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In vederea participarii la examen dosarul de inscriere trebuie sa 

urmatoarele documente: 

 

- Copie carte de identitate; 

- Formularul de inscriere; 

- Copie dupa diplomele de studii legalizate sau copii insotite de originale in vederea 

avizarii conform cu originalul;

- Certificat curs analist programator;

- Copie dupa carnetul de munca sau adeverinta care sa ateste vechimea in specialitatea 

studiilor, necesara ocuparii functiei publice respective;

- Cazier judiciar; 

- Adeverinta care sa ateste starea de sanatate coresp

anterior derularii concursului

unitatile sanitare abilitate;

- Declaratie pe propria raspundere sau adeverinta care sa ateste ca nu a desfasurat politie 

politica; 

 

       Copiile dupa actele prevazute mai sus se prezinta insotite de documentele originale, care se 

certifica pentru conformitatea cu originalul de catre secretariatul comisiei de concurs sau in copii 

legalizate. 

       Formularul de inscriere se pune la dispozitia candidatilor prin

concurs din cadrul Biroului Resurse Umane Salarizare, Comunicare si Secretariatul Consiliului 

Consultativ. 

 

 

 

ROMÂNIA 
IA MUNICIPALĂ PENTRU OCUPAREA FORŢEI DE MUNCĂ

BUCUREŞTI 
Strada Spătarul Preda nr. 12, sector 5, Bucureşti 

Tel: (+4021) 3162903 Fax: (+4021) 3162245 E-mail: amofm@ajofm.anofm.ro

Operator de date cu caracter personal nr 542                                                                                                         

 

 

DOSAR CONCURS 

 

In vederea participarii la examen dosarul de inscriere trebuie sa contina in mod obligatoriu 

 

 

Copie dupa diplomele de studii legalizate sau copii insotite de originale in vederea 

avizarii conform cu originalul; 

curs analist programator; 

Copie dupa carnetul de munca sau adeverinta care sa ateste vechimea in specialitatea 

studiilor, necesara ocuparii functiei publice respective; 

Adeverinta care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare, eliberata cu cel mult

concursului, eliberata de medical de familie  al candidatului sau de catre 

unitatile sanitare abilitate; 

Declaratie pe propria raspundere sau adeverinta care sa ateste ca nu a desfasurat politie 

prevazute mai sus se prezinta insotite de documentele originale, care se 

certifica pentru conformitatea cu originalul de catre secretariatul comisiei de concurs sau in copii 

Formularul de inscriere se pune la dispozitia candidatilor prin secretariatul comisiei de 

concurs din cadrul Biroului Resurse Umane Salarizare, Comunicare si Secretariatul Consiliului 

DIRECTOR EXECUTIV, 

FLORENTINA RADULESCU 

 

 

 

 

 

 
SEF BIROU R.U.S., COMUNICARE 

SI SECRETARIATUL C.C. 

EUGENIA TIRU 

EI DE MUNCĂ 
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contina in mod obligatoriu 

Copie dupa diplomele de studii legalizate sau copii insotite de originale in vederea 

Copie dupa carnetul de munca sau adeverinta care sa ateste vechimea in specialitatea 

unzatoare, eliberata cu cel mult 6 luni 

, eliberata de medical de familie  al candidatului sau de catre 

Declaratie pe propria raspundere sau adeverinta care sa ateste ca nu a desfasurat politie 

prevazute mai sus se prezinta insotite de documentele originale, care se 

certifica pentru conformitatea cu originalul de catre secretariatul comisiei de concurs sau in copii 

secretariatul comisiei de 

concurs din cadrul Biroului Resurse Umane Salarizare, Comunicare si Secretariatul Consiliului 

 


