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    Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candida ii trebuie săț

îndeplinească  următoarele  condi ii  generale,  conform  art.  3  al  Regulamentului-cadruț

aprobat  prin  Hotărârea  Guvernului  nr.  286  din  23  martie  2011,  cu  modificările  iș

completările ulterioare:

a) are cetă enia română, cetă enie a altor state membre ale Uniunii Europene sau aț ț

statelor apar inând Spa iului Economic European i domiciliul în România;ț ț ș

b) cunoa te limba română, scris i vorbit;ș ș

c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d) are capacitate deplină de exerci iu;ț

e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată

pe baza adeverin ei medicale eliberate de medicul de familie sau de unită ile sanitareț ț

abilitate;

f) îndepline te condi iile de studii i, după caz, de vechime sau alte condi ii specificeș ț ș ț

potrivit cerin elor postului scos la concurs;ț

g)  nu  a  fost  condamnată  definitiv  pentru  săvâr irea  unei  infrac iuni  contraș ț

umanită ii,  contra  statului  ori  contra  autorită ii,  de  serviciu  sau  în  legătură  cuț ț

serviciul, care împiedică înfăptuirea justi iei, de fals ori a unor fapte de corup ie sauț ț

a unei infrac iuni săvâr ite cu inten ie, care ar face-o incompatibilă cu exercitareaț ș ț

func iei, cu excep ia situa iei în care a intervenit reabilitarea.ț ț ț

CONTINUTUL DOSARULUI PENTRU INSCRIEREA LA CONCURS

     Pentru înscrierea la  concurs candida ii  vor prezenta un dosar de concurs care va con ineț ț

următoarele documente:

1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorită ii sau institu iei publice ț ț

organizatoare;

2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după

caz;

3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor i ale altor acte care atestă efectuarea ș

unor specializări, precum i copiile documentelor care atestă îndeplinirea condi iilor specifice ș ț

ale postului solicitate de autoritatea sau institu ia publică;ț

4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverin ele care atestă vechimea în muncă, în meserieț

i/sau  în specialitatea studiilor, în copie;ș

5. cazierul judiciar sau o declara ie pe propria răspundere că nu are antecedente penale careț

să-l facă incompatibil cu func ia pentru care candidează;ț

6. adeverin ă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult ț



6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către

unită ile sanitare abilitate;ț

7. curriculum vitae.

8. aviz psihologic, daca este cazul

!!!!!!   Adeverin a care  atestă starea de sănătate  con ine,  în  clar,  numărul,  data,  numeleț ț

emitentului i calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătă ii.ș ț

În cazul în care candidatul depune o declara ie pe proprie răspundere că nu are antecedenteț

penale, în cazul în care este declarat admis la selec ia dosarelor, acesta are obliga ia de aț ț

completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data

desfă urării primei probe a concursului.ș

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii i carnetul de muncă sau, dupăș

caz, adeverin ele care atestă vechimea vor fi prezentate i în original în vederea verificăriiț ș

conformită ii copiilor cu acestea.ț


