
         ANEXA 1 

CERERE DE ÎNSCRIERE 

 

 

Subsemnatul/Subsemnata, _______________________________________, având C.N.P. 

._______________________, domiciliat/domiciliată în _________________,strada_______________, 

nr.______, CI seria _________, nr. __________, eliberat de __________________, la data 

de____________vă rog să îmi aprobaţi înscrierea la concursul  organizat pentru ocuparea postului 

vacant  de Secretar din cadrul  unității fr învățământ ________________ 

 Menţionez că la data depunerii dosarul de înscriere are ____________ file şi conţine 

următoarele documente:  

Nr. crt. Documente DA NU 

1. Cerere de înscriere la concurs   

2. Copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, 
potrivit legii, după caz 

  

3. Copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă 
efectuarea unor specializări; 

  

4. Copia carnetului de muncă + raport salariat Revisal sau, după caz, adeverințele 
care atestă vechimea în muncă; 

  

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 cu mențiunea ,, apt pentru angajare,, care să ateste starea 
de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării 
concursului, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către 
unitațile sanitare abilitate; 

  

7. Curriculum vitae in format EUROPASS;   

8. Scrisoare de recomandare de la ultimul loc de munca.   

 

Am luat cunoştinţă de prevederile art.6 (1) din Regulamentul –cadru privind stabilirea principiilor 

generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de 
promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar 

plătit din fonduri publice, nr. 286/ 23.03.2011 și a Hotărârii nr.  1027/2014 pentru modificarea si completarea 

Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant 

corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat 
superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice, aprobat prin Hotararea 

Guvernului nr. 286/2011.  

 

 

 Nr. de telefon ______________________  

Data ______/______/________     Semnătura ____________ 



 

Spaţiu rezervat secretariatului concursului 

 

Cu privire la prezentul dosar de înscriere al dlui/dnei __________________________, 

conţinând un număr de _________ file, înregistrat la secretariatul comisiei de concurs în data de 

______/_______/_______, se certifică următoarele:  

□ Dosarul este complet, conform art.6 din regulamentul sus-menţionat; 

 □ Dosarul este incomplet la data depunerii.  

Documente lipsă:  

 

 

 

 

 

 

 

Candidatul a fost înştiinţat cu privire la posibilitatea completării dosarului până la termenul-

limită de depunere a dosarelor de înscriere specificat în anunţul de concurs/examen.  

 

 

Data _____/____/_______      Semnătura _______________ 


