
Acte necesare pentru întocmirea dosarului de concurs pentru funcţii 
contractuale:  

 cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau 
instituției publice organizatoare;  

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

 copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care 
atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care 
atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de 
autoritatea sau instituția publică;  

 carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în 
muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;  

 cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are 
antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care 
candidează;  

 adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare 
eliberată cu cel mult 1 lună anterior derulării concursului de către 
medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare 
abilitate;  

 curriculum vitae.  
 adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, 

numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de 
Ministerul Sănătății.  

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are 
antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, 
acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului 
judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.  
Acte de stare civilă:  

 certificat de naştere  
 certificat de căsătorie  

Certificate naştere copii sub 18 ani, dacă este cazul  
Copie decizie de pensionare (dacă este cazul)  
Copie livret militar Pentru funcţia de şofer:  

 copie permis de conducere  
 adresă de la poliţia rutieră  
 să nu fi avut permisul de conducere ridicat pentru consum de băuturi 

alcoolice, sau accidente de circulaţie soldate cu răniri de persoane sau 
victime  

 aviz psihologic pentru transport de persoane  
 
Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă 
sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în 
original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea. 


