j) cazie1ul judiciar sau o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale
care sa-1 faca incompatibil cu functia pentru care candideaza.
Adeverinta care atesta starea de sanatate trebuie sa contina, in clar, numarul, data,
numele emitentului �i calitatea acestuia, in formatul standard stabilit de Ministerul
Sanatatii.
'
In cazul in care candidatul depune o declaratie pe propria raspundere ca nu are
antecedente penale, daca este declarat admis la selectia dosarelor, acesta are obligatia de
a completa dosarul de concurs, cu originalul cazierului judiciar, eel mai tarziu pana la
data desfa�urarii primei probe a concursului.
Dosarele de concurs se primesc la sediul I.S.E.R. din Casa Academiei, Calea 13
Septembrie nr. 13, camera M 231, pana la data de 20 noiembrie 2020, ora 16 °0, iar
rezultatul selectiei dosarelor se va afi�a pana in data de 23 noiembrie 2020, ora 16 °0, la
sediul I.S.E.R. �i pe site-ul www.iser.ro.
Concursul va consta in: proba scrisa �i interviu
Proba scrisa va avea loc in data de 27 noiembrie 2020, ora 11°0, la sediul I.S.E.R., iar
rezultatele vor fi afi�ate la sediul I.S.E.R. �i pe site-ul www.iser.ro, pana in data de 2
decembrie 2020, ora 16°0
Interviul vor avea loc in data de 7 decembrie 2020, incepand cu ora 12°0, iar rezultatele
vor fi afi�ate la sediul I.S.E.R. �i pe site-ul www.iser.ro, pana in data de 8 decembrie
2020, ora 12°0.
Rezultatele finale ale concursului vor fi afi�ate pe site-ul ISER pana in data de 11
decembrie 2020, ora 16°0•
Candidatii pot depune contestatii la Secretariatul I.S.E.R. cu privire la rezultatele selectiei
dosarelor �i probelor de concurs in termen de o zi lucratoare de la data afi�arii rezultatului,
iar rezultatul solutionarii
contestatiilor
va fi afisat
'
,
, in termen de o zi lucratoare.
Relatii suplimentare privind bibliografia �i tematica se pot obtine zilnic, intre orele 10°016 00, la telefon 021/3188132, pe site-ul www.iser.ro sau la sediul Institutului de
Speologie "Emil Racovita".
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