
ACTELE NECESARE ÎN VEDEREA ÎNTOCMIRII 
DOSARULUI DE ÎNSCRIERE LA CONCURS 

CONFORM HG. nr. 611/2008, art. 49, alin. (1) 
 
1. În vederea participării la concursurile de recrutare pentru ocuparea functiilor publice 
vacante din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Harghita, în termen de 20 de 
zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet, candidaţii depun la 
secretariatul comisiei de concurs (Compartimentul resurse umane și perfecționare 
profesională, cam. 126, Et. I) dosarul de concurs, care va conţine în mod obligatoriu: 

a) formularul de înscriere* ; 
b) Curriculum vitae, model comun european ; 
c) copia actului de identitate; 
d) copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă 

efectuarea unor specializări și perfecționări; 
e) 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; 

f) 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; 

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) cazierul judiciar**; 
i) 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; 

j) o scrisoare de recomandare de la unul din ultimele trei locuri de muncă/sau de 
la un cadru didactic (în cazul pusturilor de debutant). 

 
Copiile de pe actele mentionate se prezintă însoţite de documentele originale, care se 
certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretariatul comisiei de concurs, sau 
în copii legalizate. 
 
 
2. Pentru participarea la concursurile de recrutare pentru ocuparea funcţiilor publice 
temporar vacante din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Harghita, dosarele 
de înscriere la concurs se depun la secretariatul comisiei de concurs în termen de 8 zile 
de la data publicării anunţului pe pagina de internet. 
 
 



* Formularul de înscriere se pune la dispoziţie candidaţilor prin secretariatul comisiei de 
concurs din cadrul autorităţii sau instituţiei publice organizatoare a concursului. 
** Documentul poate fi înlocuit cu o declaraţie pe propria răspundere. În acest caz, 
candidatul declarat admis la selecţia dosarelor şi care nu a solicitat expres la înscrierea la 
concurs preluarea informaţiilor direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă 
are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot 
parcursul desfăşurării concursului, dar nu mai târziu de data şi ora organizării interviului, 
sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire. În situaţia în care candidatul 
solicită expres la înscrierea la concurs preluarea informaţiilor direct de la autoritatea sau 
instituţia publică competentă, extrasul de pe cazierul judiciar se solicită potrivit legii şi 
procedurii aprobate la nivel instituţional; 
 
 


