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DOSARUL DE CONCURS 
 

 
 

Pentru înscrierea la concurs, candidații vor depune la compartimentul juridic un dosar de 
concurs care va cuprinde următoarele documente, conform Hotărârii nr. 1336 din 28.10.2022 – 
pentru aprobarea Regulamentului cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului 
contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice : 

 
    1) formular de înscriere la concurs; 
    2) copia și originalul actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit 
legii, aflate în termen de valabilitate; 
    3) copia și originalul certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat 
schimbarea de nume, după caz; 
    4) copiile și originalele documentelor care atestă nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă 
efectuarea unor specializări, precum şi copiile și originalele documentelor care atestă îndeplinirea 
condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică; 
    5) copia și originalul carnetului de muncă, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada 
lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea 
postului; 
    6) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l 
facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează. Candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, 
care a depus la înscriere o declaraţie pe propia răspundere că nu are antecedente penale, are 
obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la 
data desfăşurării primei probe a concursului.; 
    7) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către 
medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior 
derulării concursului – în original; 
    8) certificatul de integritate comportamentală din care să reiasă că nu s-au comis infracţiuni 
prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul naţional automatizat cu privire 
la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra 
minorilor, precum şi pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea şi funcţionarea 
Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare – în original; 
    9) curriculum vitae, model comun European - în original. 
 10) dosar plic. 

 
*Lipsa oricărui document sau documente neconforme duce la excluderea candidatului. 

 
 
 
 


