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Dosarul de concurs 
 
    (1) În vederea participării la concurs, în termen de 20 de zile de la data publicării 
anunţului în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, candidaţii depun dosarul de 
concurs, care va conţine în mod obligatoriu: 
    a) formularul de înscriere prevăzut în anexa nr. 3; 
    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) adeverinţa 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; 
    g) declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste că nu a desfăşurat 
activităţi de poliţie politică. 
    (2) Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele 
emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii Publice. 
    (3) Copiile de pe actele prevăzute la alin. (1) se prezintă în copii legalizate sau însoţite de 
documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către 
secretarul comisiei de concurs. 
    (4) Documentul prevăzut la alin. (1) 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. 
    (5) Formularul de înscriere se pune la dispoziţie candidaţilor prin secretarul comisiei de 
concurs din cadrul autorităţii sau instituţiei publice organizatoare a concursului. 
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ANEXA 3 
 
                            FORMULAR DE ÎNSCRIERE 
 
    Autoritatea sau instituţia publică: .......................... 
 ______________________________________________________________________________ 

| Funcţia publică solicitată: ................................................ | 

|______________________________________________________________________________| 

| Numele şi prenumele: ....................................................... | 

| Adresa: .................................................................... | 

| Telefon: ................................................................... | 

|______________________________________________________________________________| 

| Studii generale şi de specialitate                                           | 

|                                                                              | 

| Studii medii liceale sau postliceale                                         | 

|______________________________________________________________________________| 

|              Instituţia              |   Perioada   |    Diploma obţinută    | 

|______________________________________|______________|________________________| 

|                                      |              |                        | 

|______________________________________|______________|________________________| 

|                                      |              |                        | 

|______________________________________|______________|________________________| 

|                                      |              |                        | 

|______________________________________|______________|________________________| 

| Studii superioare de scurtă durată                                           | 

|______________________________________________________________________________| 

|              Instituţia              |   Perioada   |    Diploma obţinută    | 

|______________________________________|______________|________________________| 

|                                      |              |                        | 

|______________________________________|______________|________________________| 

|                                      |              |                        | 

|______________________________________|______________|________________________| 

|                                      |              |                        | 

|______________________________________|______________|________________________| 

| Studii superioare de lungă durată                                            | 

|______________________________________________________________________________| 

|              Instituţia              |   Perioada   |    Diploma obţinută    | 

|______________________________________|______________|________________________| 

|                                      |              |                        | 

|______________________________________|______________|________________________| 

|                                      |              |                        | 

|______________________________________|______________|________________________| 

|                                      |              |                        | 

|______________________________________|______________|________________________| 

| Studii postuniversitare, masterat şi doctorat                                | 

|______________________________________________________________________________| 

|              Instituţia              |   Perioada   |    Diploma obţinută    | 

|______________________________________|______________|________________________| 

|                                      |              |                        | 

|______________________________________|______________|________________________| 

|                                      |              |                        | 

|______________________________________|______________|________________________| 

| Alte tipuri de studii                                                        | 

|______________________________________________________________________________| 

|              Instituţia              |   Perioada   |    Diploma obţinută    | 

|______________________________________|______________|________________________| 

|                                      |              |                        | 

|______________________________________|______________|________________________| 
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|                                      |              |                        | 

|______________________________________|______________|________________________| 

| Limbi străine*1)                                                             | 

|______________________________________________________________________________| 

|                Limba                 |     Scris    |    Citit   |  Vorbit   | 

|______________________________________|______________|____________|___________| 

|                                      |              |            |           | 

|______________________________________|______________|____________|___________| 

|                                      |              |            |           | 

|______________________________________|______________|____________|___________| 

|                                      |              |            |           | 

|______________________________________|______________|____________|___________| 

| Cunoştinţe operare calculator                                                | 

| ............................................................................ | 

|______________________________________________________________________________| 

| Cariera profesională                                                         | 

|______________________________________________________________________________| 

|    Perioada    |   Instituţia/firma  |   Funcţia    | Principalele           | 

|                |                     |              | responsabilităţi       | 

|________________|_____________________|______________|________________________| 

|                |                     |              |                        | 

|________________|_____________________|______________|________________________| 

|                |                     |              |                        | 

|________________|_____________________|______________|________________________| 

|                |                     |              |                        | 

|________________|_____________________|______________|________________________| 

| Detalii despre ultimul loc de muncă*2):                                      | 

| 1. ......................................................................... | 

| 2. ......................................................................... | 

|______________________________________________________________________________| 

| Persoane de contact pentru recomandări*3):                                   | 

| 1. ......................................................................... | 

| 2. ......................................................................... | 

| 3. ......................................................................... | 

|______________________________________________________________________________| 
 
    Declar pe propria răspundere, cunoscând prevederile art. 292 din Codul 
penal cu privire la falsul în declaraţii, că datele furnizate în acest formular sunt 
adevărate. 
    Data ...................... 
    Semnătura ................. 
 
------------ 
    *1) Se vor trece calificativele "cunoştinţe de bază", "bine" sau "foarte bine". 
    *2) Se vor menţiona calificativele acordate la evaluarea performanţelor 
profesionale în ultimii 2 ani, dacă este cazul. 
    *3) Vor fi menţionate numele şi prenumele, locul de muncă, funcţia şi 
numărul de telefon. 
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DECLARAŢIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE  
 

            Conform art. 54 lit. i) din Legea nr. 188 privind Statutul funcţionarilor publici (r2) care să ateste că 
nu a fost destituit/ă dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive 
disciplinare în ultimii 7 ani 

 
     

Subsemnatul/Subsemnata  

....................................................................... 

....................................................................... (numele 

şi toate prenumele din actul de identitate, precum şi eventualele nume 

anterioare) 

 

cetăţean român, fiul/fiica lui 

....................................................................... 

(numele şi prenumele tatălui) 

 

şi al/a ....................................................................... 

(numele şi prenumele mamei) 

 

născut/născută la 

....................................................................... 

(ziua, luna, anul) 

 

în ....................................................................... 

(locul naşterii: localitatea/judeţul) 

 

domiciliat/domiciliată în 

....................................................................... 

(domiciliul din actul de identitate) 

 

legitimat/legitimată cu 

....................................................................... 

(felul, seria şi numărul actului de identitate) 

 

 

cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal cu privire la falsul în 

declaraţii, după luarea la cunoştinţă a conţinutului art. 54 lit. i) din Legea 

nr. 188/1999 privind Statul funcţionarilor publici( r2), declar prin prezenta, 

pe propria răspundere, că ............... 

                                             (am fost/nu am fost) 

destituit/ă dintr-o funcţie publică sau ...............contractul 

                              (mi-a încetat/ nu mi-a încetat) 

individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani. 

 

   

    

                                                           

.............................. 

                (Data)                                                                              

 

 

 

.............................. 

             (Semnătura) 
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DECLARAŢIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE  

 

conform art. 49 alin. (1) lit. g) din HG nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi 
dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, respectiv conform art. 5 alin. (1) din OUG nr. 24/2008 

privind accesul la propriul dosar şi deconspirarea Securităţii 
     

Subsemnatul/Subsemnata  

....................................................................... 

....................................................................... (numele 

şi toate prenumele din actul de identitate, precum şi eventualele nume 

anterioare) 

 

cetăţean român, fiul/fiica lui 

....................................................................... 

(numele şi prenumele tatălui) 

 

şi al/a ....................................................................... 

(numele şi prenumele mamei) 

 

născut/născută la 

....................................................................... 

(ziua, luna, anul) 

 

în ....................................................................... 

(locul naşterii: localitatea/judeţul) 

 

domiciliat/domiciliată în 

....................................................................... 

(domiciliul din actul de identitate) 

 

legitimat/legitimată cu 

....................................................................... 

(felul, seria şi numărul actului de identitate) 

 

 

cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal cu privire la falsul în 

declaraţii, după luarea la cunoştinţă a conţinutului Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar si deconspirarea 

Securitatii, declar prin prezenta, pe propria răspundere, că ............... 

lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia, 

  (am fost/nu am fost) 

în sensul art. 2 lit. a)-c) din ordonanţa de urgenţă. 

    

De asemenea, am luat cunoştinţă despre prevederile art. 5 alin. (5) din 

ordonanţa de urgenţă, potrivit cărora: "Persoanele care depun declaraţia pe 

propria răspundere sunt exonerate de obligaţia asigurării protecţiei 

informaţiilor secrete de stat sau secrete de serviciu". 

 

                                                           

.............................. 

                (Data)                                                                              

 

.............................. 

             (Semnătura) 

 

 
 
 
 




