
INSTITUTUL DE STAT PENTRU TESTAREA ŞI ÎNREGISTRAREA SOIURILOR

     ANUNŢ
privind ocuparea prin recrutare a unor posturi contractuale de execuţie vacante din cadrul 

Institutului de Stat pentru Testarea şi Înregistrarea Soiurilor

 În temeiul:
      - Hotărârii nr. 286 din 23 martie 2011 pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind stabilirea  
principiilor  generale  de  ocupare  a  unui  post  vacant  sau  temporar  vacant  corespunzător  funcţiilor  
contractuale  şi  a  criteriilor  de  promovare  în  grade  sau  trepte  profesionale  imediat  superioare  a  
personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice.

                       Institutul de Stat pentru Testarea şi Înregistrarea Soiurilor anunţă scoaterea la 
concurs a următoarelor posturi vacante:
- 1 post aferent funcţiei contractuale de execuţie vacante de casier I - Serviciul resurse umane, 
financiar - contabilitate;
-  1  post  aferent  funcţiei  contractuale  de  execuţie  vacante  de  muncitor  necalificat  –  Serviciul 
juridic, administrativ şi patrimoniu;
- 1 post aferent funcţiei contractuale de execuţie vacante de muncitor calificat I – Centrul pentru 
Testarea Soiurilor Inand;
- 1 post aferent funcţiei contractuale de execuţie vacante de muncitor calificat I – Centrul pentru 
Testarea Soiurilor Troian;
- 1 post aferent funcţiei contractuale de execuţie vacante de muncitor calificat III – Centrul pentru 
Testarea Soiurilor Ovidiu;
- 1 post aferent funcţiei contractuale de execuţie vacante de muncitor calificat IV – Centrul pentru 
Testarea Soiurilor Târgu Secuiesc;

      Concursul se va desfăşura la sediul Institutului de Stat pentru Testarea şi Înregistrarea Soiurilor, 
astfel:
            -  PROBA SCRISĂ - în data de 11 august 2014, ora 1000 ;
            -  INTERVIUL – va fi stabilit ulterior de comisie, conform prevederilor legale, după 
perioada contestaţiilor;
     Dosarele de înscriere se depun în termen de 10 zile lucrătoare de la data publicării anunţului.  
     Persoană  de  contact:  Stan Daniela-Ioana  –  consilier,  Compartimentul  resurse  umane,  tel. 
021/3184380; 

       Documentele obligatorii pentru întocmirea dosarului de înscriere la concurs
 cerere  de  înscriere  la  concurs  adresată  conducătorului  autorităţii  sau  instituţiei  publice 

organizatoare;
 copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor 

specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice;
 copia carnetului de muncă, conformă cu originalul, sau, după caz, o adeverinţă care să ateste 

vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor;
 cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l 

facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
 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;

 curriculum vitae;
 alte documente relevante pentru desfăşurarea concursului.



Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi  
calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.  

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.

Copiile de pe aceste documente se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică  
pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs, sau în copii legalizate.

SERVICIUL RESURSE UMANE, FINANCIAR - CONTABILITATE
Compartiment financiar - contabilitate
 
 1 post aferent funcţiei contractuale vacante de casier I

A. Condiţiile generale prevăzute la art. 3 din Regulamentul – cadru privind stabilirea principiilor 
generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale 
şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului 
contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice.
B. Condiţiile specifice prevăzute în fişa postului:
    -  Studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat;
    -  Vechime în specialitatea studiilor: minimum 1 an în funcţia de gestionar/casier;
    -  Curs specializare profil economic;
    -  Cunoştinţe operare PC: nivel mediu.

Bibliografie

1. Decretul nr. 209/1976 pentru aprobarea Regulamentului operaţiilor de casă ale unităţilor socialiste;
2. Legea nr. 22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanţii si răspunderea în legătură 
cu gestionarea bunurilor organizatiilor socialiste - cu modificarile si completarile ulterioare;
3. Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, cu modificările şi completările ulterioare;
4. Legea nr. 266/2002 privind producerea, prelucrarea, controlul şi certificarea calităţii, comercializarea 
seminţelor şi a materialului săditor, precum şi testarea şi înregistrarea soiurilor de plante, cu modificările 
şi completările ulterioare.

CENTRUL PENTRU TESTAREA SOIURILOR INAND

1 post aferent funcţiei contractuale  vacante de muncitor calificat I

A. Condiţiile generale prevăzute la art. 3 din Regulamentul – cadru privind stabilirea principiilor 
generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale 
şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului 
contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice.
B. Condiţiile specifice prevăzute în fişa postului:
    - Studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat, profil agricol;
    -  Vechime în muncă: minimum 5 ani.
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Bibliografie

1. Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, cu modificările şi completările ulterioare;
2. Legea nr. 266/2002 privind producerea, prelucrarea, controlul şi certificarea calităţii, comercializarea 
seminţelor şi a materialului săditor, precum şi testarea şi înregistrarea soiurilor de plante, cu modificările 
şi completarile ulterioare.
3. Legea nr.  255/1998 privind protecţia noilor soiuri de plante, republicată.

CENTRUL PENTRU TESTAREA SOIURILOR TROIAN

1 post aferent funcţiei contractuale  vacante de muncitor calificat I

A. Condiţiile generale prevăzute la art. 3 din Regulamentul – cadru privind stabilirea principiilor 
generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale 
şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului 
contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice.
B. Condiţiile specifice prevăzute în fişa postului:
    - Studii medii absolvite cu diplomă de bacalaurea, profil agricol;
    -  Vechime în muncă: minimum 5 ani.

Bibliografie

1. Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, cu modificările şi completările ulterioare;
2. Legea nr. 266/2002 privind producerea, prelucrarea, controlul şi certificarea calităţii, comercializarea 
seminţelor şi a materialului săditor, precum şi testarea şi înregistrarea soiurilor de plante, cu modificările 
şi completările ulterioare.
3. Legea nr.  255/1998 privind protecţia noilor soiuri de plante, republicată.

CENTRUL PENTRU TESTAREA SOIURILOR TG. SECUIESC

1 post aferent funcţiei contractuale  vacante de muncitor calificat IV

A. Condiţiile generale prevăzute la art. 3 din Regulamentul – cadru privind stabilirea principiilor 
generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale 
şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului 
contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice.
B. Condiţiile specifice prevăzute în fişa postului:
    - Studii medii absolvite cu diplomă de bacalaurea, profil agricol;
    -  Vechime în muncă: minimum 2 ani.

Bibliografie

1. Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, cu modificările şi completările ulterioare;
2. Legea nr. 266/2002 privind producerea, prelucrarea, controlul şi certificarea calităţii, comercializarea 
seminţelor şi a materialului săditor, precum şi testarea şi înregistrarea soiurilor de plante, cu modificările 
şi completările ulterioare.
3. Legea nr.  255/1998 privind protecţia noilor soiuri de plante, republicată.
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CENTRUL PENTRU TESTAREA SOIURILOR OVIDIU

1 post aferent funcţiei contractuale  vacante de muncitor calificat III

A. Condiţiile generale prevăzute la art. 3 din Regulamentul – cadru privind stabilirea principiilor 
generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale 
şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului 
contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice.
B. Condiţiile specifice prevăzute în fişa postului:
    - Studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat, profil agricol;
    -  Vechime în muncă: minimum 3 ani.

Bibliografie

1. Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, cu modificările şi completările ulterioare;
2. Legea nr. 266/2002 privind producerea, prelucrarea, controlul şi certificarea calităţii, comercializarea 
seminţelor şi a materialului săditor, precum şi testarea şi înregistrarea soiurilor de plante, cu modificarile 
si completarile ulterioare.
3. Legea nr.  255/1998 privind protecţia noilor soiuri de plante, republicată.

SERVICIUL JURIDIC, ADMINISTRATIV ŞI PATRIMONIU
Compartiment administrativ

1 post aferent funcţiei contractuale  vacante de muncitor necalificat 

A. Condiţiile generale prevăzute la art. 3 din Regulamentul – cadru privind stabilirea principiilor 
generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale 
şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului 
contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice.
B. Condiţiile specifice prevăzute în fişa postului:
    - Studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat sau studii generale;
    - Vechime în muncă: minimum 1 an.

Bibliografie

1. Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, cu modificările şi completările ulterioare;
2. Legea nr. 266/2002 privind producerea, prelucrarea, controlul şi certificarea calităţii, comercializarea 
seminţelor şi a materialului săditor, precum şi testarea şi înregistrarea soiurilor de plante- cu modificarile 
si completarile ulterioare.
3. Legea nr.  255/1998 privind protecţia noilor soiuri de plante, republicată.
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