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Institutul tle stitittestntltele FllmIleNFLPR eu sediul in oraşul magmele, Judet
Ilfov, Str Alolnlşlilor … 409, cod poştal 077125, ţel. 0374574471, l'nx 0214575840,
organizeaza concurs pcnlru ocuparea funclici de Ingrijitun in eacltul Seniciului Tehnic
Adminislmtiv, Achi/l Publice si lnves „pe perioadă ncdctcrminală. eu normă îmrezlgă de
8 Ore/ZI. 40 urc/săplamlîna.

CERINTE DE OCUPARE PRIN CONCURS A POSTULUI
Conditii generale de participare

:

Ponte parlicipa la concurs persoana eure îndcpllllcşlc \lrmămnmlc condi…

.

.
,
,
-

să nilia cetăţrmic .omnna, cetatenie a alter state membte ale Uniunii Europene snu
a altor stalc aparţinând Spatiului Economic European şi domiciliul în Româm'
sa cunuască limba mmm-la. scrls şi vorbii ;
sit albă teii sta n……na teglernentnta de prevederile legale ;
să aibă capacitate dcpll aaeexetctttu;
să aiba e stare de sănătate cotespunzătoaie peslului pe…… care candideaza mcsla
pe baza adeverintei medicale eliberată de medicul tie familie sau de unitatile

sanitare abilitate
.
,

:

;

sa indeplineasea eondi 'lc de soiuri şi. după …, de vechime sau alte eenditii
speetnee poti .… eenntelnt poslqui sees la concurs ;
nun Ibslcondamnmn delimtiv pcnml savatşitea une nimetiunieontta umani tii,
contra statului ori eeutta autnntaiit, de serviciu sau in legătură eu setvieiul. cmc
împiedică înfăptuirea justitiei, de fals ori a altot Fapte tle eoruplie sau a unei
itiftaetiutii săvârşite eu intentie, oate at facea, eonmnttbim eu excreilmea
functiei, cu excepţia situatiei in Care a intervenit reabililnren
specii-teo pentru oeupnren pnsmlui de lng

.
»

,
,
,
.

este nneelvent de xtudll mcdii/gîmanzlalc.
een, tuie avnnlaj expencnm in domeniu
conslllule mama] domlcdiul candidatului in proximitatea institutului
teeemamclari Sl date de cumacl(adresa de ermail si/sau numar de telefon) ale
persoanelor cu care candidatul zl luam/colabora! in trecut
cunoastelea si tespeemtea legislatiei … domeniu,
nu este inscris in cazlenli judiclalv
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ACTE NECESARE PARTICIPARII LA CONCURS:

WP.—

4.
&
6.
7.

cerere de înscriere la Concurs adresam Directoruluir
cupla actul… de idenlllale sau orice document care alesul idenlilarua;
copille documenlelol care meslă nivelul s…diilor » diplome şi she nuc care atestă
efecluureo unor speciallză
copia curnelulul de muncă sau. după caL u udevenllţă care alesii: reelurnen în mu…
sl, după caz. în specialitate:
cazier _llldwléll' nau 1: de aulic p= propriu lăsyulldcrc că 1… are rullcvcdcllle penale
cure să—l facă lncompalibil en funcţia psrnru care candideaza;
adeverinţa medicală care să ateste starea d: sfnlălule colcspunzătoarc elibel—ulă cu cel
mull 6 luni anlcrlor dcrul 'i concursului dc călle nledlcul de fnmllle al candidatului
sau de că…) \mi1ăţile sanimm ahllilalc:
cumculum vilaej

Aclclc prevăzute la pct. 2, 3 şi 4. vor lî prezentate şi în nriglllal în vederea cnnfonmlălil
wpiilor eu accslca
ln cazul doournenrulul prevăzut la pct. 5 cazicnll iudlcron candidalul declarat admis la
selecţia dosarelor, care a depus ln inscriere o deelaralre pe pmprla răspundere că nu am
antecedellle penale are obllgrula de a cumul… dosarul de concurs cu englnulul cazierului
judiciax. eel lâlzlu până la data desăşulalli orlrnel probe a concursului

,

CONCURSUL CONSTA ÎN 3 ETAPE SUCCESIVE:
selecţia dosarelor rle inscriere
proba scrisa
3. lnvemul/orolou practica
lv

ze

Concursul se va desfăşum conform Regulamentului de concurs/promovare penlru
'
ocuparea posturilor din cadrul ISS . rrllolu l'NFLPR sl vo eonslo în verlncureu apllludi
pmfc ouale prin …mmrcolul unol probe serlso şl lmcrviul/pmba pmctlca susţin… în faţa
ccml ci de examinare,

Proba scrisă va swen loc în data de
lnlm iul/Proba pmclicn va swen loc în data de

064112020 ora [0 100

11.111on ura 10:00

;
;

Dosarele pcnml inscriem lo conculs se depun la Serviciul Resulse Umane până la dala

de 02.1 1.2020, (wm 15:00
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BIBLIOGRAFIEORIENTATIVA

.

Ltgsa …. 319 d… 2006 privind protecţia şi securitatea ……

. Legea …. 307 din 2006 privind apărarea împotriva ……diiim;
Ordinul …, | 19/2014 pentru aprobarea Normelor de igiena si
mediul de vinln al populatiei

TEMATIC

. Icguli de ci…… a curăţenici:
.

nuliuni fundamcnlalc de igiena,

.

sccuriIatc si sanatate in munca.

…a… publica privind

