
Dosarul de concurs: 

 

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: 

formularul de înscriere prevăzut în anexa nr. 3; 

-  copia actului de identitate; 

-  copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări; 

- 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; 

- cazierul judiciar; 

- 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; 

- 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 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. 

 

 Cazierul  judiciar  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. 
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Informatii suplimentare precum si cererea de inscriere la concurs se pot obtine de la sediul Primariei 

Secusigiu.  

 

 


