
ANEXA nr. 3  
 
 

 
CERERE DE ÎNSCRIERE 

 
 

Subsemnatul/Subsemnata, ................................................, având C.N.P. 
................................., domiciliat/domiciliată în ..................................................., vă rog să îmi 
aprobaţi înscrierea la concursul/examenul organizat pentru ocuparea funcţiei de 
..................................................................... în cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare 
Fiscală - Direcţia generală antifraudă fiscală – Direcţia ............................................................ 
- Serviciul/Biroul/Compartimentul .............................................. . 

Menţionez că la data depunerii dosarul de înscriere are ....... file şi conţine 
următoarele documente: 

 
Nr.
crt 

Documente DA NU 

1. Cerere de înscriere   
2. Copia actului de identitate legalizată/certificată pentru conformitate de 

către funcţionarul care primeşte dosarul 
  

3. Copia certificatului de căsătorie sau a altor acte, în cazul în care numele 
de pe actele de studii este diferit de cel de pe actul de identitate, 
legalizată/certificată pentru conformitate de către funcţionarul care 
primeşte dosarul 

  

4. Copia diplomei de licenţă sau echivalentă, legalizată/certificată pentru 
conformitate de către funcţionarul public care primeşte dosarul 

  

5. Copia carnetului de muncă legalizată/certificată pentru conformitate de 
către funcţionarul care primeşte dosarul sau adeverinţe doveditoare ale 
vechimii, după caz 

  

6. Cazier judiciar   
7. Adeverinţă medicală      
8. Declaraţie pe propria răspundere     
9. Curriculum vitae, potrivit modelului comun european, aprobat prin 

Hotărârea Guvernului nr. 1.021/2004, publicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr. 633 din 13 iulie 2004 

  

10. Documentele care atestă îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 4 alin. 
(7) lit. b) şi c) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 74/2013 privind 
unele măsuri pentru îmbunătăţirea şi reorganizarea activităţii Agenţiei 
Naţionale de Administrare Fiscală, precum şi pentru modificarea şi 
completarea unor acte normative  

  

 
Am luat cunoştinţă de prevederile art. 13 din Regulamentul de desfăşurare a 

concursului sau examenului pentru ocuparea funcţiei publice specifice de inspector 
antifraudă în cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, aprobat prin Hotărârea 
Guvernului nr. 677/2013. 

Nr. de telefon ........................ 
 
 

Data ..../...../.....                                                 Semnătura ......................... 



Spaţiu rezervat secretariatului concursului/examenului 
 

Cu privire la prezentul dosar de înscriere al dlui/dnei ........................................., 
conţinând un număr de ......... file, înregistrat la secretariatul comisiei de concurs în data de 
..../...../....., se certifică următoarele: 

□Dosarul este complet, conform art. 13 din regulamentul sus-menţionat; 

□Dosarul este incomplet la data depunerii. 
Documente lipsă: ............................................................................................................... 
............................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................ 

 
Candidatul a fost înştiinţat cu privire la posibilitatea completării dosarului până la 

termenul-limită de depunere a dosarelor de înscriere specificat în anunţul de 
concurs/examen. 

 
 

Data ..../...../.....                                                Semnătura ......................... 
 
 
 
 


