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Anexa 3 
Dosarul de candidatură 

 
 
 

 1) În vederea înscrierii, candidaţii care optează să dea concurs pentru o 
funcţie publică parlamentară vor depune un dosar conţinând următoarele 
documente : 
 
 
 

a) formularul de înscriere; 
b) declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste că nu a 

desfăşurat activităţi de poliţie politică; 
c) declaraţia privind destituirea sau ne destituirea dintr-o funcţie publică în 

ultimii 7 ani; 
d) copia xerox a actului de identitate; 
e) copia legalizată a diplomei de studii; 
f) copii xerox ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, după 

caz; 
g) adeverinţa care să ateste starea de sănătate corespunzătoare; 
h) cazierul judiciar; 
i) copia xerox certificată pentru conformitate a celei mai recente fişe de 

evaluare a performanţelor profesionale individuale sau, după caz, 
recomandarea de la ultimul loc de muncă; 

j) carnetul de muncă, original şi copie; 
k) adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi în specialitate după 

data de 01.01.2011, data încetării utilizării carnetului de muncă; 
l) copie xerox a talonului de pensie din luna iunie 2012, după caz; 
m) 2 fotografii tip legitimaţie. 

 
 
Formularele tipizate se pot lista de pe site-ul instituţiei : www.roaep.ro. 
 
Actele se vor îndosaria în ordinea specificată, într-un dosar de plastic, fără a 
se utiliza folie transparentă. 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 2) În vederea înscrierii, candidaţii care optează să dea concurs pentru 
postul de şofer vor depune un dosar conţinând următoarele documente : 
 
 
 

a) formularul de înscriere; 
b) declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste că nu a 

desfăşurat activităţi de poliţie politică; 
c) copia xerox a actului de identitate; 
d) copia xerox a carnetului de conducere; 
e) copia legalizată a diplomei de studii; 
f) copii xerox ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, după 

caz; 
g) adeverinţa care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, cu 

precizarea „apt pentru deţinerea postului de şofer”; 
h) cazierul judiciar; 
i) cazierul auto  
j) avizul psihologic pentru transport de persoane 
k) copia xerox certificată pentru conformitate a celei mai recente fişe de 

evaluare a performanţelor profesionale individuale sau, după caz, 
recomandarea de la ultimul loc de muncă; 

l) carnetul de muncă, original şi copie; 
m) adeverinţă care să ateste vechimea în muncă după data de 01.01.2011, 

data încetării utilizării carnetului de muncă; 
n) copie xerox a talonului de pensie din luna iunie 2012, după caz; 
o) 2 fotografii tip legitimaţie. 

 
 
Formularele tipizate se pot lista de pe site-ul instituţiei : www.roaep.ro. 
 
Actele se vor îndosaria în ordinea specificată, într-un dosar de plastic, fără a 
se utiliza folie transparentă. 


