




NEI.n rur;
la metodologie

CERERE

pentru inscriere la selectia dosarelor, angajare fdri concurs pe perioadi
determinatd, personal contractual, Tn baza art. 11 din Legea nr. 5512020 privind

unele mdsuri pentru prevenirea gi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19

Subsemnatul (a),. ., cu domiciliul

Tn localitatea str

ap..........., jude!u|.. telefon. ., mobil. ..............,

posesor/posesoare alla C.l./seria. nr..........., eliberati de.

la data de..... ...., ve rog sd Tmi aprobati depunerea dosarului pentru

angajarea pe perioadd determinati, conform ert, 11 din Legea nr. 5512020

privind unele mdsuri pentru prevenirea gi combaterea efectelor pandemiei de

COVID-19, pe postul de.

Dosarul de Inscriere la selecfie con[ine urmdtoarele documente.

din

Data: Semndtura



ANEXA NT. 3
la metodologie

DECLARATTE.)
pe propria rdspundere privind antecedentele ale

Subsemnatul(a), .......,

la data de.... ....., domiciliat (d) in...... ....., cunosc6nd

prevederile aft, 326 din Codul penal privind falsul in declara[ii, declar pe propria

rdspundere cd nu am antecedente penale gi nu fac obiectul niciunei proceduri de

cercetare sau de urmirire penali.

Data Semnitura

*) Prezenta declaralie este valabili p6ni la momentul depunerii cazierului
judiciar, in conformitate cu prevederile legale in vigoare.

posesor/posesoare alla C.l. seria....... nr. .., eliberati



ANEXA Nr. 4
la metodologie

DECLARATIE

Subsemnatul (a),... ......., declar cd

am luat cunogtintd de drepturile mele conform legislaliei Tn materie de prelucrare

de date cu caracter personal, Tn conformitate cu Regulamentul (UE) 20161ts79 al

Parlamentului European gi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protectia

persoanelor fizice in ceea ce privegte prelucrarea datelor cu caracter personal gi

privind libera circulatie a acestor date gi de abrogare a Directivei 95/46/eE

(Regulamentul general privind protectia datelor) gi imi exprim consimtdmAntul

pentru prelucrarea datelor prevdzute in cererea de inscriere la seleclia dosarelor,

angajare fdrd concurs pe perioadd determinatS, personal contractual, in baza ert,

11 din Legea nr. 5512020 privind unele misuri pentru prevenirea gi combaterea

efectelor pandemiei de COVID-19, iar pentru cei declarati admigi, pe toatd durata

angajirii.

Refuzul acorddrii consimldmAntului atrage imposibilitatea participdrii la

selec[ie.

n DA, sunt de acord.

n NU sunt de acord.

Menfionez cd sunt de acord cu afigarea numelui in lista cu rezultatele selecliei,

publicati pe internet la adresa ......

SemndturaData



ANEXA NT. 5
la metodologie

DECLARATIE PE PROPRIA RASPUNDERE

Subsemnatul/Subsemnata. .... (numele

gi toate prenumele din actul de identitate, precum gi eventualele nume

anterioare), cetdtean rom6n, fiul/fiica lui..... .. (numele gi

prenumele tatdlui) gi alla. (numele gi prenumele

mamei), ndscuUndscuti 1a....,. (ziua, luna, anul)

in........ ... (locul nagterii: localitatea/judetul), domiciliaUdomiciliati

in...... (domiciliul din actul de identitate),

legitimaUlegitimati cu.... ....... (felul, seria gi numirul actului

de identitate), cunoscAnd prevederile art, 326 din Codul penal cu privire la falsul

in declaralii, dupd luarea la cunogtinld a con[inutului Ordonan[ei de urgenld a

Guvernului nr, 2412008 privind accesul la propriul dosar gi deconspirarea

Securititii, aprobatd cu modificdri gi completdri prin Legea Rr, 293/2008, cu

modificdrile gi completdrile ulterioare, declar prin prezenta, pe propria

rispundere, cd am fosUnu am fost lucrdtor al SecuritS[ii sau colaborator al

acesteia, in sensul art.2lit, a) -e) din ordonanta de urgenld anterior men[ionatd.

(data) (semnitura)


