
CERERE DE ÎNSCRIERE LA CONCURS 

 

În atenţia d-lui manager al Spitalului Orasenesc Dr.Valer Russu Ludus, 

 
 

Subsemnatul(a) , domiciliat(ă) în 

loc.   str. nr.   , ap. , BI/CI 

seria nr. , tel. ; 

Vă rog să-mi aprobaţi participarea la concursul pentru ocuparea unui post vacant de 

  , pe durată 

nedeterminată/determinată  la 

  organizat în perioada 

    la Spitalul Orasenesc Dr.Valer Russu 

Ludus . 

Anexez prezentei următoarele documente: 

1. cerere de înscriere la concurs adresată managerului spitalului; 

2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz; 

3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor 

specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specific ale 

postului ; 

4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie 

și/sau în specialitatea studiilor până la data de 31.12.2010 în copie și extras din aplicația 

REVISAL – “RAPORT PER SALARIAT”(de la data de 01.08.2011 până în prezent), semnat și 

ștampilat de angajator, în copie și adeverințele care atestă vechimea în muncă/specialitate(de la 

data de 01.01.2011 până în prezent) în copie; 

5. cazier judiciar; 

6. certificat de integritate comportamentală; 

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. dosar plic; 

10. copia chitanței cu care s-a achitat taxa de concurs; 

11. copie după certificatul de căsătorie (unde e cazul); 

12. adeverinta de participare la concurs eliberata de Colegiul Fizioterapeutilor din Romania 

13. certificat de membru al colegiului Fizioterapeutilor din Romania 

Menționez că actele prevăzute la punctele 2, 3 şi 4 sunt prezentate şi în original în vederea 

verificării conformităţii copiilor cu acestea. 

 

Am luat la cunoştinţă şi sunt de acord cu condiţiile de participare la concurs. 
 

Sunt de acord cu prelucrarea informaţiilor cu caracter personal, în conformitate cu 

prevederile Legii nr. 129/2018 şi a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi 

al Consiliului din 27.03.2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea 

datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date. 
 

Semnătura  Data    


