
 

 

 

CONSILIUL JUDEŢEAN GORJ    

                                                                                                                                        Anexa nr. 1 
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DOCUMENTELE NECESARE LA DOSARUL DE CONCURS 

 

Pentru concursul/examenul de promovare, dosarul de concurs/examen depus de candidați va conține în 

mod obligatoriu, următoarele documente, conform prevederilor art. 127 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 

pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi 

completările ulterioare: 

1. copie de pe carnetul de muncă sau adeverinţa eliberată de compartimentul de resurse umane în vederea 

atestării vechimii în gradul profesional din care promovează funcţionarul public; 

 2. copii de pe rapoartele de evaluare a performanţelor profesionale individuale din ultimii 2 ani în care 

funcționarul public s-a aflat în activitate; 

3. formularul de înscriere prevăzut în anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea 

normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor public, cu modificările şi completările ulterioare. 

4. adeverință eliberată de compartimentul de resurse umane în vederea atestării situației disciplinare a  

funcționarului public, în care se menționează expres dacă acestuia i-a fost aplicată o sancțiune disciplinară, care să 

nu fi fost radiată; 

 
              * Copiile de pe actele prevăzute la punctele 1-2 se prezintă în copii legalizate sau însoțite de documentele 

originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs. 

 

              ** Formularul de înscriere este pus la dispoziţie candidaţilor de către Consiliul Județean Gorj din oficiu, prin 

publicare pe pagina de internet a acestuia în format deschis, editabil, în cadrul secțiunii dedicate publicității concursului, 

precum și la sediul Consiliului Județean Gorj, în locul special amenajat pentru desfășurarea de activități de informare și 

relații publice, în format letric. 

 

 

 

PREŞEDINTE, 

COSMIN-MIHAI POPESCU 

          SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI, 

CRISTINA-ELENA RĂDULEA-ZAMFIRESCU 

 

 

 

Direcţia juridică, dezvoltarea capacității 

administrative și achiziții publice 

Director executiv, 

Marcău Costel 

 

 

 

 

Serviciul resurse umane, 

managementul funcţiei publice 

 și al unităților sanitare preluate 

Șef serviciu, 

Slivilescu Lidia 

 

 

 

 

Întocmit, 

Compartimentul resurse umane, 

managementul funcţiei publice, 

               Florea Giorgiana - consilier superior 
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