

practice sau a interviului comisia de soluționare a contestațiilor va 

analiza lucrarea sau consemnarea răspunsurilor la interviu doar pentru 

candidatul contestatar in termen de maximum o zi lucrătoare de la 

expirarea termenului de depunere a contestațiilor. 

Rezultatele finale se afișează la sediul  Inspectoratului Școlar Județean Bistrița 

Năsăud Str 1  Decembrie nr 5, Bistrița, Jud. B-N precum si pe pagina de internet a 

acestuia în termen de maxim o zi lucratoare de la expirarea termenului prevăzut la art 

32 alin. (2) pentru ultima probă, prin specificarea punctajului final al fiecărui candidat 

și a mențiunii „admis” sau „respins” . 

 

   

          

 



 

 

 

  

Str. 1 Decembrie, Nr.5, Bistrița, Jud. Bistrița-Năsăud, Cod 420080 
Tel: +4 0263 213 529, Fax: +4 0263 216 654, E-mail: isjbn@isjbn.ro 
www.isjbn.ro 

INSPECTORATUL ȘCOLAR  

JUDEȚEAN BISTRIȚA-NĂSĂUD 

Bibliografie  

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

organizare și funcționare a inspectoratelor școlare cu modificările și 

completările ulterioare; 

- Legea educației naționale nr.1/2011,  cu modificările și completările 

ulterioare; 

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

ulterioare; 

- H.G. nr.395/2016 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 

prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/ 

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

modificările și completările ulterioare; 

- Legea nr.10/1995 privind calitatea în construcții republicată în Monitorul 

Oficial al  României , Partea I, nr. 765 din 30 septembrie 2016 cu modificările 

și completările ulterioare; 

- Legea nr.50/1991 privind autorizarea lucrărilor în construcții, republicată în 

Monitorul  Oficial al României, Partea I, nr. 933 din 13 octombrie 2004, cu 

modificările și completările ulterioare; 

- Ordin nr.839/2009 pentru aprobarea normelor Metodologice de aplicare a 

Legii 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor în construcții, cu 

modificările și completările ulterioare; 

- H.G. nr.273/1994 pentru aprobarea Regulamentului privind recepția 

construcțiilor, cu modificările și completările ulterioare; 

Tematica: 

1. Atribuțiile compartimentului tehnic- administrativ;  

2. Finanțarea și baza materială a învățământului preuniversitar; 

3. Scopul legii privind achizițiile publice și principiile care stau la baza atribuirii 

contractului de achiziție publică; 

4. Proceduri de atribuire a contractelor de achiziție publică; 

5. Dosarul achiziției; 

6. Recepția la terminarea lucrărilor și recepția finală; 

7. Obligații și răspunderi ale proprietarilor construcțiilor;  

8. Obligații și răspunderi ale administratorilor și utilizatorilor construcțiilor. 

INSPECTOR ȘCOLAR GENERAL, 

Prof. Nicula Mircea-Cristian 

 

 


