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Documentele solicitate pentru intocmirea dosarelor de concurs
(administrator financiar, ingrijitor qi paznic) sunt:

a.

b'
c'
d'
e'
f'^
g.
h.

cererea de inscriere la concurs adresatii conducitorului unitIlii
copia actului de identitate sau orice alt document care atesti identitatea,
potrivit legii, dupl

caz;

copiile documentelor care sd ateste nivelul studiilor qi ale altor
acte care atesti efeatuarea
unor specializiri, precum qi copiile documentelor care atestl indeplinirea
condiliilor specific;e;
cameful de muncd sau, dup[ caz, adeverinfele care atestl vechimea
in murLcd, in rneserie
gi/sau in specialitatea studiilor, in copie;
cazierul judiciar.sau o declarafie pe propria rlspundere c[ nu are
antecedente penale care s[-l
faci incompatibil cu func{ia pentru care candideaz[;
adeverinfi medicalr care si ateste starea de sdnrtate corespunzdtoare
eliberatii cu cel mult 6
luni anterior derulErii concursului de citre medicul de familie al candidatuhri
sau dro crtre
unitilile sanitare abilitate;
curriculum vitae;
alte documente relevante pentru desfEqurarea concursului;

Adeverin{a care atesti starea de sInltate confine, in clar, num[ru], data,
numele emitenfului qi
cillitatea acestuia, in formatul standard stabilit dsMinisterul Srnatitii.
In cazul in care candidatul depune o declarafie pe proprie rdspundere c[ nu
are anteoedente
penale, in cazul in care este declarat admis la seleclia dosarelor,
acesta are obligafia de a completa
dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai t6rziu p6ne
h dataiesftgurlrii primei
probe a concursului.
Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii gi carnetul
de muncd sau, dupd caz,
adeverinfele care atesti vechimea vor fi prezentate gi in origini in vederea
verificdrii conformitii{ii
copiilor cu acestea.
Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidatii
trebuie sS lindeplineascir
umltoarele conditii generale, conform art.3 alRegulamentului --cadru aprobat prin
Hotiir6rea
Guvernului nr.286120ll cu mocrificnrile qi complJtarile ulterioare :

-

are cetifenia romdn[, cettr{enie a altor state membre ale Uniunii
Europene sau a sta:elor
apa(indnd Spa(iului Eoonornic gi domiciliul in Rom6nia;
cunoaqte limba rom6ni, scris gi vorbit;
are v6rsta minimi reglementatii de prevederile legale;
are capacitate deplin[ de exercifiu;
are o stare de sdn[tate corespunzitoare postului pentru care candide
azd, atestati, pe l>aza
adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitilile
sanitare abiiitate;
indeplineqte condiliile de studii qi, dupi caz, de vechime sau alte
condilii specifice potrivit
cerinfelor postului scos la concurs;

nu a fost condamnati definitiv pentru srvdrgirea unei infracfiuni
contra umanitilii, c,cntra statului
ori contra autoritatii, de serviciu sau in legEiurl cu serviciul, care impiedica
inftptuir.ea justiliei,
de fals ori a unor faptede corupfie sau a unei infracfiuni sirriirgite
cu intenlie,
face-o
incompatibili cu exercitarea funcfiei, cu exceplia siiualiei in care a intervenit
reabilitarea.
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