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CERINTE DE OCUPARE PRIN CONCURS
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Condiţii generale de paniciparer
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să aibă cetăţenie romana. cetăţenie a allor „nie membre ale Unlunii Fulnpeue sau
& alipr slatc aparţinând Spaţiului Economic Dumpcan si domlclliul în România ;
să cunoască limba mmann, seris si vorbii :
si: Albă vârsln mln… reglemenrarn de prevederile legale ;
să aibă capacitate deplină de ::xsrdţiu,
să aibă o siare rle sănătate corespunzămars postului pemru cure candidează, meaw
pe baza pdeverinlei medicale elibclată de medicul de familie seu de unităţile
snnnnre abilllmc ,
să îndeplinească condiliilc de studii Şi, după esa. dc vceliirne sau alle condilii
speeince polri ii cerinţelor poslului scos la concurs ;
in definitiv pe irusnvârsi nnnei infmcţilmiconlraumanilîiţii,
nunl'm'lcondall
Conlra siniulul un mmm autor , i, de servi u s.… in legălură cu servleiul. care
împiedică înfăptuirea jusliţiei, de fals …; a al… fapte de corupţie sau a unei
infmcţiuni săvârşite eu inieniie, care ar facea lncompallbilă cu exercilureu
funcţieL cu exeepiia slluaţici în care n imervenn resbilnsrea

lspcciEcc penirn oenpnreu postului de lugrijilor:
csre absolve… dc smdli mcdii/gimanzialc ;

eonsiilure avantaj experienm in domeniu
conslltuic avanrnj domiciliul eandielainlni in proximitatea lnsiiiurului
recomandari si dale de epniaci(ndresn de email si/sau numar de relefon) ale
persoanelor cu cuie enndraniul a …mai/colaborat in rreenr
cununsierensi respeeinrealeg aiiei in domeniu,
nu esie inscris in eneiei ul judicmn
nu afost sanclionnt cu desfacere disciplinara aceniraciului de munca
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ACTE NECESARE PARTICIPARH LA CONCURS

:

cerere de inscriere la concurs adresam Direclorului;
2. copia acluiul de |denl|mle sau orice dneumenl care alesii! idenlilaleu;
3. coplilc doonmonrolor care mesm nivelul studiilor . diplome şi ollo ziele care atestă
efecluarea unor speciali
4. copia cnmelului de munca sau după caz, n adeverinţă care meştă vechimea în muncă
si, după caz, în spccialilale;
5. caZler judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere ca nu ore antecedeme penale
care să-l facă ineompolibil cu funcna poorru care candldcază;
&. adeverima medicală care să ateste siarea de sănătate corespunzăroelc ciibcmră cu noi
muli 6 iuni antclior derulării concursului dc către mcdicui de familie al candidmuiui
sau de care unităţile sarmate ahiliiale;
7. our—rioulum vine,
Actele prevăzule la pol. 2— 3 şi 4. vor & prezennile şi în original în vederea conformităţii
copiilor cu nccstcn.
in cazul doeumemnlni preuayul la pol 5 cazieml judiciar, candidalui declarau admis la
wciceţid rl……el…, …… ,. de…… l,.
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antecedente penale, are abligxţia (is & complela dosarul de concurs cu originalul cazierului
judiciare cel lârziu până la data desfăşurării primci probe & concursului.
CONCURSUL CONSTA ÎN 3 ETAPE SUCCESIVE:
l. selecţia dosarelor de înscriere
ze

probnscnsă

3

irllcrviul/proba proorioo

Concursul se va deslăşum conform Regulamentului de Cancun/promovare porn…
ocuparea poslurilnr a… cadrul lss , Filnrlo mmm ş. va comm în uerrlro ea apliludiniior
'nut în faţa
profesmnnle prin in…—mediul; unei plnbe sorire şi inlerviui/pmbu practica
comisiei de examinarii
Selectia dosarelor va avea loc in dar.) de

23.02 2021

Proba xcrisă va avea loc în dala de
Interviul/Proba praclica va avea loc în data de

25.02.2021 ora 10 0 ;
03.03.2021 ora 10:00 ;

Dosarele pcmru înscriere la concurs se depun la Scrviclul Resurse Umane până la a…

de 22.02 2021. ora 16:00
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BIBLIOGRAFIEORIENTATIVA
Legea … 319 din 2005 privind prmecţia şi securitatea muncii:
Legea …. 307 aii1 2006 pl ivind apărarea împolriva incendiilor;

Ordinul mv | 19/2014 penlru aprobarea Normele: de igiena si sanatate publica privind
mediul de Vlâla al popuiiuei.
Ordinul 1731/832/2020 privind masuriic pentru prevenirea contaminarii cu SARS
CoV-Z

TEMATICA:
reguli de efectuare :: numţeniei;
„mii…; fundamentale de igiena;

smurilale si sanuuie in munca

