
ANEXA Nr. 2 la metodologie

CERERE

pentru înscriere la selecția dosarelor, angajare fără concurs pe perioadă determinată,
personal contractual, în baza art. 11 din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru

prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19
Subsemnatul  (a),..........,  cu  domiciliul  în  localitatea..........  str...........  nr...........
ap..........., județul.........., telefon.........., mobil.........., posesor/posesoare al/a C.I./ser-
ia.......... nr..........., eliberată de.......... la data de.........., vă rog să îmi aprobați depu-
nerea dosarului pentru angajarea pe perioadă determinată, conform art. 11 din Legea
nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei
de COVID-19, pe postul de.......... din cadrul Compartimentului..........
Dosarul de înscriere la selecție conține următoarele documente: . . . . . . . . . .

Data: Semnătura

http://lege5.ro/App/Document/gm3tambxgyyq/legea-nr-55-2020-privind-unele-masuri-pentru-prevenirea-si-combaterea-efectelor-pandemiei-de-covid-19?pid=326460309&d=2020-11-06#p-326460309


ANEXA Nr. 3 la metodologie

DECLARAȚIE*) 
pe propria răspundere privind antecedentele penale

Subsemnatul  (a),..........,  posesor/posesoare  al/a  C.I.  seria...  nr...........,  eliberată
de.......... la data de.........., domiciliat (ă) în.........., cunoscând prevederile art. 326 din
Codul penal privind falsul în declarații, declar pe propria răspundere că nu am ante-
cedente penale și nu fac obiectul niciunei proceduri de cercetare sau de urmărire pen-
ală.

Data . . . . . . . . . . Semnătura . . . . . . . . . .

*) Prezenta declarație este valabilă până la momentul depunerii cazierului judiciar, în
conformitate cu prevederile legale în vigoare.

http://lege5.ro/App/Document/gezdmnrzgi/codul-penal-din-2009?pid=312709239&d=2020-11-06#p-312709239


ANEXA Nr. 4 la metodologie

DECLARAȚIE

Subsemnatul  (a),............................................................................................,  declar  că
am luat cunoștință de drepturile mele conform legislației în materie de prelucrare de
date cu caracter personal, în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 al Parla-
mentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor
fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera cir-
culație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general
privind protecția datelor)  și  îmi exprim consimțământul  pentru prelucrarea datelor
prevăzute în cererea de înscriere la selecția dosarelor, angajare fără concurs pe peri-
oadă determinată, personal contractual, în baza art. 11 din Legea nr. 55/2020 privind
unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, iar
pentru cei declarați admiși, pe toată durata angajării.
Refuzul acordării consimțământului atrage imposibilitatea participării la selecție.
□ DA, sunt de acord.
□ NU sunt de acord.
Menționez că sunt de acord cu afișarea numelui în lista cu rezultatele selecției, pub-
licată pe internet la adresa . . . . . . . . . . .

Data Semnătura

http://lege5.ro/App/Document/gm3tambxgyyq/legea-nr-55-2020-privind-unele-masuri-pentru-prevenirea-si-combaterea-efectelor-pandemiei-de-covid-19?pid=326460309&d=2020-11-06#p-326460309
http://lege5.ro/App/Document/geydmobqg42q/regulamentul-nr-679-2016-privind-protectia-persoanelor-fizice-in-ceea-ce-priveste-prelucrarea-datelor-cu-caracter-personal-si-privind-libera-circulatie-a-acestor-date-si-de-abrogare-a-directivei-95-46?d=2020-11-06

