
JUDETUL BACAU 

COMUNAI CLEJA 

NR.1608/22.03.2013 

ANUNT 
     Consiliul Local al comunei Cleja,judetul Bacau,organizeaza in data de 08.05.2013 

,ora 10
00 

,la sediul primariei comunei Cleja,judetul Bacau,concurs/examen pentru 

ocuparea postului contractual-perioada determinata- 

DENUMIRE POST- ADMINISTRATOR II -PERIOADA DETERMINATA(12 LUNI,CU 

POSIBILITATE DE PRELUNGIRE A CONTRACTULUI DE MUNCA,in functie de stuatia de fapt 

si a  prevederilor legale) 

SERVICIUL PUBLIC DE ASISTENTA SOCIALA,comuna Cleja,judetul Bacau 

COMPARTIMENT- ADMINISTRATIV 
             .CONDITII DE OCUPARE: 

               STUDIII MEDII 

               CUNOSTINTE MINIME OPERARE CALCULATOR  

                                                   Dosarul de concurs  
  Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar de concurs care 
va conţine următoarele documente:  
   a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau 
instituţiei publice organizatoare;  
   b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, 
potrivit legii, după caz;  
   c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care 
atestă efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă 
îndeplinirea condiţiilor specifice;  
   d) copia carnetului de muncă, conformă cu originalul, sau, după caz, o 
adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea 
studiilor;  
   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;  
   h) alte documente relevante pentru desfăşurarea concursului.  
   (2) Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, 
numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de 
Ministerul Sănătăţii.  
   (3) În cazul documentului prevăzut la alin. (1) lit. e), candidatul declarat admis la 

selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu 
are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul 
cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.  

   (4) Actele prevăzute la alin. 1 lit. b), c) şi h) vor fi prezentate şi în original în 
vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea 

NOTA:Dosarele se depun la sediul primariei Cleja,compartiment registratura ,pana la 

data de 26.04.2013,inclusiv,ora 10
00 

  Concursul /examenul consta in trei etape: 

     1.selectarea dosarelor; 

     2. proba scrisa 08.05.2013,ORA 10 
00

; 

     3.interviu         09.05.2013 ORA 10 
00 

 

                                                                           PRIMAR 

JOCA ION 


