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                                                     C E R E R E 

 

pentru înscriere la concursul de angajare organizat de catre DAS Turda in  data de 21.07.2022  

pentru  postul: ____________________________________________  

 

Subsemnatul (a) _________________________________________ cu domiciliul în localitatea 

___________________str. ______________________ nr. _____ ap. ___ judeţul 

_______________, telefon ______________, mobil ______________posesor al C.I./B.I. seria 

_____ nr. ______________ eliberat de _________________________ la data de 

____________________, vă rog să-mi aprobaţi înscrierea la concurs pentru ocuparea postului 

vacant –functie contractuala de executie de ___________________________________. 

Menţionez că sunt absolvent (ă) ________________________________________          cu 

specializare în domeniul _________________________________________________ având o 

vechime în specialitate de __________ ani. 

 

 La prezenta anexez  urmatoarele documente: 

 copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după 

caz; 

 copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor 

specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale 

postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică; 

 carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă /în specialitatea 

studiilor;  

 aviz anual pentru autorizarea exercitării profesiei de asistent medical generalist emis de 

Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România 

 aviz de exercitare a profesiei de asistent social eliberat de Colegiul National al Asistentilor 

Sociali din Romania;  

 cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale să-l facă 

incompatibil cu funcţia pentru care candidează.  

 adeverinţă ( certificat de integritate comportamentală) că nu figurează înscris în evidențe cu 

mențiuni ce pot face obiectul Registrului național automatizat cu privire la persoanele care au 

comis infracțiuni sexuale,de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor. 

 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, care va conţine, în clar, numărul, data, numele în formatul standard 

stabilit de Ministerul Sănătăţii; 

 curriculum vitae; 

 raport de evaluare  psihologică de la un cabinet acreditat 
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Nota : 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; 

 
Subsemnatul/Subsemnata, ......................................................, având CNP 

........................................, prin prezenta îmi dau acordul cu privire la utilizarea și prelucrarea 

datelor personale (conform prevederilor Regulamentului privind protecția persoanelor fizice în 

ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date) 

□ Sunt de acord cu transmiterea informațiilor și documentelor, inclusiv date cu caracter personal 

necesare îndeplinirii atribuțiilor membrilor comisiei de concurs, membrilor comisiei de soluționare 

a contestațiilor și ale secretarului, în format electronic. 

□ Sunt de acord cu prelucrarea ulterioară a datelor cu caracter personal în scopuri statistice și de 

cercetare.  

Declar ca: 

- mi-a încetat □ contractul individual de muncă 

- nu mi-a încetat □ 

pentru motive disciplinare.(precizati motivul ) 

Declar pe propria răspundere, cunoscând prevederile art. 326 din Codul penal cu privire la 

falsul in declarații, că datele furnizate în acest formular sunt adevărate. 

Semnatura candidatului 

 

Spaţiu rezervat secretariatului comisiei de concurs 

Cu privire la prezentul dosar de  candidatură, la  data depunerii se certifică următoarele: 

[ ] Dosarul este complet 

[ ] Dosarul este incomplet, documentele lipsă 

fiind:__________________________________________ 

 

 

 

        

 

Data:__________________     Semnătura secretarului  comisiei de examen 

http://www.spasturda.ro/

