
DOSARUL DE CONCURS VA CONȚINE URMĂTOARELE DOCUMENTE: 
 

a) formular  de înscriere la concurs adresată conducătorului Clubului Spotiv Municipal 
Constanța, conform modelului prevazut in anexa nr. 2 la H.G. nr. 1336/2022, cu 
modificările și completările ulterioare; 

b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, 
după caz aflate in termen de valabilitate ; 

c) copia certificatului de casatorie sau a altui document prin care s-a realizate schimbarea 
de nume, dupa caz; 

d) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea 
unor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice; 

e)  copia carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă 
conform modelului prevazut in anexa nr. a2 la H.G. nr. 1336/2022, cu modificările și 
completările ulterioare , în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie; 

f) cazierul judiciar sau o dupa caz , extrasul de pe cazierul judiciar sau o declarație pe 
propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția 
pentru care candidează ; 

g) adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 
6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de 
către unitățile sanitare abilitate; 

h) certificatul de integritate comportamentala din ccare sa reiasa ca nu s-au comis infraciuni 
prevazute de legea 118/2019 , respectiv 76/2008,  

i) curriculum vitae, model european. 
Adeverința care atestă starea de sănătate va conține, în clar, numărul, data, numele 

emitentului și calitatea acestuia în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății. 
Candidatul declarat admis în selecția dosarelor, care a depus la înscriere o declarație pe 

propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligația de a completa dosarul de concurs 
cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului. 

Actele prevăzute la lit. a-e vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității 
copiilor cu acestea. 
 

Dosarele de concurs se depun la compartimentul  financiar  contabil si  resurse umane. 
 
Prin raportare la nevoile individuale, candidatul cu dizabilităţi poate înainta comisiei de 

concurs, în termenul de  10 (zece) zile lucratoare de la data afisarii anuntului pentru ocuparea 
postului vacant , propunerea sa privind instrumentele necesare pentru asigurarea accesibilităţii 
probelor de concurs. 
 


