Condiţii generale de ocupare a postului:

-a).are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor
aparținând Spațiului Economic European şi domiciliul în România;
- b). cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
- c). are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
- d). are capacitate deplină de exercițiu;
- e). are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza
adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
- f) îndeplineşte condițiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit
cerințelor postului scos la concurs;
- g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracțiuni contra umanității, contra
statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea
justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârşite cu intenție, care ar face-o
incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.
Condiţii specifice de ocupare a postului:

1.- Referent de specialitate debutant (S) , Compartimentul Logistică ,Tehnic, PSI - 1 post
-

probă scrisă în data de 14.06.2019
interviul în data de 19.06.2019

-

Studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă in domeniul științe
economice, științe ingineresti;
Are capacitate deplină de exercitiu ;
Cunoaste limba română, scris si vorbit;
Are o stare de sănătate corespunzatoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței
medicale eliberată de medicul de familie;
Cunoștințe operare PC nivel bun / foarte bun ;
Nu necesită vechime .

-

ora 09:00
ora 09:00

DOSARUL DE ÎNSCRIERE VA CUPRINDE;
a.-Cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice
organizatoare ;
b.-Copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
c.-Copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor
specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului
solicitate de institutia publica ;
d.-Copia carnetului de muncă și / sau, după caz, o adeverință care să ateste vechimea în muncă și în
specialitatea studiilor necesare ocupării funcției publice ( acolo unde este cazul ) ;
e.-Cazierul judiciar sau o declaratie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care sa-l facă
incompatibil cu funcţia pentru care candidează, declaratia este valabilă până la susținerea probei scrise ;
f.-adeverința care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior
derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
g.-curriculum vitae.

