
ACTE NECESARE 
pentru înscrierea la concurs 

 
 
 

1. formularul de înscriere; 
2. curriculum vitae, modelul comun european;  
3. copia actului de identitate; 
4. copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor 

specializări şi perfecţionări;  
5. copie a diplomei de master în domeniul administraţiei publice, management ori în 

specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, după caz, în situaţia în care 
diploma de absolvire sau de licenţă a candidatului nu este echivalentă cu diploma de studii 
universitare de master în specialitate, conform prevederilor art. 153 alin. (2) din Legea 
educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;   

6. copia carnetului de muncă şi a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, 
care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea 
postului/funcţiei sau pentru exercitarea profesiei;   

7. copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni 
anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului. Adeverinţa care 
atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea 
acestuia, în formatul standard stabilit prin ordin al ministrului sănătăţii. Pentru candidaţii 
cu dizabilităţi, în situaţia solicitării de adaptare rezonabilă, adeverinţa care atestă starea de 
sănătate trebuie însoţită de copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap, emis 
în condiţiile legii; 

8. cazier judiciar; 
9. declaraţia pe propria răspundere, prin completarea rubricii corespunzătoare din formularul 

de înscriere, sau adeverinţa care să ateste lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau 
colaborator al acesteia, în condiţiile prevăzute de legislaţia specifică. 

 
 Copiile de pe actele prevăzute, precum şi copia certificatului de încadrare într-un grad de 
handicap se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică 
pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs, cu excepţia actului de 
identitate, care se poate transmite şi în format electronic, la adresa de e-mail: 
mihaela.pantofaru@cncd.ro. 
 
 Relaţii suplimentare privind depunerea dosarelor se pot obţine de la Pantofaru Mihaela, 
șef birou, Biroul Resurse Umane şi Salarizare – Direcția Economică, Resurse Umane, Salarizare 
și Administrativ, tel/fax 021.312.65.78, int. 503. 

 
   
     
 


