
 

 

 

 
28 decembrie 2020                                                                                 Se aprobă 

 

                                                                                                         DIRECTOR, 

 

                                                                                             Prof.univ.dr.Dan Dungaciu 

 

 

                                             A N U N Ţ 

 

 
   Institutul de Ştiinţe Politice şi Relaţii Internaţionale,,ION I.C.BRĂTIANU’’al Academiei Române 

cu sediul în bd.Iuliu Maniu nr.1-3,bl.A ,et.7,sector 6, Bucureşti, scoate la concurs următorul  post de 

execuţie: 

 

- 1 post de inspector de specialitate gr.I cu  normă întreaga, pe durată nedeterminată, 

specializarea comunicare şi relaţii publice  

- Candidaţii vor depune actele de înscriere la concurs la Secretariatul Institutului, între orele 10-13. 

 

  Actele necesare pentru întocmirea dosarului de concurs: 

- Cerere de înscriere la concurs adresată Directorului Institutului; 

- Curriculum vitae  în format EUROPASS, detaliat ,datat şi semnat pe fiecare pagină; 

 - Declaraţie pe proprie răspundere că nu are condamnări penale care să îl facă incompatibil cu funcţia 

pentru care candidează, cu completarea dosarului de concurs ( până la data primei probe de concurs) cu 

cazierul judiciar în original; 

- Copia actului de identitate; 

- Copiile documentelor care atestă nivelul studiilor şi a altor acte care atestă efectuarea unor 

specializări(diploma de studii, atestate, certificate); 

- Copia carnetului de muncă /adeverinţă de vechime, pentru a dovedi vechimea în muncă ; 

- Adeverinţă medicală care să ateste starea de sănatate, în clar, numărul, data, numele emitentului şi 

calitatea acestuia în format standard stabilit de Ministerul Sănatătii. 

 

    NOTĂ: documentele depuse în copie vor fi certificate ,,Conform cu originalul”de către candidaţi, 

semnate şi datate. 

 

      Dosarele de concurs se primesc la Secretariatul Institutului pâna la data de 12 ianuarie  2021 

ora 13, când expiră termenul limită de depunere a dosarelor. Rezultatul selectării dosarelor se afişează 

la sediul Institutul de Ştiinţe Politice şi Relaţii Internaţionale,,ION I.C.BRĂTIANU’’ şi pe site-ul 

institutului în data de 13 ianuarie  2021. 



 

 

 

 

 

    Cerinţele postului: 

       

- studii superioare absolvite cu diplomă de licenţă în unul din domeniile: sociologie, jurnalism, 

comunicare şi relaţii publice; 

- vechime în specialitatea studiilor de minimum 7 ani; 

      -    experienţă în domeniile: comunicare şi relaţii publice, organizare de evenimente, campanii de 

promovare 

 

 Bibliografie: 

 

- Legea nr.544/2001 privind liberul acces la informaţii de interes public. 

- Istoria ISPRI,, Ion I.C.Brătianu” ; site ispri.ro(activităţile ISPRI,, Ion I.C.Brătianu”). 

 

 

 

 Condiţii necesare ocupării unui post de natură contractuală 

 

 Poate ocupa postul vacant persoana care îndeplineşte următoarele condiţii: 

- are cetăţenia română,cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau statelor aparţinând 

Spaţiului Economic European şi domicililul în România; 

- cunoaşte limba română, scris şi vorbit; 

- are capacitatea deplină de exerciţiu; 

- are starea de sănatate corespunzătoare postului care candidează,atestată pe baza adeverinţei medicale 

eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate; 

- îndeplineşte condiţiile de studii şi după caz, de vechime  potrivit cerinţelor postului scos la concurs; 

- nu a fost condamnat definitiv pentru săvârşirea unei fapte contra umanitătii,contra statului ori contra 

autorităţii, de serviciu sau în legatură cu serviciul,care împedică înfăptuirea justiţiei,de fals ori a unor fapte 

sau a unei infracţiuni savârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia 

situaţiei în care a intervenit reabilitarea. 

          

 

 

           Concursul va consta în probă scrisă şi  probă interviu. 

     Proba scrisă va avea loc în data de 20 ianuarie 2021 ora 11 la sediul Institutului.  

     Rezultatul probei scrise va fi afişat la sediul Institutului şi pe site-ul instituţiei în data de   

21 ianuarie 2021 ora 11, candidaţii declaraţi admişi fiind cei care au obţinut minimum 50 de puncte.  

Numai candidatii admişi la proba scrisă se pot prezenta la proba interviu.  

   Proba interviu se va desvăşura în data de 26 ianuarie 2021 ora 11 la sediul  Institutului.  

      Rezultatul interviului se va afişa la sediul Institutului şi pe site-ul instituţiei în data de   

26 ianuarie 2021 ora 15. 
    Accesul în sala de concurs se va face în baza cărţii de identitate în original iar candidatii sunt rugaţi 

 să se prezinte cu 10 minute înainte de începerea probelor. 

 



        Rezultatele finale se vor afişa în data de 28 ianuarie 2021  la sediul Institutului şi pe site-ul 

instituţiei. 

 

       Candidaţii pot depune contestaţii cu privire la selecţia dosarelor/proba scrisă /interviu în termen de o 

zi lucrătoare de la afişarea rezultatelor respective, la Secretariatul Institutului.  

       Rezultatele contestaţiilor depuse pentru selecţia dosarelor/ proba scrisă/interviu se vor afişa în termen 

de o zi lucătoare la sediul Institutului şi pe site-ul instituţiei. 

 

             Relaţii suplimentare se pot obţine zilnic între orele 10-13 la telefon : 0771.227.115/ 021.316.96.61 

 

          

                                                                                        Întocmit, 
                                                                      Biroul Resurse Umane 

 

                                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                        
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


