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DOCUMENTELE NECESARE LA DOSARUL DE CONCURS
Pentru concursul de recrutare organizat pentru ocuparea funcției publice vacante de execuţie de consilier,
clasa I, gradul profesional superior la Compartimentul achiziții publice și disciplină contractuală, Serviciul
achiziții publice și relații contractuale, Direcția tehnico-economică, dezvoltare regională și relații externe 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 ulterioare;
2. copia actului de identitate;
3. copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
4. copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverință care să ateste vechimea în muncă și, după
caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcției publice;
5. cazierul judiciar*;
6. adeverinţă 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;
7. declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţă care să ateste că nu a desfăşurat activități de poliţie
politică, astfel cum este definită prin lege;
8. declaraţia pe propria răspundere că nu a fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat
contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani.
Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele
originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.
Formularul de înscriere, precum şi formularele pentru declaraţiile de la pct. 7 şi 8 se vor pune la dispoziţie
candidaţilor prin secretarul comisiei de concurs din cadrul instituţiei.
* Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu o declaraţie pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul
declarat admis la selecția dosarelor are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe
tot parcursul desfășurării 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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