ANEXA NR.3
CONSILIUL JUDE|EAN BACAU
DIRECTIA GENEMLA DE ASISTENTA SOCIALA 9I PROTEC|IA COPILULUI

DOSARUL DE CONCURS
Pentru inscrierea
urmStoarele documente

1.

la concurs candidatii vor prezenta un dosar de concurs care va

contine

:

cerere de inscriere la concurs adresatd conducEtorului autoritSfii sau instituliei publice organizatoare
(cererea tipizat5 pentru inscrierea la concurs se obtine
umane , camera 5)

2.

la

sediul D.G.A.S.P.C. Bac5u- Serviciul Resurse

;

3.

declaralie pe propria rSspundere privind veridic tatea informaliilor prezentate la dosarul de insciere
(declaratia tipizat5 se obline la sediul D.G,A,S,P.C. Bac5u- Serviciul Resurse umane , camera 5 )
copia gi originalul actului de identitate sau orice alt document care atestS identitatea, potrivit legii,

4.

copiile gi originalele documentelor care sE a:este nivelul studiilor Si ale altor acte care

5.

copia 9i originalul carnetului de munc5, sau, dup5 caz, o adeverint5 care sE ateste vechimea in

dupd caz;
atest5

efectuarea unor specializ5ri, copiile documentelor care atest5 indeplinirea conditiilor specifice;
munc5, in meserie gi/sau in specialitatea studiilor;

6.

cazierul judiciar sau o declaratie pe propria r5spundere cE nu are antecedente penale care s5-l fac6
incompatibil cu functia pentru care candideaz5 (declaratia tipizat6 se obtine la sediul D.G.A.S.P.C.
Bac5u- Serviciul Resurse umane , camera 5 );
adeverinti medicali care sd ateste starea de sinState corespunzdtoare eliberat5 cu cel mult 6 luni
anterior derulSrii concursului de c5tre medicul de familie al candidatului sau de cdtre unitdtile sanitare

7.

abilitate;

B.

curriculum vitae(europass) semnat qi datat pe fiecare paginfi ( informaliile cuprinse in curiculum
vitate privind studiile efectuate si diplomele obtinute c5t si informatiile despre experienla profesionalS
locurile de munc5 ocupate vor fi sus[inute obligatoriu de documente iustificative care vor fi depuse

si

la

dosarul de concurs)

9.
10,
11,

copia gi originalul altor documente relevante pertru desfSgurarea concursului;
copie gi originalul ceftlficatului de nastere gi cdsS_orie;
DOSAR CU grNA DE iNCOPCTERE SAU DOSAR pLrC

NOTA,,

1,

Candidatii declarati admisi la selectia dosarelor, care au depus la ?nscriere o declaralie pe propria
r5spundere cE nu are antecedente penale, au obligalia de a completa dosarul de concurs cu

originalul cazierului judiciar, cel mai tirziu p6ni in preziua de#iguririi primei probe
concursului (proba scrisi);
Depunerea dosarului se va face personal de citre candidat;

a

2.
3. Toate documentele pe care le va contine vor fi obligatoriu in limba rom6n5. Documentele elaborate intr-o
limb5 str5in5 gi care nu sunt insolite de

4.
5.

o traducere

legalizat5

considerare;

in limba rom6n5 nu vor fi

luate in

Nedepunerea dosarului in termenul previzut sau depunerea unui dosar incomplet determini
automat respingerea dosarulua LA PROBA DE SELECTIE A DOSARELOR;
Candidatul poate concura pentru un singur post.

Pentru inscrierea la concurs

- posturile

depune dosarul de concurs la Serviciul resurse

vacante pe periodd determinatd, candidalii vor

umane

pAnE la data

inclusiv,
DIRECTOR

illa

BACAU

Ianuarie 2019
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