
CONTINUTUL  DOSARULUI  DE CONCURS 

pentru ocuparea functiilor publice 

 

  În vederea participării la concurs, în termen de 20 de zile de la data publicării anunţului în 

Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, candidaţii depun dosarul de concurs, care va 

conţine în mod obligatoriu: 

 

a) formularul de înscriere (Anexa nr. 3 din HG nr. 611/2008 modificată prin HG nr. 

761/2017)  

b) curriculum vitae, modelul comun european; 

c) copia actului de identitate; 

d) copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor 

specializări şi perfecţionări; 

e) copie a diplomei de master sau de studii postuniversitare în domeniul administraţiei 

publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, după 

caz; 

f) copia carnetului de muncă şi după caz, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada 

lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare 

ocupării funcţiei publice; 

g) copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni 

anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului; 

h) copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare pentru efort fizic, în cazul 

funcţiilor publice pentru a căror ocupare este necesară îndeplinirea unor condiţii specifice care 

implică efort fizic şi se testează prin probă suplimentară; 

i) cazierul judiciar; 

j) declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste calitatea sau lipsa calităţii de 

lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia. 

 

Adeverinţa prevăzută la lit. f)  trebuie să cuprindă elemente similare celor prevăzute în anexa 

nr. 2D din HG nr. 611/2008 modificată prin HG nr. 761/2017 şi din care să rezulte cel puţin 

următoarele informaţii: funcţia/funcţiile ocupată/ocupate, nivelul studiilor solicitate pentru 

ocuparea acesteia/acestora, temeiul legal al desfăşurării activităţii, vechimea în muncă 

acumulată, precum şi vechimea în specialitatea studiilor.  

Modelul orientativ de adeverinţă poate fi consultat pe site-ul instituţiei, secţiunea „Recrutare 

şi selecţie” alături de celelalte informaţii privind desfăşurarea concursurilor de recrutare 

funcţii publice. 

 

Copiile de pe actele prevăzute la literele c) – h) se prezintă în copii legalizate sau însoţite de 

documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul 

comisiei de concurs, cu excepţia documentului prevăzut la lit. c). 

 

Documentele necesare se prezintă într-un dosar si se depun la Biroul Resurse Umane camera 

25, etajul 2. 


