
INSTITUTUL DE STAT PENTRU TESTAREA I ÎNREGISTRAREA SOIURILORŞ

ANUNŢ

privind ocuparea prin recrutare a dou  posturi contractuale de execu ie vacante dină ţ  

cadrul Centrului pentru Testarea Soiurilor Negre tiş

 În temeiul:

      - Hot rârii nr. 286 din 23 martie 2011 pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind stabilireaă  

principiilor  generale  de  ocupare  a  unui  post  vacant  sau  temporar  vacant  corespunz tor  func iiloră ţ  

contractuale  i  a  criteriilor  de  promovare  în  grade  sau  trepte  profesionale  imediat  superioare  aş  

personalului contractual din sectorul bugetar pl tit din fonduri publice, cu modific rile i complet rileă ă ş ă  

ulterioare.

Institutul de Stat pentru Testarea i Înregistrarea Soiurilorş  anun  ţăscoaterea la concurs a 

urm toarelor posturi vacante:ă

Centrul pentru Testarea Soiurilor Negre tiş

- 1 post aferent func iei contractuale de execu ie vacante de muncitor calificat I;ţ ţ

- 1 post aferent func iei contractuale de execu ie vacante de muncitor calificat III.ţ ţ

-

Concursul  se  va  desf ura în  data  de  09  februarie  2015,  la  sediul  Centrului  pentruăş  

Testarea Soiurilor din strada Mihail Kog lniceanu, nr. 40, jude  Vaslui.ă ţ

Dosarele  de  înscriere  se depun în  termen de  10  zile  lucr toare de  la  data  public riiă ă  

anun ului la sediul CTS Negre ti.ţ ş   

       CONDIȚII GENERALE DE PARTICIPARE LA CONCURS:

Poate participa la concurs persoana care îndeplinește urm toarele condi ii:ă ţ

a)  are  cet enia român , cet enie a  altor  state  membre  ale  Uniunii  Europene  sau  a  statelorăţ ă ăţ  

apar inând Spa iului Economic European i domiciliul în România;ţ ţ ş

b) cunoa te limba român , scris i vorbit;ş ă ş

c) are vârsta minim  reglementat  de prevederile legale;ă ă

d) are capacitate deplin  de exerci iu;ă ţ

e) are o stare de s n tate corespunz toare postului  pentru care candideaz , atestat  pe bazaă ă ă ă ă  

adeverin ei medicale eliberate de medicul de familie sau de unit ile sanitare abilitate;ţ ăţ

f)  îndepline te  condi iile  de  studii  i,  dup  caz,  de  vechime  sau  alte  condi ii  specifice  potrivitş ţ ş ă ţ  

cerin elor postului scos la concurs;ţ

g) nu a fost condamnat  definitiv pentru s vâr irea unei infrac iuni contra umanit ii, contra statuluiă ă ş ţ ăţ  

ori contra autorit ii, de serviciu sau în leg tur  cu serviciul, care împiedic  înf ptuirea justi iei, de falsăţ ă ă ă ă ţ  



ori a unor fapte de corup ie sau a unei infrac iuni s vâr ite cu inten ie, care ar face-o incompatibil  cuţ ţ ă ş ţ ă  

exercitarea func iei, cu excep ia situa iei în care a intervenit reabilitarea.ţ ţ ţ

CONDIȚII SPECIFICE DE PARTICIPARE LA CONCURS:

Muncitor calificat I
    - Studii medii absolvite cu diplom  de bacalaureat sau coal  profesională ş ă ă;
    - Vechime în specialitatea studiilor necesare ocup rii postului: ă minimum 5 ani.

Muncitor calificat III
    - Studii medii absolvite cu diplom  de bacalaureat sau coal  profesională ş ă ă;
    - Vechime în specialitatea studiilor necesare ocup rii postului: ă minimum 3 ani.

DEPUNEREA DOSARULUI DE CONCURS
Dosarul de concurs se va depune la Centrul pentru Testarea Soiurilor Negre ti, la domnul Antonş  

Marian – referent, tel. 0235457781, în perioada 16.01.2015 – 29.01.2015, orele 16,30. și va fi constituit 
din urm toarele documente:ă

a) cerere  de  înscriere  la  concurs  adresat  conduc torului  autorit ii  sau  institu iei  publiceă ă ăţ ţ  
organizatoare;

b) copia actului de identitate sau orice alt document care atest  identitatea, potrivit legii, după ă 
caz;

c) copiile documentelor care s  ateste nivelul studiilor i ale altor acte care atest  efectuareaă ş ă  
unor  specializ ri,  precum  ă și  copiile  documentelor  care  atest   îndeplinirea  condi iilor  specifice  aleă ţ  
postului solicitate de autoritatea sau instituția public ;ă

d) carnetul de munc  sau, dup  caz, adeverină ă țele care atest  vechimea în munc , în meserieă ă  
i/sau în specialitatea studiilor, în copie;ş

e) cazierul judiciar sau o declara ie pe propria r spundere c  nu are antecedente penale careţ ă ă  
s -l fac  incompatibil cu func ia pentru care candideaz ;ă ă ţ ă

f) adeverin  medical  care s  ateste starea de s n tate corespunz toare eliberat  cu cel multţă ă ă ă ă ă ă  
6 luni anterior derul rii concursului de c tre medicul de familie al candidatului sau de c tre unit ileă ă ă ăţ  
sanitare abilitate;

g) curriculum vitae.

Adeverin a care atest  starea de s n tate con ine, în clar, num rul, data, numele emitentului iţ ă ă ă ţ ă ş  
calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul S n t ii.ă ă ăţ

În cazul documentului prev zut la lit. e), candidatul declarat admis la selec ia dosarelor, care aă ţ  
depus la înscriere o declara ie pe propria r spundere c  nu are antecedente penale, are obliga ia de aţ ă ă ţ  
completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu pân  la data desf ur riiă ăş ă  
primei probe a concursului.

 Actele prev zute la lit. b)-d) vor fi prezentate i în original în vederea verific rii conformit iiă ş ă ăţ  
copiilor cu acestea.

ETAPELE CONCURSULUI:
Concursul const  în parcurgerea a trei etape:ă

- Selecția dosarelor de înscriere - 30.01.2015 – 02.02.2015;
- Proba scris  -  susă ținut  în  data  de 09 februarie  2015 la  sediul  Centrului  pentruă  

Testarea Soiurilor Negre ti, ora 10,00;ş
- Interviul – organizat în data de 12 februarie 2015 la sediul  Centrului pentru Testarea 

Soiurilor Negre ti, ora 10,00.ş

Comunicarea rezultatelor la fiecare prob  a concursului se face în termen de maximum o ziă  
lucr toare de la data finaliz rii probei.ă ă



Dup  afi area rezultatelor ob inute la selec ia dosarelor, proba scris  i/sau proba interviu, după ş ţ ţ ă ş ă 
caz, candida ii nemul umi i pot depune contesta ie în termen de cel mult o zi lucr toare de la dataţ ţ ţ ţ ă  
afi rii rezultatului selec iei dosarelor, respectiv de la data afi rii rezultatului probei scrise i/sau aşă ţ şă ş  
interviului. 

Comunicarea rezultatelor  la contesta iile depuse se face prin afi are la sediul  autorit ii sauţ ş ăţ  
institu iei publice organizatoare a concursului, precum i pe pagina de internet a acesteia, dup  caz,ţ ş ă  
imediat dup  solu ionarea contesta iilor.ă ţ ţ

Conform  prevederilor  art.  32  din  Regulamentul –  privind  stabilirea  principiilor  generale  de 
ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunz tor func iilor contractuale i a criteriilor deă ţ ş  
promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul 
bugetar  pl tit  din  fonduri  publice,  aprobat  prin  H.G.  nr.  286/2011,  cu  modific rile  ă ă și  complet rileă  
ulterioare:

"(1)În  situa ia  contesta iilor  formulate  fa  de  rezultatul  selec iei  dosarelor,  comisia  deţ ţ ţă ţ  
solu ionare a contesta iilor va verifica îndeplinirea de c tre candidatul contestatar a condi iilor pentruţ ţ ă ţ  
participare la concurs în termen de maximum o zi lucr toare de la expirarea termenului de depunere aă  
contesta iilor.ţ

(2)În  situa ia contesta iilor  formulate  fa  de  rezultatul  probei  scrise,  probei  practice  sau  aţ ţ ţă  
interviului comisia de solu ionare a contesta iilor va analiza lucrarea sau consemnarea r spunsurilor laţ ţ ă  
interviu  doar  pentru  candidatul  contestatar  în  termen de maximum o zi  lucr toare  de la  expirareaă  
termenului de depunere a contesta iilor."ţ

Rezultatele  finale  se  afi eaz  la  sediul  autorit ii  sau  institu iei  publice  organizatoare  aş ă ăţ ţ  
concursului,  precum i  pe  pagina  de  internet  a  acesteia,  dup  caz,  în  termen de  maximum o  ziş ă  
lucr toare de la expirarea termenului prev zut la art. 32 alin. (2) din H.G. nr. 286/2011 pentru ultimaă ă  
prob , prin specificarea punctajului final al fiec rui candidat i a men iunii «admis» sau «respins».ă ă ş ţ
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