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- să cunoască limba română, scris şi vorbit; 

- să aibă vârsta minimă reglementată de prevederile legale; 

- să aibă capacitate deplină de exerciţiu; 

- să aibă o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei 
medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate; 

- să îndeplinească condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit 
cerinţelor postului scos la concurs, 

- să nu  fi fost condamnat 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  i-ar face incompatibili cu 
exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea. 

 

Condiţii specifice pentru ocuparea unui post contractual vacant de expert: 

• studii universitare de licenta in domeniul financiar contabil si experienta minim 3 ani in 
contabilitate , 

• cunoaşterea unei limbi de circulaţie internaţională – engleză/franceza nivel mediu, 
• cunoştinţe de operare pe calculator – WindowsXP, MS Office (Word, Excel, Power Point). 
 

I. DOCUMENTE NECESARE ÎNSCRIERII LA CONCURS 
 

a) cerere de înscriere la concurs adresată Directorului General al OSIM; 

b) copie a actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz; 

c) copiile documentelor care atestă nivelul studiilor – diplomă, în original şi copie (originalul se va 
restitui la data depunerii, după confruntarea cu copia); 

d) 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; 

e) cazier judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă 
incompatibil cu funcţia pentru care candidează; 

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; 

h) alte documente pe care candidatul le consideră relevante în desfăşurarea concursului. 

În cazul documentului prevăzut la lit.e) – cazier judiciar, 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. 

II. CONCURSUL CONSTĂ ÎN 3 ETAPE SUCCESIVE: 

a) selecţia dosarelor de înscriere; 

b) proba scrisa; 

c) interviul; 
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