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DOCUMENTE
necesare înscrierii la concursul de recrutare în funcția publică de execuție vacantă de Referent, clasa
III, grad profesional superior din cadrul Compartimentului servicii sociale evaluare inițială,
prevenire, monitorizare familii cu copii aflați în situație de risc al DAS Mizil

În conformitate cu prevederile art. 49, alin. 1 din HG nr. 611/2008 privind aprobarea normelor
pentru organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările
ulterioare, precum și ale art. 18 din Legea nr. 118/2019 privind Registrul național automatizat cu
privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra
minorilor, cu modificările și completările ulterioare, candidații la concursul sus-menționat vor depune
următoarele documente:
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formular de înscriere tip;
curriculum vitae, model comun european;
copia actului de identitate;
copii ale diplomelor de studii, certificatelor și altor documente care atestă efectuarea unor
specializări și perfecționări;
copia carnetului de muncă și a adeverinței eliberată de angajator pentru perioada lucrată, care
să ateste vechimea în muncă și în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea
postului/funcției sau pentru exercitarea profesiei;
copia adeverinței care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni
anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului;
evaluare psihologică efectuată de către o unitate specializată acreditată în condițiile legii;
cazier judiciar;
certificat de integritate comportamentală;
declarația pe proprie răspundere, prin completarea rubricii corespunzătoare din formularul de
înscriere, sau adeverința care să ateste lipsa calității de lucrător al Securității sau colaborator
al acesteia, în condițiile prevăzute de legislația specifică.

Modele de formular de înscriere tip și de adeverință privind vechimea în muncă și în
specialitatea studiilor sunt puse la dispoziție de DAS Mizil.
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