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Opis acte necesare în vederea întocmirii dosarului de înscriere la concurs, conform HG nr. 286/2011, pentru 

personal contractuali 

Acte necesare în vederea întocmirii dosarului de înscriere la concurs, conform HG nr. 
286/2011, pentru funcționarii publici 

DA / NU 

1. cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei 
publice organizatoare 

 

2. Curriculum vitae, model comun european  

3. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit 
legii, după caz 

 

4. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă 
efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă 
îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia 
publică 

 

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. carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în 
meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie; 

 

7. cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente 
penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;  

 

8. 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; 

 

9. 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: 

______________________    ____________________ 

 


