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 Conform prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice 
în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE 
(Regulamentul general privind protecția datelor), informațiile referitoare la datele cu caracter personal cuprinse în acest document sunt confidențiale. 
Acestea sunt destinate exclusiv persoanei/persoanelor menționate ca destinatar/destinatari și altor persoane autorizate să-l primească. Dacă ați primit 
acest document în mod eronat, vă adresăm rugămintea de a returna documentul primit, expeditorului 

                                                                                                      Casa Judeteana de Pensii Giurgiu 

Dosarul de concurs trebuie sa cuprinda in mod obligatoriu, urmatoarele documente (in 

conformitate cu prevederile art.49 din H.G nr.611/2008, pentru aprobarea normelor 

privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici, cu modificarile si 

completarile ulterioare): 

a) formularul de inscriere prevazut in anexa nr.3;  

b) curriculum vitae, model comun european; 

c) copie act de identitate, certificat de nastere si casatorie dupa caz; 

d) copii ale diplomelor de studii, certificatelor si altor documente care atesta efectuarea 

unor specializari si perfectionari; 

e) copie a diplomei de master in domeniul administratiei publice, management ori in 

specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice, dupa caz, in situatia in care 

diploma de absolvire sau de licenta a candidatului nu este echivalenta cu diploma de 

studii universitare de master in specialitate, conform prevederilor art.153 alin.(2) din 

Legea educatiei nationale nr.1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare;   

f) copia carnetului de munca si a adeverintei eliberate de angajator pentru perioada 

lucrata, care sa ateste vechimea in munca si in specialitatea studiilor solicitate pentru 

ocuparea postului/functiei sau pentru exercitarea profesiei; 

g) copia adeverintei care atesta starea de sanatate corespunzatoare, eliberata cu cel mult 6 

luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului;  

h) copia adeverintei care atesta starea de sanatate corespunzatoare pentru efort fizic, in 

cazul functiilor publice pentru a caror ocupare este necesara indeplinirea unor conditii 

specifice care implica efort fizic si se testeaza prin proba suplimentara; 

i) cazierul judiciar; 

j) declaratia pe propria raspundere, prin completarea rubricii corespunzatoare din 

formularulde inscriere, sau adeverinta care sa ateste lipsa calitatii de lucrator al Securitatii 

sau colaborator al acesteia., in conditiile prevazute de legislatia specifica. 

Copiile de pe actele prevazute mai sus se prezinta in copii legalizate sau insotite de 

documentele originale, care se certifica pentru conformitatea cu originalul de catre 

secretarul comisiei de concurs. 

 

 

                        
 


