Dosarul de concurs
Potrivit

prevederilor

prevăzute

de

H.G.

nr.

286/2011

privind

aprobarea

Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant
sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în
grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul
bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare, în vederea
participării la concurs candidaţii depun dosarul de concurs, care va conţine în mod
obligatoriu:
a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice
organizatoare;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii,
după caz;
c) 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;
d) carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în
meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;
e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale
care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
f) 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;
g) curriculum vitae.
h) recomandare de la ultimul loc de muncă.
i)

copia carnetului de conducere

j)

copia atestatului cursului de calificare de ,,agent de pază și ordine" ;
Copiile de pe actele prevăzute se prezintă în copii legalizate sau însoţite de

documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul
comisiei de concurs.
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Documentul prevăzut la e) poate fi înlocuit cu o declaraţie pe proprie răspundere. În
acest caz, candidatul declarat admis la selecţia dosarelor are obligaţia de a completa dosarul
de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfăşurării concursului, dar nu mai
târziu de 5 zile lucrătoare de la data la care a fost declarat admis în urma selecţiei dosarelor,
sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire.
Formularul de înscriere se pune la dispoziţie candidaţilor prin secretarul comisiei de
concurs din cadrul autorităţii sau instituţiei publice organizatoare a concursului.

Primar,

Secretar,

Moldovan Maria

Pop Silvestru-Vasile
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