ACTE NECESARE
pentru înscrierea la concursul organizat în data de 11.10.2017 pentru ocuparea funcţiei
publice vacante de consilier, clasa I, gradul profesional principal din cadrul
Serviciului Contabilitate

1.

Formular pentru înscriere la concurs;

2.

Copie act de identitate;

3.

Copiile diplomelor de studii, precum şi ale altor acte care atestă efectuarea unor
specializări (cunoştinţe de operare pe calculator);

4.

Copie Carnet de muncă sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în
muncă şi după caz în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice;

5.

Cazier judiciar;

6.

Adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6
luni anterior derularii concursului de către medicul de familie al candidatului sau
de către unităţile sanitare abilitate. Aceasta, trebuie să conţină în clar, numărul, data,
numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul
Sănătăţii Publice

7.

Declaraţia pe propria răspundere care să ateste că nu a desfăşurat activităţi de poliţie
politică;

8.

Declaratie pe propria răspundere din care să rezulte îndeplinirea condiţiilor
prevăzute de art. 54 din Legea nr.188/1999, republicată;

9.

Curriculum vitae;

10.

Copie certificat de naştere şi certificat de căsătorie, dacă este cazul.

Toate copiile menţionate mai sus vor fi însoţite, pentru verificarea conformităţii, de
actele în original.
Depunerea dosarului de înscriere la concurs fără unul sau mai multe acte
menţionate mai sus, atrage respingerea participării la concurs a candidatului.
Nu se va admite participarea la concurs a următoarelor categorii de persoane:
1. persoanele cărora le-a încetat contractul individual de muncă din motivele prevăzute
de art.56 lit.g), h) şi art. 61 lit. (a); (b) sau (c) din Legea nr. 53/2003 – (Codul Muncii);
2. persoanele cărora le-a încetat raportul de serviciu din motivele prevăzute de art. 98 lit.
f), lit. g), de art. 99 lit. f) şi de art. 101 alin. 1 lit. a) din Legea nr. 188/1999, republicata
(2) privind Statutul funcţionarilor publici.
Termenul limita de depunere a dosarelor pentru înscrierea la concurs este data de
27.09.2017.

