Anexa la anuntul de concurs nr. 40824 din data de 19.11.2021
Documente necesare înscrierii la concursul de promovare pentru ocuparea funcţiei publice
specifice de conducere vacantă de arhitect şef, clasa I, grad II, din cadrul serviciului
amenajarea teritoriului şi urbanism, patrimoniu, cadastru şi agricultură

În conformitate cu prevederile art. 143 din HG nr.611/2008 privind aprobarea normelor pentru
organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare,
în vederea participării la concurs, în termen de 20 de zile de la data publicării anunţului pe pagina de
internet a autorităţii sau instituţiei publice organizatoare, candidaţii depun dosarul de concurs, care
conţine în mod obligatoriu:
a)
formularul de înscriere prevăzut în anexa nr. 3;
b)
curriculum vitae, modelul comun european;
c)
copia actului de identitate;
d)
copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor
specializări şi perfecţionări;
e)
copie a diplomei de master în domeniul administraţiei publice, management ori în
specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, după caz, în situaţia în care diploma de
absolvire sau de licenţă a candidatului nu este echivalentă cu diploma de studii universitare de master
în specialitate, conform prevederilor art. 153 alin. (2) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu
modificările şi completările ulterioare;
f)
copia carnetului de muncă şi a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care
să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului/funcţiei
sau pentru exercitarea profesiei;
g)
copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni
anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului;
h)
cazierul administrativ.
La cererea candidatului, formulată la data înscrierii la concurs, dar nu mai târziu de data
finalizării perioadei de depunere a dosarelor în condiţiile prezentei hotărâri, documentul prevăzut la
alin. (1) lit. h) poate fi solicitat Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici de către instituţia
organizatoare a concursului de promovare.
Modelele de formular tip şi de adeverinţă privind vechimea în muncă şi în specialitatea
studiilor sunt puse la dispoziţie de Primăria oraşului Mizil.
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