
 
Nr.…...……………….../.......……...…………. 

 

 

 

CERERE DE ÎNSCRIERE LA CONCURS 

În atenția Domnului Manager al Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă “Sf. Spiridon” Iaşi 

 

 

 

Subsemnatul _______________________________________________________,posesor al CI/BI seria 

__________nr.________________, CNP: __________________________________ absolvent al 

_________________________________________________________, promotia_______________, va rog  să 

aprobaţi înscrierea la concursul pentru ocuparea unui post de fiziokinetoterapeut, la 

_______________________________________________, din  cadrul  Spitalului Clinic Judetean de Urgenta 

“Sf.  Spiridon“ Iasi. 

 

În acest scop prezint la Biroul Personal un dosar, conţinând urmatoarele acte:    

               

a) cererea de înscriere la concurs tip, care se găsește la avizier site-ul www.spitalulspiridon.ro, în care se va 

menționa postul pentru care candidează; 

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

c) copie după certificatul de naștere; 

d) copie după certificatul de căsătorie; 

e) copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializàri, 

copiile documentelor care atesta ìndeplinirea conditiilor specifice; 

f) copia carnetului de munca, conforma cu originalul, sau, după caz, o adeverință de vechime tip carte de 

muncà care sa ateste vechimea in muncà, in meserie și/sau in specialitatea studiilor; 

g) raportul Revisal pentru perioada după data de 01.01.2011 

h) cazierul judiciar în original; 

i) certificat de integritate comportamentală în original; 

j) adeverința 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 unitățile sanitare abilitate în 

original; 

k) Curriculum Vitae; 

l) informare privind protecția datelor cu caracter personal; 

m) chitanţa de achitare a taxei de participare, care se achită la casieria spitalului. 

 

Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă “Sf. Spiridon” Iaşi,  în calitate de operator prelucrează datele cu 

caracter personal fumizate de dumneavoastră prin acestdocument, în scopul participării la concurs. 

 

Declar că am luat la cunoștință faptul că în lipsa documentelor cerute se va respinge dosarul meu de 

concurs. 

 

 

Data          Semnătura 

                            

 

 


