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Dosarul de concurs va conţine următoarele documente:  

1. Cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului instituţiei publice 
organizatoare; 
2. Copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, 
după caz; 
3. Copie certificate de naştere şi certificate de căsătorie dacă este cazul; 
4. Copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă 
efectuarea unor specializări şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor 
specifice ale postului; 
5. Copia carnetului de muncă, conformă cu originalul, sau, după caz, o adeverinţă care 
să ateste vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor / postului; 
6. Cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale 
care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează; 
7. Adeverinţă 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 unităţile sanitare abilitate; 
8. Curriculum vitae; 
9. Recomandare de la ultimul loc de muncă. 

o Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi 
calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii. 

o În cazul în care candidatul depune o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente 
penale, în cazul în care este declarant admis la selecţia dosarelor, acesta are obligaţia de a 
complete dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data 
desfăşurării primei probe a concursului. 

o Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii şi carnetul de muncă sau, după caz, 
adeverinţele care atestă vechimea în muncă, vor fi prezentate şi în original în vederea verificării 
conformităţii copiilor cu acestea. 

Nu se acceptă depunerea de dosare incomplete! 
 TEMATICĂ ŞI BIBLIOGRAFIE 

• TEMATICA 
TEMA1: Sistemul de pază şi dispozitivul de pază 
TEMA 2: Mijloace tehnice folosite în pază 
TEMA 3: Postul şi agentul de pază 
TEMA 4: Obligaţiile şi drepturile personalului de pază 
TEMA 5: Atribuţiile şi răspunderile personalului de pază 
TEMA 6: Documentele specifice necesare executării evidenţei serviciului de pază şi modul de 
utilizare a acestora 
TEMA 7: Accesul în obiectiv, controlul persoanelor, bagajelor şi mijloacelor de transport 
TEMA 8: Principalele reguli de comportament, reguli de protecţia muncii şi PSI 
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