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Cod: II-02-CRU  ANEXA 03 

 

Opis acte necesare în vederea întocmirii dosarului de înscriere la concurs, conform HG nr. 611/2008, pentru 

funcționari publici 

Acte necesare în vederea întocmirii dosarului de înscriere la concurs, conform HG nr. 
611/2008, pentru funcționarii publici 

DA / NU 

1. formularul de înscriere  

2. Curriculum vitae, model comun european  

3. copia actului de identitate  

4. copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă 
efectuarea unor specializări și perfecționări 

 

5. copie a diplomei de master în domeniul administraţiei publice, management ori în 
specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, după caz, în situația în 
care diploma de absolvire sau de licență a candidatului nu este echivalentă cu 
diploma de studii universitare de master în specialitate, conform prevederilor art. 
153 alin. (2) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și 
completările ulterioare 

 

6. copia carnetului de muncă și a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada 
lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor solicitate 
pentru ocuparea postului/funcţiei publice sau pentru exercitarea profesiei; 

 

7. cazierul judiciar;   

8. copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel 
mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al 
candidatului; 

 

9. declaraţia pe propria răspundere, prin completarea rubricii corespunzătoare din 
formularul de înscriere, sau adeverinţa care să ateste lipsa calităţii de lucrător al 
Securităţii sau colaborator al acesteia, în condiţiile prevăzute de legislaţia specifică 

 

10. o scrisoare de recomandare de la unul dintre trei locuri de muncă/sau de la un 
cadru didactic (în cazul posturilor de debutant). 

 

 

Mențiune: actele care lipsesc  vor fi prezentate până la data de  __________, dar nu mai târziu de data limită de 

înscriere, sub sancțiunea respingerii dosarului pe motiv de dosar incomplet 

Întocmit secretarul comisiei:     Predat: 

______________________    ____________________ 

 


