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Pentru concursul de promovare într-o funcţie publică de conducere, dosarul va 

cuprinde următoarele documente, conform prevederilor art. 143 din Hotărârea 

Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea 

carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare: 

 formularul de înscriere;   

 curriculum vitae, modelul comun european;   

 copia actului de identitate;  

  copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea 

unor specializări şi perfecţionări;  

 copie a diplomei de master sau de studii postuniversitare în domeniul administraţiei 

publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, 

după caz;  

 copia carnetului de muncă şi, după caz, a adeverinţei eliberate de angajator pentru 

perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea 

studiilor necesare ocupării funcţiei publice;  

 copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 

luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului;   

 cazierul administrativ.   

La cererea candidatului, formulată la data înscrierii la concurs sau examen, dar nu mai 

târziu de data finalizării perioadei de depunere a dosarelor în condiţiile prezentei 

hotărâri, cazierul administrativ poate fi solicitat Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor 

Publici de către instituţia organizatoare a concursului de promovare.   
 

  

Copiile de pe actele depuse la dosar 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 copiei actului de identitate, care se poate 

transmite şi în format electronic, la adresa de e-mail informatii.concurs@anfp.gov.ro. 

 

Relaţii suplimentare privind depunerea dosarelor se pot obţine de la Daniela Iacob, consilier: 

Bd. Mircea Vodă, nr. 44 tronsonul III, sector 3, București, telefon: 0374.112.726, fax: 

0374.112.727 și e-mail informatii.concurs@anfp.gov.ro . 
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