
Acte necesare constituirii dosarelor de concurs contractuali : 

 

 

1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau 

instituţiei publice organizatoare; 

2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, 

potrivit legii, după caz; 

3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care 

atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă 

îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia 

publică; 

4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în 

muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie; 

5. cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are 

antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează; 

6. adeverinţă medicală 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. curriculum vitae.          

Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele 

emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii. 

În cazul în care candidatul depune o declaraţie pe proprie răspundere că nu are 

antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecţia dosarelor, acesta 

are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai 

târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului. 

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii şi carnetul de muncă sau, 

după caz, adeverinţele care atestă vechimea vor fi prezentate şi în original în vederea 

verificării conformităţii copiilor cu acestea. 

 

NOTĂ : postul de îngrijitor la sediul D.L.E.P.Iași din str.Vasile Alecsandri, nr.8 – 

sediul Stării Civile, impune prezența salariatului la serviciul în zilele de sâmbătă 

și duminică, atunci când sunt programate oficieri de căsătorii. Orele lucrate în 

zilele libere de la sfârșitul săptămânii sau cele declarate libere de către guvern, 

vor fi recuperate cu timp liber corespunzător, conform pontajului de ore 

suplimentare, în luna/lunile următoare. 


