
 CERERE DE ÎNSCRIERE LA CONCURS 

În atenţia D-nei Manager a Spitalului de Pneumoftiziologie Aiud 

 

 

             Subsemnatul (a)_________________________________________, domiciliat(ă) 

în loc.____________________ str.____________________nr._____ , ap._______, BI/CI 

seria_____ nr.____________, tel.____________________;  

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

_________________________________, Sectia/comp.________________________,  

pe perioadă nedeterminata, concurs organizat în data de _____________, ora _______ de 

catre Spitalul de Pneumoftiziologie Aiud. 

 

 Anexez prezentei cereri următoarele documente:  

 

a. copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit    

legii, dupa caz;                                                                                                                     

b. copiile documentelor care atesta nivelul studiilor si ale altor acte care atesta 

efectuarea unor specializari, precum si copiile documentelor care atesta indeplinirea 

conditiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau institutia publica; 

c. carnetul de munca sau, dupa caz, adeverintele care atesta vechimea in munca, in 

meseria si /sau in specialitatea studiilor, dupa 01.01.2011, in copie; 

d. cazierul judiciar sau o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale 

care sa-l faca incompatibil cu functia pentru care candideaza; 

e. adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare, eliberata cu cel 

mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie sau de catre 

unitatile sanitare abilitate; 

f. curriculum vitae – europass; 

g. declaraţia privind consimţământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal conform 

prevederilor Legii nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 

2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia 

persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera 

circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind 

protecţia datelor), cu modificările ulterioare. 
h.  Alte documente relevante pentru desfasurarea concursului (certificat de nastere, 

certificat de casatorie daca este cazul) 

 

       În cazul documentului prevăzut la alin. (1) lit. d), candidatul declarat admis la 

selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are 

antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul 

cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.     

      Actele prevăzute la alin. (1) lit. a), b), c) si h) vor fi prezentate şi în original în 

vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.  

 

 

Aiud                                                                                                           Semnătura,  

Data___________ 


