c)si aiba o stare de sinAtare co
atestatA de medicul de familie sau de

d)s[ indeplineasctr condiliile de studii

care candideaz5;
e)s6.nu fie condarnnat pentru sdvdrqirea

statului s-au contra autoritAfii, de servi
impiedic[. in{dptuirea justiliei, de fals gi
infracliuni sdv6rEite cu intentie, care ar
vacante pentru care candideazl, cu ex

reabilitarea.

II. Conditii specifice de participare la
- nivelul studiilor: gcoali generali
- vechime in specialitate studiilor necesare
Data, ora qi locul de desfigurare a co
Perioadd depunere dosare:
instituliei dupd ce sunt verifrcarc la
Selecfie dosare: rezultatul se va a1

.oare postului pentru care candideazi,
I de specialitate de medicina muncii
;

de lege pentru postul pentru
fracliuni conrra umanitilii. contra
sau in leglturd cu serviciu. care
unor fapte de coruplie sau a unei
incompatibild cu exercitarea func!iei
rlia situaliei in care a intervenit
in

i postului:nu se solicith.
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Proba scrisi: data de

l0 iunie,
Concursul va consta in 2 probe: sur
bibliografia de concurs. burata
concurs in functie de gradele de

nu poate depdsi 3 ore.
Inlerviu: data de l2 iunie, ora 10,
Sunt declarali admiqi condidalii cr
fiecare probi.

la

Secretariatul

iciul RUNOS.
in data de 04 iunie 2019;
ra 10, la sediul instituliei, etaj 6.
rerea unei probe scrise qi interviu din
scrise se stabile$te de comisia de
e gi complexitate al subiectelor si
sediul instituliei.
au obtinut cel pulin 50 de puncte la

Pro.mgvarea probei scrise esre obliqa
susiinerea qi a interviului.
Stabtltrea candidalilor care urmeazd sd ocupe
postul scos la concurs se va
face in ordinea mediei generale,
pe baza mediei aritmetice a
notelor obtinute de candidati la
prob6.

Depunere contestafii: in iem

rezultatului probei scrise gi i
acest drept. Comunicarea
seleclia dosarelor, rezultatelor
afiEare la avizierul unit6(ii pe
$i
o zi lucrdtoare de la expirarea
pentru fiecare probi.

respectiv

de la data afipirii

ui, sub sanc{iunea deciderii

or Ia

din

conrestaliile depuse privind
scrise qi a interviului se face prin
de internet a SCJUBv in termen de
de depunere a contestaliilor

