
CONTINUTUL DOSARULUI DE CONCURS 

pentru ocuparea functiilor publice 

In vederea participarii la concurs candidatii depun dosarul de concurs, care va contine in mod 

obligatoriu: 

a) formularul de Inscriere (Anexa nr. 3 din HG nr. 611/2008 modificata prin HG 

nr.761/2017) 

b) curriculum vitae, modelul comun european; 

c) copia actului de identitate; 

d) copii ale diplomelor de studii, certificatelor si altor documente care atesta efectuarea unor 

specializari si perfectionari; 

e) copie a diplomei de master sau de studii postuniversitare in domeniul administratiei 

publice, management ori in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice, dupa 

caz; 

f) copia carnetului de munca si dupa caz, a adeverintei eliberate de angajator pentru perioada 

lucrata, care sa ateste vechimea in munca si, dupa caz, in specialitatea studiilor necesare 

ocuparii functiei publice; 

g) copia adeverintei care atesta starea de sanatate corespunzatoare, eliberata cu eel mult 6 luni 

anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului; 

h) copia adeverintei care atesta starea de sanatate corespunzatoare pentru efort fizic, in cazul 

functiilor publice pentru a caror ocupare este necesara indeplinirea unor conditii specifice care 

implica efort fizic si se testeaza prin proba suplimentara; 

i) cazierul judiciar; 

j) declaratia pe propria raspundere sau adeverinta care sa ateste calitatea sau lipsa calitatii de 

lucrator al Securitatii sau colaborator al acesteia. 

Adeverinta prevazuta la lit. f) trebuie sa cuprinda elemente similare celor prevazute in anexa 

nr. 2D din HG nr. 611/2008 modificata prin HG nr. 761/2017 si din care sa rezulte eel putin 

urmatoarele informatii: functia/functiile ocupata/ocupate, nivelul studiilor solicitate pentru 

ocuparea acesteia/acestora, temeiul legal al desfasurarii activitatii, vechimea in munca 

acumulata, precum si vechimea in specialitatea studiilor. 

Modelul orientativ de adeverinta poate fi consultat pe site-ul institutiei, sectiunea ,,Recrutare si 

selectie" alaturi de celelalte informatii privind desfasurarea concursurilor de recrutare functii 

publice. 

Copiile de pe actele prevazute la literele c) - h) se prezinta in copii legalizate sau insotite de 

documentele originale, care se certifica pentru conformitatea cu originalul de catre secretarul 

comisiei de concurs, cu exceptia documentului prevazut la lit. c). 

Documentele necesare se prezinta intr-un dosar si se depun la Biroul Resurse Umane camera 

25, etajul 2. 


