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DOSARUL DE CONCURS pentru inscrierea la concursul de ocupare a unei funcţii publice 
vacante 
  
În vederea participării la concurs, în termen de 20 de zile de la data publicării anunţului, 
candidaţii depun la secretariatul comisiei de concurs dosarul de concurs, care va conţine în 
mod obligatoriu: 

a) formularul de înscriere; 
b) copia actului de identitate; 
c) copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări; 
d) copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în 

muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice; 
e) cazierul judiciar; 
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,care va conţine obligatoriu următoarele elemente: 

 Salariatul este apt din punct de vedere medical pentru funcţia solicitată; 
 Antecedentele personale patologice; 
 Nu se află în evidenţă cu boli infecto-contagioase, neuropsihice, epilepsie; 

g) declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste că nu a desfăşurat  
activităţi de poliţie politică.  
 

Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi 
calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii Publice. 

 
Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă în copii legalizate sau însoţite de 
documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul 
comisiei de concurs. 

 
Documentul prevăzut la lit. 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. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


