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Pentru concursul de promovare într-o funcţ ie publică de conducere, organizat conform prevederilor 
art. II din H.G. nr. 761/2017 (procedură începută anterior intrării în vigoare a H.G. nr. 761/2017), 
dosarul de concurs va conț ine în mod obligatoriu, următoarele documente:  

1. formularul de înscriere;  
2. copia actului de identitate; 
3. copiile diplomelor de studii ş i ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;  
4. copie de pe diploma de masterat sau de studii postuniversitare în domeniul administraţ iei publice, 

management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţ iei publice;  
5. copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverinţ ă care să ateste vechimea în muncă ş i, după caz, 

în specialitate;  
6. cazierul administrativ. 

Pentru concursul de promovare într-o funcţ ie publică de conducere, potrivit art. 143 din H.G. nr. 
611/2008, cu modoficările ș i completările ulterioare, dosarul de concurs va conț ine în mod obligatoriu, 
următoarele documente:  

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

perfecţ ionări;  
5. copie a diplomei de master sau de studii postuniversitare în domeniul administraţ iei publice, 

management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţ iei publice, după caz;  
6. copia carnetului de muncă ş i, după caz, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, 

care să ateste vechimea în muncă ş i, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţ iei 
publice;  

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;  

8. 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, cazierul administrativ poate fi solicitat Agenţ iei Naţ ionale 
a Funcţ ionarilor Publici de către instituţ ia organizatoare a concursului de promovare.  

Copiile de pe actele depuse la dosar se prezintă în copii legalizate sau însoţ ite de documentele 
originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs, cu 
excepţ ia copiei actului de identitate, care se poate transmite ş i în format electronic, la adresa de e-mail 
informatii.concurs@anfp.gov.ro.  

 
Relaţ ii suplimentare se pot obţ ine de la Daniela Iacob, consilier: Bd. Mircea Vodă, nr. 44 tronsonul III, 
sector 3, Bucureș ti, telefon: 0374.112.726, fax: 0374.112.727 ș i email informatii.concurs@anfp.gov.ro. 


