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CALENDARUL DE DESFASURARE CONCURS PENTRU OCUPAREA POSTURILOR 

CONTRACTUALE TEMPORAR VACANTE 

 

 

 

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidatii trebuie să îndeplinească 

următoarele conditii generale, conform art.3, al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărîrea 

Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările si completările ulterioare: 

 

a) are cetatenia româna, cetatenie a altor state  membre ale Uniunii Europene sau a statelor apartinând   

    Spatiului Economic European si  domiciliul în România; 

b) cunoaste limba româna, scris si vorbit; 

c) are vârsta minima reglementata de prevederile legale; 

d) are capacitate deplina de exercitiu; 

e) are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata pe baza    

adeverintei medicale eliberate medicul de familie sau de unitatile sanitare abilitate; 

f) îndeplineste conditiile de studii si, dupa caz, de vechime sau alte conditii specifice potrivit 

cerintelor postului scos la concurs; 

g) nu a fost condamnata definitiv pentru savârsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului 

ori contra autoritatii, de serviciu sau în legatura cu serviciul, care împiedica înfaptuirea justitiei, de 

fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savârsite cu intentie, care ar face-o 

incompatibila cu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei în care a intervenit reabilitarea. 

 

Pentru înscrierea la concurs candidatii vor prezenta un dosar de concurs care va contine următoarele 

documente :  
 

a. cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice 

organizatoare - se obtine de la sediul institutului - Serv. R.U.N.O.S.; 

b. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz; 

c. copiile diplomelor de studii si ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări; 

d. carnetul de munca sau, dupa caz, adeverintele care atesta vechimea în munca, si după caz, în 

meserie/specialitate si/sau in specialitatea sudiilor, in copie; 

e. cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă 

incompatibil cu funcţia pentru care candidează; 

f. adeverinţă medicală 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 unităţile 

sanitare abilitate; 

g. curriculum vitae 

i. adeverintă de integritate comportamentală (Lg. Nr. 118/2019, art. 23). 

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și 

calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății. 

 

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în 

cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de 

concurs cu originalul cazierului judiciar, cel august târziu până la data desfășurării primei probe a 

concursului. 
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Copiile actului de identitate, diplomelor de studii si carnetul de munca sau, dupa caz, adeverintele 

care atesta vechimea, vor fi prezentate si în original, în vederea verificarii conformitatii copiilor cu 

acestea. Nu sunt acceptate documente plastifiate. 

 

Concursul se va organiza dupa urmatorul calendar:    

 

-  în perioada 20.04-28.04.2022, ora 13:00, depunerea dosarelor de inscriere la concurs;   

-  29 aprilie 2022, ora 15:00, comunicare rezultate selectie dosare; 

-  02 mai 2022, ora 15:00, depunere contestatii selectie dosare; 

-  03 mai 2022, ora 15:00, rezultate solutionare contestatii selectie dosare; 

-  06 mai 2022, ora 10:00, proba psihologică - la sediul institutului; 

-  09 mai 2022, ora 15:00, afisare rezultat testare psihologică; 

-  10 mai 2022, începând cu ora 10:00 - proba scrisă; 

-  11 mai 2022, ora 15:00, afisare rezultat proba scrisă; 

-  12 mai 2022, ora 15:00, depunere contestatii proba scrisa;  

-  13 mai 2022, ora 15:00, afisare rezultate contestatii proba scrisă; 

-  16 mai 2022, începând cu ora 10:00 – proba practică; 

-  17 mai 2022, ora 15:00, afisare rezultate proba practică; 

-  18 mai 2022, ora 15:00, depunere contestatii proba practică; 

 - 19 mai 2022, ora 15:00, afisare rezultat final. 

 
Candidatii se vor prezenta în sala de concurs cu cartea de identitate în original. 

 

Sunt declarati admiși la proba scrisă candidații care au obtinut minim 50 de puncte (pentru 

ocuparea funcțiilor de execuție) și minim 70 puncte (pentru ocuparea funcțiilor de conducere) . 

Promovarea probei scrise este obligatorie pentru susţinerea probei practice. 

 

Detalii privind conditiile specifice si bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficiala  

www.mateibals.ro.  

 

Relatii suplimentare se pot obtine la sediul Institutului National de Boli Infectioase “Prof. Dr.Matei 

Bals”din Bucuresti str. Dr. Calistrat Grozovici nr.1, sector 2 sau la telefon 021/201.09.80 - interior 

3055 (Serv. R.U.N.O.S. - între orele 7.30-15.30) si pe portalul www.posturi.gov.ro. 

 

 

Sef Serviciu. R.U.N.O.S.,           

Ec. Săndoi Florența     

 

 

 

 

 

Intocmit, 

Ec.Stefan Alexandru-Marius 

http://www.mateibals.ro/
http://www.posturi.gov.ro/

