Anunț privind concursul pentru ocuparea postului contractual de execuție vacant de
Referent de specialitate treapta II
În
temeiul
prevederilor Hotărârii
Guvernului
nr.
286/2011
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, cu modificările și completările ulterioare, ARTEXIM
organizează în perioada 04 iunie 2019 – 8 iulie 2019, la sediul său din Bucuresti (sector 1, Cal.
Victoriei nr. 155, bl. D1, Sc. 8, Etj.2), concurs pentru ocuparea unui post contractual de execuție
vacant de Referent de specialitate II la Compartimentul Resurse umane.
Candidații trebuie să îndeplinească coțnditiile prevăzute de art.3 din Hotărârea de Guvern
nr. 286/2011, cu modificarile şi completarile ulterioare;
I. Condiții generale de participare.
Poate participa la concurs persoana care:
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.
II. Conditii specifice de participare la concurs
1. Studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă
2. Studii universitare de masterat absolvite cu diplomă de master în domeniul resurselor umane
3. Vechime în muncă de minim 3 ani
4. Vechime in domeniul resurselor umane minim 1 an
5. Prezinta avantaj absolvirea unui curs de formare - Inspector resurse umane

III. Concursul se organizează după cum urmează:
c) 21 iunie 2019: selecţia dosarelor;
d) 28 iunie 2019, ora 10:00: proba scrisă;
h) 4 iulie, ora 10 : interviu
IV. Dosarul pentru înscrierea la concurs va cuprinde următoarele documente:
a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului instituției;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea potrivit legii, după
caz;
c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi alte acte care atestă efectuarea unor
specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale
postului solicitate de instituțiel;
d) carnetul de muncă sau, după caz, extras din Revisal, adeverințe care atestă vechimea în muncă
și în specialitate;
e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l
facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează (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);
f) 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;
g) curriculum vitae.
Actele prevăzute la conținutul dosarului vor fi prezentate și în original în vederea verificării
conformității copiilor cu acestea.

BIBLIOGRAFIE de concurs pentru ocuparea postului de referent de specialitate
-

-

Legea 53/2003, privind Codul Muncii, republicata, cu modificarile si completarile
ulterioare;
Legea Cadru 153/2017 - privind salarizarea personalului platit din foduri publice, cu
modificarile si completarile ulterioare;
H.G 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor
generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor
contractuale cu modificarile si completarile ulterioare;
H.G 905/2017 privind registrul de evidenta a salariatilor;
Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii, cu modificarile si completarile
ulterioare;

-

OUG nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a
unor măsuri fiscal-bugetare;
Hot. Guv. nr. 500/2011 privind Registrul General de Evidenta a Salariatilor, cu
modificarile si completarile ulterioare;
Ordonanța 111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor,
cu modificarile si completarile ulterioare;

-

DECRETUL nr. 209/1976 pentru aplicarea regulamentului operațiunilor de casă,
actualizat;

-

LEGEA nr.22/1969 actualizată, privind angajrea gestionarilor ,constutuirea de garanții și
răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor agenților economici, autorităților sau
instituțiilor publice;

TEMATICA concurs referent de specialitate
- Prevederi legislative din Codul Muncii;
- Recrutare, selecție personal, organizare concursuri posturi vacante;
- Proceduri de raportare în REVISAL a angajării, încheierii și modificării contractului
individual de muncă
- Evaluarea performanțelor salariaților
- Timpul de muncă și de odihnă
- Formarea profesională
- Drepturi şi obligaţii în legătură cu primirea, păstrarea şi eliberarea bunurilor materiale;
- Condiţii necesare îndeplinirii funcţiei de casier: definiţie; desemnarea unei alte persoane
în lipsa casierului;
- Efectuarea încasării în numerar.
Relatii suplimentare: la sediul ARTEXIM din Bucuresti, Cal. Victoriei, nr. 155, Bl. D1,
Sc. 8, etj. 2, sector 1, tel:021.317.80.81, E-mail: contact@artexim.ro, persoana de contact:
Simona Rentea.

