
Anexa 4 

 

Dosarul de candidatură 

 

 

 În vederea înscrierii la concurs, candidaţii vor depune un dosar conţinând 

următoarele documente : 

 

a) formularul de înscriere pentru funcţie publică (conform modelului 

tipizat)/formularul de înscriere pentru un post contractual (conform modelului 

tipizat), după caz; 

b) declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste că nu a desfăşurat 

activităţi de poliţie politică (conform modelului tipizat); 

c) declaraţia privind destituirea sau nedestituirea dintr-o funcţie publică în ultimii 

7 ani (conform modelului tipizat); se completează numai de către persoanele 

care candidează pentru o funcţie publică; 

d) copia xerox a actului de identitate; 

e) copia xerox a actului de stare civilă; 

f) copie/copii xerox a/ale actului/actelor de identitate al/ale copilului/copiilor 

minori, sau în vârstă de până la 25 de ani dacă urmează cursurile de zi ale unei 

instituţii de învăţământ; 

g) copia legalizată a diplomei de studii superioare, licenţă sau echivalentă; 

h) copii xerox ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, după caz; 

i) adeverinţa care să ateste starea de sănătate corespunzătoare; 

j) cazierul judiciar; 

k) copia xerox certificată pentru conformitate a celei mai recente fişe de evaluare a 

performanţelor profesionale individuale sau recomandarea de la ultimul loc de 

muncă; 

l) carnetul de muncă, original şi copie, valabil până la data de 01.01.2011; 

m) adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi în specialitate după data de 

01.01.2011, data încetării utilizării carnetului de muncă (conform modelului 

tipizat); 

n) extras REVISAL (numai pentru perioadele lucrate în baza prevederilor Legii nr. 

53/2003 – Codul muncii); 

o) copie xerox a talonului de pensie din luna iunie 2014, după caz. 

 

Actele se vor îndosaria în ordinea specificată, într-un dosar de plastic, fără a se utiliza 

folie transparentă. 

 

Dosarul de candidatură se prezintă la secretarul comisiei de concurs – etajul 2, camera 

13. 

 

Secretarul comisiei de concurs verifică conţinutul dosarului de candidatură în prezenţa 

candidatului. 

 

Dosarele incomplete nu sunt admise pentru înscriere. 


