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Aiornisnior nr. 409, cod poşlai 077125, şei 0214514471, fax 1121.457.55 40.
organize… concurs penuu ocuparea funcţie! de lngrijitor, in cadrul Serviciului Tohnic
Admrnisuam, Achizitii Publice 51 Invesliiii, pc perioadă nodcicrrninnid. cu normă inuengă de
8 ore/zi, 40 on:/săptămâna,
Ilfov.

CERINTE DE OCUPARE PRIN CONCURS
Cnndiţii generale do parliciparc
pe… panicipa
.

'
,
.

,

la

A

POSTUL

:

concurs penoana care indeninrrsie următomclc condi.

aibă ccnâţcnic romnnn, cetăţenie ai altor slim: memblf ale Uniunii Europene sau
a nuor slale apnninând Spniiuiui Economic Eumpcxn si domiciliul în România ;
sn cunoasca hmba romnnn, scris si vorbit,
in \'âma minima mglemcnlală dc provmriio legale ;
să aibă capacitatc deplină de exerciţiu ;
să aibă o sinrc do sănălme corcspunr care nos—iului penlru care onndidsn .niesia
pe o… ndcverinţei …… : elibenală dc medicul de (…din sau de unnaiiio
snnirnro abililal
n condiţiile de sindii şi„ după caz. de vccnirnc sau alte condiţii
snec—ince polii it corinie1or postului scos la concur
nu săvârşi a unoi infracţiuni cummummulăţii.
nua fus! cnndamnauî definitiv
i. dc scrvi u sau în iogmurz cu serwciuL are
contia statului on comm autor
împiedică inroniuiron iustiţici. do in1s ori n niior innic do corupţie sau a unei
infracţiuni săvârşite cu imenţie, care ar face… incompatibilă cu sxercilama
funccicL cu cxccoun siiunnor in care a in1srvenii renbiiiiuren
să

specincu pentru ocuparea pnslului de lugrijilor:
.
.
—

,
,
—

osic absolvent de studii medii/gimanzialc :
consmuie avantaj experienin in domeniu
Consliluic avamaj domiciliul candidatului in proximirnrcn instilulului
recomandam si dale de conlact(adrcsa dc c-mail si/snu numar de icxoron) ale
persoanelor cu sau candidatul a 1ucin1/oo1nhorn1 in nocui
cunoasterea si respomurcn legislatiei in domeniu;
nu este inscris in cnzicrui judiciar
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NECESARE PARTICIPARII LA CONCURS

4.
5.
6.

7.

:

cetete de înscl'icrc la concurs adresata Directorului,
copia actului de identitate sau orice document care atestă identitatea:
elul studi ur , dlplome si alte nete care atestă
ile documentelor (:an atesta
efectuarea unor specializări;
copia eat-netului de inut-.eu sau, după …. o adeverinta eate atestă Vechimea în ntunea
şi. după 6qu în specialitate;
cltztcr judiciar sau n dedat-eine pe propria răspundem că nu are anteeedente penale
eare sărl Tucă ineontputibil cu functia pentur eare candidează;
adeverinta medicală cate ea teste starea de sănătate corcsputtzâtoate eliberata cu ce]
mult 6 luni anterior derulă concursului de eatre medicul de familie al candidatului
sau de eine unitatile sanitare abilitate;
curriculum vitae;

Actclc prevazute la pele , 3 4_ Vol ti prezentate şi in origjmtl în vederea enntennitatir
eepiilor eu acestea.
In cazul documentului prevăzut la per. 5 cazierul iudreiar, eandidatul deelatat admis la
seleerin dosarelor, care a depus la inseriere () de
ape pe propria tăspundcrc ea nu are
antecedente penale. are obligaţia de a completa dosanll de concurs eu originalul eazterului
judtetar, cel târziu până la dinu desfusurănl primei probe a enneursului
—

CONCURSUL CONSTA ÎN 3 ETAPE SUCCESIVE:
l. selectia dosarelor de înscriere
2 probaserisa
3. interviul/proba praetiea
Concursul se ia desfăşura eenrornt Regulamentului de concurs/promovare pentru
acuparea posturile. din cadrul lss . lrilinlu mmm şi va eansta in verificarea aptitudinilor
profe onala prin lnlemlcditll: unei probe serise şi inten'iul/ploh'd piaetiea sustinut in fata
comisiei de examinare.
Selectia dosarele: va avea loc in data de

(76.01.2021

Proba scris; va avea loc în data de
intewiul/Prttba practica va avea loc în data de

11.01.2021

am 10 :00

14.01.2021 ora 10:00

;
;

Dosarele pentru inseriere la concurs se depun la Serviciul Resurse Umane până la data

de 05 012021.om16'00

Director ISS- Filiala INFLPR
Dr. 10 Sorin Zgura
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Verdete Cluudi
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BIBLIOGRAFIE ORIENTATIVA

. chca …

3|9

din 2005 privind protecţia ŞI sccul'ilalca munch;

.

Legea nr 307 din 2005 privmd apărarea împulriva ince…IIIIoI;

.

Ordinul mu 119/2014 penlru aplobarca NormeIor de Igiena si saname publica privind
mediul de …… al popuImIeI

TEMATICA:

.

„gun de „II"-sama u unmţunici;

.

noliuni fundumenlale de i gicna;

-

sccurhale

sv

simulate in munca,

