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ANUNT
Institutul National de Sanatate Publica, cu sediul in Str. Dr. Leonte, nr. 1-3, organizeaza
concurs in vederea ocuparii postului vacant de executie de INGINER CHIMIST SPECIALIST
IA, in cadrul CENTRULUI REGIONAL DE SANATATE PUBLICA BUCURESTI, Sectia
Sanatatea in Relatie cu Mediul.
Conditii de participare
Conditii generale – art.7 din H.G. nr.497/2010, cu modificarile si completarile ulterioare:
- indeplineste conditiile prevazute de lege in vederea exercitarii profesiei in Romania;
- are varsta de minimum 18 ani impliniti;
- are capacitate deplina de exercitiu;
- are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata de
medicul de familie sau medicul de specialitate medicina muncii;
- indeplineste conditiile de studii prevazute de lege pentru postul vacant;
- indeplineste conditiile specifice pentru ocuparea postului vacant;
- nu a fost condamnat pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului
sau contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei,
de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care ar face-o
incompatibila cu exercitarea functiei vacante pentru care candideaza, cu exceptia situatiei in care
a intervenit reabilitarea.
Conditii specifice:
- diploma de licenta in specialitate;
- 6 ani si 6 luni vechime in specialitate
Acte necesare pentru inscriere
- copia actului de identitate;
- formularul de inscriere (model anexat);
- copiile diplomelor de studii si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari;
- copia carnetului de munca sau, dupa caz, o adeverinta care sa ateste vechimea in munca
si, dupa caz, in specialitate;
- cazierul judiciar;
- adeverinta care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare;
Concursul va consta intr-o proba scrisa si o proba practica sau interviu.
Inscrierile se fac la sediul institutului pana la data de 01.10.2019, iar concursul va avea loc in
intervalul 02–11.10.2019.
Relatii suplimentare se pot obtine la sediul unitatii sau la tel. 0213183605.

Domnule Director General,

Subsemnatul/subsemnata ________________________________________,
domiciliat/domiciliata in ______________________________________________,
posesor/posesoare al BI/CI seria_______________, numarul__________, prin
prezenta va rog a-mi aproba participarea la concursul pentru ocuparea postului
vacant de inginer chimist specialist IA.

Va multumesc.

Data :

Semnatura :

___________

______________

