
 CHECK-LIST-CONCURSURI  
 

Nr. 

crt. 
DOCUMENTE NECESARE DOSAR RECRUTARE  Da Nu 

Nu este 

cazul 

1.  Am citit detaliat tot anunțul de concurs?    

2.  Am pregătirea necesară ocupării postului?    

3.  Am completat cererea de înscriere?    

4.  Am semnat cererea de înscriere?    

5.  Am datat cererea de înscriere?    

6.  Am intocmit Curriculum vitae?    

7.  Am atașat copii ale documentelor care atestă nivelul şi specializarea studiilor impuse 

de cerinţele postului, menţionate în anunţ? 

   

8.  Am atașat la documentele de studii foaia matricolă/supliment (dacă apare menţiunea 
pe acestea că sunt însoţite de foaie matricolă/supliment)? 

   

9.  Am atașat copia actului de identitate?    

10.  Am atașat copia carnetului de muncă/certificatului stagiu de cotizare şi/sau altor 

documente doveditoare care să ateste vechimea în muncă? 

   

11.  Am atașat copie după permisul de conducere (categoria B și C)?    

12.  Am atașat copie după  livretul militar (dacă este cazul)?    

13.  Am atașat copia certificatului de naştere al candidatului?    

14.  Am atașat copii ale certificatului de naștere al soţului/soţiei şi a fiecărui copil?    

15.  Am atașat copie a certificatului de căsătorie, precum şi, după caz, ale hotărârilor 
judecătoreşti privind starea civilă? 

   

16.  Am completat olograf autobiografia conform îndrumarului?    

17.  Am completat Tabel nominal cu candidatul, rudele candidatului şi soţului/soţiei 

candidatului conform modelului? 

   

18.  Am respectat ordinea de completare în Tabelul nominal cu candidatul, rudele 

candidatului și soțului/soţiei candidatului? 

   

19.  Am atașat Declaraţia de confirmare a cunoaşterii şi acceptării condiţiilor de recrutare?    

20.  Am atașat Extras de pe cazierul judiciar/ certificat de cazier judiciar?    

21.  Am atașat Consimțământ informat?    

22.  Am atașat fotografie color 9x12 cm;    

23.  Am atașat Adeverință eliberată de către medicul de familie din care să rezulte că sunt 

clinic sănătos pentru participarea la concursul de încadrare în unitățile MAI, eliberată 

cu cel mult 6 luni anterioare derulării selecției? 

   

24.  Adeverința medicală este conform modelului?    

25.  Am atașat Avizul psihologic din care să rezulte aptitudinea privind deținerea, portul 

și folosirea armelor și munițiilor letale sau neletale supuse autorizării, emis cu cel 
mult 6 luni anterior derulării selecției, de către un psiholog autorizat pentru 

efectuarea unor astfel de examinări, atestat în condițiile legii? 

   

26.  Am atașat Declaraţia pe proprie răspundere din care rezultă că: 

- nu am antecedente penale şi nu mă aflu în curs de urmărire penală ori de judecată 
pentru săvârşirea de infracţiuni; 

- nu am fost destituit dintr-o funcţie publică în ultimii 7 ani sau nu mi-a încetat 

contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani; 
- nu am desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege? 

   

27.  Am atașat toate documentele într-un fișier format *.pdf până la data și la adresa de 

email prevăzută în anunț? 

   

  

IMPORTANT! Adresăm rugămintea de a nu solicita informaţii suplimentare 

folosind adresa de e-mail pentru a evita îngreunarea procesului de înscriere şi depunere a 

documentelor constitutive ale dosarelor de recrutare. 

 Relații suplimentare referitoare la desfăşurarea concursului, se pot obține apelând 

numerele de telefon 0770849705 și 0770850476, în zilele lucrătoare, între orele 08.00-14.00. 


