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ANUNŢ    

Inspectoratul Şcolar Judeţean Bihor, cu sediul în Oradea, str. Mihai Eminescu,  nr.11, telefon 0259-416454, 

fax 0259-418016, organizează concurs în perioada 05.12.2018 – 21.12.2018 conform calendarului afişat pentru 

ocuparea a 3 (trei) posturi de CONSILIER pe perioadă DETERMINATĂ:  

- Consilier-compartiment rețea școlară I A, studii superioare juridice,  pe perioadă determinată (personal 

contractual) în cadrul compartimentului reţea şcolară, în acord cu prevederile H.G. nr.286/2011 cu 

modificările şi completările ulterioare; 

- Consilier-compartiment contabilitate  I A, studii superioare economice sau tehnice, pe perioadă 

determinată (personal contractual) în cadrul compartimentului contabilitate, în acord cu prevederile H.G. 

nr.286/2011 cu modificările şi completările ulterioare; 

- Consilier-compartiment achiziții I A, studii superioare juridice, economice sau tehnice, pe perioadă 

determinată (personal contractual) în cadrul compartimentului achiziții, în acord cu prevederile H.G. 

nr.286/2011 cu modificările şi completările ulterioare. 

Probe de concurs: 

- Probă scrisă și interviu. 

Condiţii generale : 

- Să aibă cetăţenie română, cetăţenia altor state membre ale U.E. sau altor state din Spaţiul Economic European; 

- Cunoscător al limbii române scris şi vorbit; 

- Capacitate deplină de exerciţiu; 

- Stare de sănătate corespunzătoare postului atestată pe baza adeverinţei medicale 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; 

- Studii superioare juridice/economice/tehnice, după caz, atestate cu diplomă de licenţă şi/ sau studii postuniversitare; 

- Vechime în specialitate; 

- Nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra 

autorităţii de serviciu care împiedică înfăptuirea justiţiei de fals, ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni 

săvirşite cu intenţie care ar face-o incompatibilă (declaraţie). 

Condiţii specifice: 

- Cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului instituţiei publice; 

- Copie după actul de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz, care se va 

prezenta în original şi copie xerox în vederea certificării „conform cu originalul” la momentul depunerii dosarului; 

- Studii superioare juridice/economice/tehnice, după caz, atestate cu diplomă de licenţă - actele de studii se vor 

prezenta în original şi copie xerox în vederea certificării „conform cu originalul” la momentul depunerii dosarului; 

- Vechime minimă de 3 ani în specialitatea juridică/ economică/tehnică, după caz; 

-  Adeverinţă vechime muncă/ Copie după cartea de muncă /extras Revisal de la ultimul loc de muncă; 

- Adeverință 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; 

- Curriculum vitae; 

- Recomandare de la ultimul loc de muncă; 

- Abilităţi de comunicare; 

- Cazier judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu 

funcţia pentru care candidează. 

              La înscriere, candidaţii vor depune dosarul de concurs - la secretariatul   Inspectoratului Şcolar Judeţean 

Bihor îndeplinind cumulativ condiţiile de mai sus. Dosarul va conţine un opis în care să fie consemnate toate 

documentele existente în dosar. 

              Date contact: secretar, Riț Simona, telefon 0259416454   

Informațiile suplimentare sunt afișate pe  site-ul instituţiei www.isjbihor.ro secţiunea “informaţii de interes public”. 

                                                     

http://www.isjbihor.ro/
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GRAFICUL CONCURSULUI  

 

 

DATA ETAPE 

05.12.2018 Publicarea anunțului 

 

în perioada 06.12.2018 – 

13.12.2018  

Depunerea dosarelor de concurs la secretariatul unităţii de  luni – joi între 

orele 8,00 – 16,00, vineri 8,00 – 13,00      

14.12.2018 Selecţia dosarelor de către membrii comisiei de concurs   

14.12.2018 – ora 13,00 Afișarea rezultatelor în urma selecției dosarelor 

17.12.2018 Depunerea contestațiilor privind rezultatele selecției dosarelor la secretariatul 

unităţii între orale 8,00 -13,00 

17.12.2018 – ora 16,00 Afișarea rezultatelor în urma contestaţiilor depuse la selecţia dosarelor 

18.12.2018 – ora 09,00 Susținerea probei scrise   

18.12.2018 – ora 16,00 Afișarea rezultatelor probei scrise  

19.12.2018 Depunerea contestațiilor privind rezultatele probei scrise – la secretariatul 

unităţii între orale 8,00 -13,00 

19.12.2018 – ora 16,00 Afișarea rezultatelor în urma contestaţiilor la proba scrisă 

20.12.2018 – ora 9,00 Susținerea interviului  

20.12.2018 – ora 16.00 Afișarea rezultatelor interviului 

21.12.2018  Depunerea contestaţiilor în urma interviului - la secretariatul unităţii între orele 

8,00 -11,00 

21.12.2018 – ora 13,00 Afișarea rezultatelor în urma contestaţiilor la proba practică 

21.12.2018 – ora 14,00 Afișarea rezultatelor finale 

 

 

NOTĂ: - Candidații pot contesta numai propriile lucrări; 

             - Sunt declaraţi admişi la proba scrisă și interviu candidaţii care au obţinut minim 50 de puncte;  

              - Punctajul final se calculează ca medie aritmetică a punctajelor la proba scrisă şi interviu; 

            - Se consideră admis la concursul pentru ocuparea postului candidatul care a obţinut cel mai mare punctaj 

dintre candidaţii care au concurat pentru acelaşi post, cu condiţia ca acesta să fi obţinut punctajul minim necesar. 
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CERERE DE ÎNSCRIERE 

LA CONCURSUL PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE  

 

……………………………………………………………………… 

 

 

               Subsemnata/subsemnatul, ......................................................................................................, cu domiciliul 

în ......................................................, str..............................................................................., nr..............., bl............., 

sc........, et.........., ap..........., telefon.................................................., vă rog să-mi aprobați înscrierea la concursul 

organizat de instituția pe care o conduceți pentru ocuparea postului de 

………………………………………………………………………………………………………………………... 

Menționez că sunt absolvent(ă) a (al)..................................................................................................................... 

.............................profilul/specializarea..................................................................................................... 

Anexez prezentei următoarele documente: 

               - curriculum vitae, 

   - original/copie de pe actul de identitate, 

   - original/copie de pe actele de studii în specialitate, 

               - adeverinta cu vechimea în muncă/copie după cartea de muncă /extras Revisal de la ultimul loc de muncă, 

  -  adeverință 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, 

              -  recomandare de la ultimul loc de muncă,  

             - cazier judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă 

incompatibil cu funcţia pentru care candidează.                          

 

 

Data................................ 

                                                                                                                Semnătura ............................. 

 

   

 

                                                             

 

 

 

 

                    

                                                                          


