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Institutul de Studii Sud-Est Europene (ISSEE), cu sediul in Calea 13 Septembrie nr. 13, 
sector 5, Bucure�ti, anunta organizarea unui concurs pentru ocuparea următorului post vacant, pe 
perioada determinata (6 luni): 
• unui post de consilier juridic II, 1/4 norma (2 ore/zi), conform HG 286 / 2011 cu
modificarile ulterioare.

La concursul de ocupare a postului vacant pot participa persoanele care indeplinesc cumulativ 
urmatoarele conditii: 
a) au cetatenie romana, cu domiciliul in Romania �i capacitate deplina de exercitiu
b) nu au antecedente penale �i se bucura de o buna reputatie
c) sunt apte din punct de vedere medical pentru exercitarea functiei pentru care candideaza
d) au studii superioare juridice de lunga durata, absolvite cu diploma de licenta
e) vechime minima de 3 ani in specialitatea postului
f) experienta in legislatia muncii
g) cuno�tinte in derularea contractelor de cercetare
h) cunostinte foarte bune de utilizare a computerului 

Acte necesare pentru intocmirea dosarului de concurs: 

a) Cerere de inscriere adresata directorului Institutului
b) Copie act identitate
c) Copie dupa diplomele de licenta in drept, diploma de bacalaureat �i copie dupa actele care
atesta efectuarea unor specializari in domeniul dreptului civil ( daca acestea exista)
d) Curriculum Vitae (semnat �i datat)
e) copie dupa cartea de munca �i extras din REVISAL care sa ateste vechimea in munca
f) adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare eliberata cu eel mult
�ase luni anterior derularii concursului
g) cazierul judiciar sau o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale care sa-1
faca incompatibil cu functia pentru care candideaza .

• 

Adeverinta care atesta starea de sanatate trebuie sa contina, in clar, numarul, data, numele emitentului 
�i calitatea acestuia, in fom1atul standard stabilit de Ministerul Sanatatii.
In cazul in care candidatul depune o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale,
daca este declarat admis la selectia dosarelor, acesta are obligatia de a completa dosarul de concurs, cu
originalul cazierului judiciar, eel mai tarziu pana la data desra�urarii primei probe a concursului.

Dosarele de concurs se primesc la sediul ISSEE din Casa Academiei, Calea 13 Septembrie, nr. 
13, camera 4353, sect. 5, Bucure�ii, pana la data de 18 august 2021, ora 16°0

. 

Rezultatul selectiei dosarelor se va afi�a pana in data de 19 august 2021, ora 16°0
, la avizierul 

ISSEE �i pe site-ul www.acadsudest.ro, la rubrica ,,Anunturi". 






