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Domnule Director General 

 

 

Subsemnatul(a) ______________________________________, cu domiciliul în localitatea 

________________________, str. __________________________________ nr. _____, bl. _____, 

sc. ______, ap. _____, județ/sector________________, posesor/posesoare al/a BI/CI seria 

______ nr. ____________________, eliberat(ă) de _____________________________la data de 

______________________, CNP __________________________________, vă rog să-mi aprobați 

înscrierea la concursul organizat de Clubul Sportiv Municipal București, în data de 

_____________ proba scrisă, pentru ocuparea postului vacant de _________________________ 

din cadrul _________________________________________________. 

 Telefon: ______________________. 

  Menţionez că la data depunerii dosarul de înscriere are _________file şi conţine următoarele 

documente: 

Nr. 
Crt. 

DOCUMENTE DA NU 

1 Cerere de înscriere la concurs adresată directorului general   

2 Copia actului de identitate sau orice alt document care atestă 

identitatea, potrivit legii,după caz; 

  

3 Copia certificatului de căsătorie (după caz);   

4 Copiile documentelor care atestă nivelul studiilor şi ale altor acte care 

atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care 

atestă îndeplinirea  condiţiilor specifice ale postului solicitate de 

instituție; 
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5 Carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în 

muncă, în meserie  şi/sau  în specialitatea studiilor, în copie; 

  

6 Cazierul judiciar / declaraţie pe propria răspundere că nu am 

antecedente penale care să mă facă incompatibil cu funcţia pentru care 

candidez; 

  

7 Adeverinţa medicală care atestă starea de sănătate corespunzătoare 

eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului, de către 

medical de familie/unitățile sanitare abilitate. Aceasta conţine, în clar, 

numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul 

standard stabilit de Ministerul Sănătăţii; 

  

8 Curriculum Vitae (model european conform H.G. nr.1021/2004)-

Europass 

  

 

Prin prezenta cerere, iau la cunoștință faptul că datele mele de identificare (nume și prenume) 
din listele cu rezultatele obținute la concurs vor fi pseudonimizate, potrivit prevederilor din 
Regulamentul General privind Protecția Datelor cu Caracter Personal nr. 679/2016 aplicabil în 
Uniunea Europeană. Astfel, voi identifica rezultatul de la fiecare probă de concurs în parte 
precum și rezultatul final prin raportare la numărul de înregistrare al dosarului de concurs. 

 

 

 

Data________________                                                        Semnătura _______________ 

 

 

 

 

Domnului Pîslaru Vasile Iulian-Director General al Clubului Sportiv Municipal București 

                        


