
SECŢIUNEA a 2-a  
Dosarul de concurs  
 
Art. 49. - (1) In vederea participarii la concurs, in termen de 20 de zile de la data publicarii anuntului in 
Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a III-a, candidatii depun dosarul de concurs, care va contine in mod 
obligatoriu:  
a) formularul de inscriere prevazut in anexa nr. 3;  
b) copia actului de identitate;  
c) copiile diplomelor de studii si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari;  
d) copia carnetului de munca sau, dupa caz, o adeverinta care sa ateste vechimea in munca si, dupa caz, in 
specialitatea studiilor necesare ocuparii functiei publice;  
e) cazierul judiciar;  
f) adeverinta care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare, eliberata cu cel mult 6 luni anterior 
derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate;  
g) declaratia pe propria raspundere sau adeverinta care sa ateste ca nu a desfasurat activitati de politie 
politica.  
(2) Adeverinta care atesta starea de sanatate contine, in clar, numarul, data, numele emitentului si calitatea 
acestuia, in formatul standard stabilit de Ministerul Sanatatii Publice.  
(3) Copiile de pe actele prevazute la alin. (1) se prezinta in copii legalizate sau insotite de documentele 
originale, care se certifica pentru conformitatea cu originalul de catre secretarul comisiei de concurs.  
(4) Documentul prevazut la alin. (1) lit. e) poate fi inlocuit cu o declaratie pe proprie raspundere. In acest 
caz, candidatul declarat admis la selectia dosarelor are obligatia de a completa dosarul de concurs cu 
originalul documentului pe tot parcursul desfasurarii concursului, dar nu mai tarziu de 5 zile lucratoare de la 
data la care a fost declarat admis in urma selectiei dosarelor, sub sanctiunea neemiterii actului administrativ 
de numire.  
(5) Formularul de inscriere se pune la dispozitie candidatilor prin secretarul comisiei de concurs din cadrul 
autoritatii sau institutiei publice organizatoare a concursului.  
 
 
Citeste mai mult: http://www.avocatnet.ro/content/articles/id_12498/p_1/HG-nr-611-2008-Normele-privind-
organizarea-si-dezvoltarea-carierei-functionarilor-publici.html#ixzz2kVvfKMY8  
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