
6. 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;

7. curriculum vitae;

Copiile actelor menţionate mai sus se prezintă însoţite de documentele originale sau copii 
legalizate, care se certifică, pentru conformitate cu originalul, de către secretarul comisiei de 
concurs.

Concursul se desfăşoară în trei etape succesive (selecţia dosarelor, proba scrisă, interviul).

Calendarul de desfăşurare a concursului

Nr.
Crt.

Activitatea planificată Perioada de 
desfăşurare

1 Candidaţii depun dosarul de concurs în 
termen de 10 zile lucrătoare de la data 
afişării anunţului

14.11.2019-
27.11.2019

2 Selecţia dosarelor de concurs se 
realizează în două zile lucrătoare de la 
data expirării termenului de depunere a 
dosarelor de concurs

29.11.2019

2 Contestarea selecţiei dosarelor de 
concurs, în termen de maxim 24 ore de la 
data afişării rezultetelor selecţiei

02.12.2019

3 Afişarea rezultatelor contestaţiilor selecţiei 
dosarelor

03.12.2019

4 Proba scrisă si afişarea rezultatelor probei 
scrise

10.12.2019

5 Contestarea rezultatelor probei scrise, în 
termen de 24 ore de la afişarea 
rezultatelor probei scrise

11.12.2019

6 Afişarea rezultatelor contestaţiilor probei 
scrise, 24 ore de la expirarea termenului 
de depunere a contestaţiei

12.12.2019

7 Interviul se susţine în termen de maxim 4 
zile lucrătoare de la data susţinerii probei 
scrise

16.12.2019

8 Afişarea rezultatelor probei de interviu 16.12.2019
9 Contestarea probei de interviu 17.12.2019
10 Afişarea rezultatelor contesatiilor la proba 

de interviu
18.12.2019

11 Afişarea rezultatelor finale 19.12.2019

1. Selecţia dosarelor, se va realiza în maxim 2 zile lucrătoare de la data expirării termenului 
de depunere a dosarelor, respectiv în perioada 28-29 -noiembrie 2019.

2. Proba scrisă va avea loc în data de 10.12.2019, ora 10.00, la sediul Direcţiei Generale de 
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vâlcea, Bulevardul Tudor Vladimirescu nr. 28, jud. Vâlcea.

3. Interviul va avea loc în termen de maxim 4 zile lucrătoare de la data probei scrise, data si 
ora susţinerii acestei probe vor fi stabilite odată cu afişarea rezultatelor probei scrise.

La această probă vor participa doar candidaţii care au fost declaraţi "admişi,, la rezultatul final 
al probei scrise.


