
                   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/determinatã la 

___________________________________________ organizat în perioada -

____________________________________________ la Spitalul Orasenesc Dr.Valer Russu 

Ludus .  

Anexez prezentei următoarele documente:  

 
             a) cerere în care se menționează funcția pentru care dorește să candideze; 

b) copie xerox de pe diploma de studii; 

c) adeverință din care să reiasă confirmarea în gradul profesional; 

d) acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în Anexa nr. 2 la normele menționate; 

e) declarație pe propria răspundere a candidatului, din care să rezulte că nu a fost condamnat penal 

pentru fapte ce-l fac incompatibil cu funcția pentru care dorește să concureze; 

f) declarație pe propria răspundere a candidatului, din care să rezulte că nu se află în stare de 

incompatibilitate; 

g) certificat privind starea de sănătate fizică și neuropsihică – apt medical pentru postul pentru care 

candidează; 

h) dovadă/adeverința din care să rezulte că în ultimii doi ani nu a fost sancționat de către conducerea 

unităților în care și-a desfășurat activitatea sau de către Colegiul Medicilor din România; 

h1) în situația prevăzută la art. 1 alin. (6), un document, certificat de grefă, emis de instanța 

judecătorească competentă, din care să reiasă existența pe rolul instanței a unui litigiu cu privire la 

sancțiunea aplicată;   

i) copie xerox a autorizației de liberă practică sau a certificatului de membru al Colegiului 

Medicilor din România;  

j) copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverință care să ateste confirmarea în specialitate și 

vechimea în specialitate; 

k) un proiect de management privind evoluția viitoare a secției/ compartimentului; 

l) chitanță de plată a taxei de concurs. 

 

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

vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea. 

  

Ludus ,          Semnătura,  

Data___________ 


