
  

CONSILIUL JUDEŢEAN GORJ                                                                     Anexa nr. 1 

                                                                                                                              la Anunţ nr. 11773/07.09.2018 
                                                                                                              

DOCUMENTELE NECESARE LA DOSARUL DE CONCURS 
 

Pentru concursul de recrutare organizat pentru ocuparea funcției publice vacante de execuție de consilier, clasa I, 

gradul profesional superior la Compartimentul dezvoltarea capacității administrative și Monitorul Oficial, Direcția juridică, 

dezvoltarea capacității administrative și achiziții publice din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Gorj, dosarul de 

concurs va cuprinde următoarele documente, conform prevederilor art. 49 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru 

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

ulterioare: 

1. formularul de înscriere, conform  anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 611/2008, cu modificările şi    

completările ulterioare1; 

2. curriculum vitae, modelul comun european; 

3. copia actului de identitate; 

4. copii ale diplomelor de studii, certificatelor și altor documente care atestă efectuarea unor specializări și 

perfecționări; 

5. copia carnetului de muncă și după caz, a adeverinței eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste 

vechimea în muncă și, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcției publice2;    

6. copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării 

concursului de către medicul de familie al candidatului (va conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și 

calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății Publice); 

7. cazierul judiciar3; 

8. declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţă care să ateste calitatea sau lipsa calității de lucrător al Securității 

sau colaborator al acesteia.  

Copiile de pe actele prevăzute la punctele 3-6 se prezintă în copii legalizate sau însoțite de documentele originale, 

care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs, cu excepția documentului 

prevăzut la pct. 3, care se poate tranmite și în format electronic, la adresa de e-mail a persoanei de contact pentru primirea 

dosarelor de concurs. 
1 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; 
2 Modelul orientativ al adeverinţei menţionate la pct. 5 este publicat pe pagina de internet a Consiliului Județean 

Gorj, 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. Adeverinţele care au un alt format decât cel 

prevăzut în modelul orientativ trebuie să cuprindă elemente similare celor prevăzute în modelul orientativ şi din care să 

rezulte cel puţin următoarele informaţii: funcţia/funcţiile ocupată/ocupate, nivelul studiilor solicitate pentru ocuparea 

acesteia/acestora, temeiul legal al desfăşurării activităţii, vechimea în muncă acumulată, precum şi vechimea în specialitatea 

studiilor;  
3 Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu o declaraţie pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul declarat admis la 

selecția dosarelor și care nu a solicitat expres la înscrierea la concurs preluarea informațiilor direct de la autoritatea sau 

instituția publică competentă are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul 

desfășurării concursului, dar nu mai târziu de data și ora organizării interviului, sub sancțiunea neemiterii actului 

administrativ de numire. În situația în care candidatul solicită expres la înscrierea la concurs preluarea informațiilor direct de 

la autoritatea sau instituția publică competentă, extrasul de pe cazierul judiciar se solicită potrivit legii și procedurii aprobate 

la nivel instituțional. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 Întocmit, 

Compartimentul resurse umane, 

managementul funcţiei publice, 

                  Florea Giorgiana-consilier superior 


