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Inslilulu] de Şllinle Spalinlee Fillala INFLPK cu sediul in oraşul MăgureIcJudel
Ilfov. sxi. Aiomişiilci nr 409. cod pcşiul 077125. ţel. 1121.457.4471c fax 021-45153 40,
organizează concurs pen…. ocuparea iunciiei dc Conducnmr num, in cudnil Serviciului
'
Teiinic Adminlşwativ, Achi
Publice si Imesuliî, pe perioadă nedelenninnla, cu nomizi
&
întreagă de ori:/zi, 40 cic/supruniiinc.

CERINTE DE OCUPARE PRIN CONCURS

A

POSTULUI

Condiţii generale de particip… :
I'oalc punicipn la concurs peisonnei cine indeplineşie urmămarele condilii
-

;

să mhz celălcnic romana, celăţcnle n .ilior state membre ale Uniunii Europene sau
a ulmi sigle aparţinând Spaţiului Econom Eurupean domIcIIiuI in Romi…
să cunoa "a limba romana, SCI'IS şi vorbit ,
să aibă vâlsm nriniirui rcglcmcutală de prcvedcnlc legali: ;
să nibn capacitate deplină de exerciţii
sx aibă n siam dc sănălaie cmespunţăloare poşlului pe…… care candidează, alexia
pe o… adeverinţa medicale elibelală de medicul de iniiie sau de uniidiile
similare nbilIlale :
de vechime sau alu: condiţii
să îndcpIincască condiliile de siudii şi, după
in
spccmcc pcirivii cerinţelor poslului scos concurs:
nu a iesi condamnată definitiv pcnini săvâl' ucn unei infincliuni conirn umallilătii.
conii—u s\aqui o
onlm nuioriinni, de sc. … sau in legătură cu serviciulr cam
Împiedlcn inizipiuiroo juoliiioi de l'a on a nu… inpie de corupiic sau n unei
infracţiuni s vnişue cu inlenţie, care în inceeo incnmpalibilă cu exelchxlea
funcţiei, cu excepţia siluallei in cale a inlervenii reabilitarea,
—
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.
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cu

specifice pcnlru acuparea poslului de Conducnlor num:
»

,
,
,

,
,
,

»

.

cslc absolvcni de studii medii :
scfcr prcrcsicnisi
minim 5 uni vechime in munca, in po», ia de conducator nuio profesionisl
recomanda” si dale de coma—[(adresa de ermml si./sau numar de lelelnn) ale
persoanelor cu cuie candidalul a lucrul/colnbomi in ireciii
i'… niecedenie nuiere grave
cunosiinle minime de mecanica nulo
collslimie avanlaj cunoaslelea limbii engleze
consiiluie avunlaj doini ' iul in prcxinrilaiea lnslilutului
constlluie avantaj orice all CUIS. ceniflcal'c, specializare in domeniul admIHISIIalIV
cunoasiereu SI iespeclareu legislatiei in domeniu:
nu cele inscris in cazierul judiciar.
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ACTE NECESARE PARTICIPARII LA CONCURS
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:

], cetele de înscriele Ia concurs adlesala Directorului,
2. copia aciului de idemuale sau orice document care alesii identilalea;
3. Copiile documcnlelor care mesia nivelul studiilor , diplome si alte acte care aleată
eiscluurea unor specializă ,
4. copia camemlui de muncă sau, după caz. o adeverinţă Calc amsiâ vechimea în muncă
şi, după caz, in specialitate;
5. cszrs. judiciai sau o declaraţie pe propria răspundere că nu am antcccdcnlc penal:
care să-l faci incompatibil cu funciia pentru care candidează:
6. adcvcnniu medicală care si atcsic starea de sănătate corCŞplmzămarc eliberam cu cel
muli 6 luni umanoi- dcililălii concursului de sau: medicul de familie al candidatului
le şanltare abilitate,
sau de către un
7. curriculum mae,
Aciclc plevăzule la pci. z, 3 şi 4, vor & prczcnlalc si in original in vederea conformităţii
copiilor cu acestea.
in cazul documentului preva … la pcl. s cazierul judiciar. candidatii] declarat admis la
selsciia dosarelor, care a depus la înscrie!: :) declaraţie pe propriu răspundem că nu ars
anlecedcnte penale, ar: obligaiiu de & compleu dosarul de concurs cu originnllll cazierului
iudicim. cel lâiziu până la data desfăşurării primei pmbu a concursului.

,

CONCURSUL CONSTA ÎN 3 ETAPE SUCCESIVEz
l
selecţia desenelor de înscriere
2. proba scrisă
3. inicrviliI/probu„rami…

Concursul se va desfasura …in… Regulamcnlului de concurs/promovare pentru
ocuparea posluriloi din cadrul lss , Filiala INFLPR şi va cons… in veril'icmea aptitudinilor
profesionale prin intermediul: unei picbe scrisa si imewiul/pmbs praciica susţinut în f…
comisiei de examinare

Pmba scrisă va avea Inc în data de
Interviul/Proba prnctic: va avea loc în dala de

0641142020 ora 10 100 :
1141142020 ora 10:00 ;

Dosarele pentiu înscriere la concurs se depun la Serviciul Resurse Umane până la data
de 02.111020. ora 16:00

Director [SS- lîjlinln INFLPR
Dr. ZGURA Xou»Sorin
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BIBLIOGRAFIE ORIENTATIVA

.

Codul Hllic

. Legea nr. 319 din 2006 pm md prmEClla şi securitatea muncii
.

Legea

.

om…… …. 119/2014 penllu aumbarca Nunncior de igiena si sanatate publica privind
mediul de viata al populatiei

„11

307 din 2005 privind apărăm! împotriva incendiilor;

TEMATICA:

.

Cunoaslcrca legislatiei privind circulatia pe drumurile publice

.

Codul miicr

. natiuni fundamentale de igiena;
.

securilalc si sanalale in munca.

