
CONȚINUTUL DOSARULUI DE PARTICIPARE LA CONCURS PENTRU 
OCUPAREA  FUNCȚIILOR PUBLICE                                    

- Formularul de inscriere la concurs (Anexa nr 3 – H.G. nr. 611/2008, cu 
modificarile si completarile ulterioare) – se completeaza la cam 20, in momentul 
depunerii dosarului de participare; 

- Documente  care să ateste nivelul studiilor absolvite şi alte acte care atestă 
efectuarea unor specializări (original +copie)  

- Copia actului de identitate ; certificat de naștere și certificat de căsătorie (după 
caz);  

- Cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente 
penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează; candidații 
care depun la înscriere declarație pe propria răspundere că nu au antecedente 
penale, au obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului 
judiciar, cel târziu până la data desfășurării primei probe a concursului;  

- 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 (Adeverinţa care atestă starea 
de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea 
acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii);  

- Copia carnetului de muncă, conform cu originalul sau legalizata (cu inscrisurile 
efectuate pana la data de 01.01.2011) si, după caz, o adeverinţă care să ateste 
vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor insotita de copia  
contractului  individual de munca sau copia  deciziei / dispozitiei/ ordinului de 
numire in functie (pentru perioada ulterioara datei de 01.01.2011); 

- Copia fisei de evaluare a performantelor profesionale individuale sau, dupa 
caz, recomandarea de la ultimul loc de munca; 

- Declaratie pe propria raspundere ca nu a desfasurat activitati de politie politica 
– se completeaza la cam 20, in momentul depunerii dosarului de participare; 

- Declaratie pe propria raspundere care sa ateste ca nu a fost destituit/a dintr-o 
functie publica sau nu i-a incetat contractul individual de munca pentru motive 
disciplinare in ultimii 7 ani - se completeaza la cam 20, in momentul depunerii 
dosarului de participare; 

- Alte documente relevante pentru desfăşurarea concursului (original +copie);  
 

NOTA – documentele prevazute mai sus se prezinta intr-un dosar de plastic cu 
sina si se vor depune la cam 20 – Registratura Biroului Resurse Umane.     

 
 


