
ANEXA Nr. 2
la metodologie

CERERE
pentru inscriere la selecfia dosarelor, angajare firi concurs pe perioadl
determinati, personal contractual, inbaza art.lL din Legea nr.55/2020

privind unele misuri pentru prevenirea qi combaterea efectelor
pandemiei de COVID-l9

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

cu domiciliul in localitatea str.

;;; ,,;;;,-* ,il";*J:l:*
nr. .. eliberat de .......... .... la data de ...., vd rog sd imi

aprobali depunerea dosarului pentru angajarea pe perioadd determinatd"

conform art. 11 din Legea nr. 55/2020 privind unele mdsuri pentru prevenirea gi

combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, pe postul de

din cadrul Compartimentului

Dosarul de inscriere le selectie contine urmdtoarele documente:

aUa C.l. seria..........

Data. Semndtura.



ANEXA Nr. 3
la metodologie

DECLARATIE*)
pe propria rispundere privind antecedentele penale

Subsemnatul (u),

posesor/posesoare al/a C.I. seria ........ nr. eliberatd de ...

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

prevederile art. 326 din Codul penal privind falsul in declarafii, declar pe propria

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

cercetare sau de urmdrire penald.

Data Semndtura

*) Prezenta declara[ie este valabild pdn[ la momentul depunerii cazierului judiciar,
in conformitate cu prevederile legale in vigoare.



AI\EXA Nr.4
la metodologie

DECLARATIE
pe propria rispundere

Subsemnatul (a),

posesor/posesoare al/a C.I. seria ........ nr. eliberatd de ...

la data de ...., domiciliat (e) in declar pe

propria rdspundere cd sunt/nu sunt incadrat/incadrat[ la o altd institulie publici sau

privatd ,i, in conformitate cu prevederile Ordinului ministrului sdndtdlii nr.

414/2020privind instituirea mdsurii de carantind pentru persoanele aflate in

situalia de urgen!6 de sdnitate publicd internafionald determinatd de infeclia cu

COVID-l9 qi stabilirea unor mdsuri in vederea prevenirii qi limitdrii efectelor

epidemiei, cu modificdrile qi completdrile ulterioare, nu md aflu in situalia de

carantind" sau izolare la domiciliu gi am luat cunogtinld de prevederile art. 326 dn
Codul penal privind falsul in declaralii gi de cele ale art.352 din Codul penal cu

privire la zdddmicirea bolilor.

Data Semndtura



ANEXA Nr. 5
la metodologie

DECLARATIE

Subsemnatul (u),

declar c6. am luat cunogtinld de drepturile mele conform legislafiei in materie de

prelucrare de date cu caracter personal, in conformitate cu Regulamentul (UE) nr.

679/2016, qi imi exprim consimldmdntul pentru prelucrarea datelor prevdzute in

cererea de inscriere la seleclia dosarelor, angajare fbrd concurs pe perioadd

determinatd, personal contractual, in baza art. 11 din Legea w. 5512020 privind

unele misuri pentru prevenirea gi combaterca efectelor pandemiei de COVID-l9,

iar pentru cei declarali admigi, pe toatd durata angajdrli.

Refuzul acorddrii consimldmOntului atrage imposibilitateaparticipdrii la concurs.

r DA, sunt de acord.

n NU sunt de acord.

Menlionez cd sunt de acord cu afigarea numelui in lista curentltatele concursului,
publicatd pe internet, la adresa . . .

Data Semndtura.



DECLARATIE
pe propria rispundere

Subsemnatul (a)

(numele qi toate prenumele din actul de identitate, precum 9i eventualele

anterioare), cetdlean romdn, fiul/fiica lui (numele q

prenumele tatdlui) qi alla . (numele 9i prenumele mamei)

ndscut/ndscutd la... .... (ziua,luna, anul) in........'.. (locu

naEterii: Iocalitatea/judeful), domiciliat/domiciliata in

(domiciliul din actul de identitate), legitimat/legitimatd cu

(fetul, seria gi num6ru1 actului de identitate), cunoscdnd prevederile art. 326 di

Codul penal cu privire Ia falsul in declaralii, dupd luarea Ia cunoqtin![

conlinutului Ordonanlei de urgenld a Guvernului nr. 2412008 privind accesul I

propriul dosar qi deconspirarea Securit5lii, aprobatd cu modificdri 9i compl

prin Legeanr. 293/2008, cu modificdrile gi completdrile ulterioare, declar pri

prezenta, pe propria rdspundere, cd am fosVnu am fost lucrdtor al Securitdlii

colaborator al acesteia.

Data. Semn5tura.....
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