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ANUNT
Primaria oras Bals initiaza procedura de ocupare fara concurs pe perioada determinata in

conformitate cu prevederile art.27 alindin Legea nr.55/2020 privind unele măsuri pentru
prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, - prevederile H.G. nr.35/2021
privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 12 februarie
2021, precum şi stabilirea măsurilor. carese aplicăpe durata acesteia pentru prevenirea şi
combaterea efectelor pandemiei de COVID-19,astfel:
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SERVICIUL ASISTENTA SOCIALA
- 1 post contractualde inspector de specialitate gradul II, studii superioare

| i]Candidatii trebuie sa indeplineasca conditiile generale prevakzute lai art.3 din! HG.
Nr.286/2011, republicata. |

SE ij| ijConditii specifice: | e i] |

- studii superioare absolvite cu diploma de licenta sau dchivălehta ih: dondeniul
administratiei publice

| pp- minim 6 luni vechime in specialitatea studiilor |: | | |
|

i
|
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Dosarele vor cuprinde: | „i | [i |

a)cerere de înscriere adresată conducătorului autorităţii sau | îstituţiei publice
organizatoare; pi |b)copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii,
după caz; | i celc)copiile documentelor caresă ateste nivelul studiilor şi a ! altor. acţ

efectuarea unorspecializări, precum şi copiile documentelor
€

j

condiţiilor specificeale postului solicitate de autori tea sau instituția
d)carnetul de muncăsau, dupăcaz, adeverinţele dare atestă vechi ea

în muncă,şi/sau în specialitatea studiilor,încopie; a]e)cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penala caresă-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
|i [i



fhadeverinţă 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 unițăţile sanitare abilitate;

g)curriculum vitae;
Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele

emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.
Actele vor fi prezentate şi

înBtiginal în vederea verificării conformităţii copiilor cuacestea.

Dosarele de inscriere se pot depunein termen de 4 zile, respectiv perioada 22.02.2021 —
25.02.2021 ora 16,00 la sediul Primariei orasului Bals, Compartiment Resurse Umane

Selectia dosarelor:
- in termen de 2 zile lucratoarede la data expirarii termenului de depunere a dosarelor.
-rezultatele selectiei dosarelor se vor afisa pe pagina de internet a institutiei,

www.primariabals.eu si la sediul institutiei.

Precizari:
In situatia in care la selectia dosarelor sunt admisi mai multi candidati pentru un post, se

va organiza proba de interviu. .Datasi ora interviului vafi publicata in anuntul privind rezultatul selectiei dosarelor,

Relatii suplimentare pe site-ul primariei www.primariabals.eu, la telefon 0249450145
sau la Compartimentul Resurse Umane.
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