
oombaterea efectelor pandemiei de COVID-19'

din cadrul

Dosaruldeinscriereleseleclieconlineurmdtoareledocumente:

telefon "",, mobil """"""'

nr. .. eliberat de """"" "" la data de

aprobali depunerea dosarului pentru angaiatea

conform art. !1 din Legea nr' 5512020 privind unele

ANEXA Nr. 2

la metodologie

localitatea

posesor/posesoare alla C'I' seria"""""

...., vd rog sd imi

pe perioadd determinatd'

mEsuri Pentru Prevenirea Ei

pe postul de

Compartimentului

CERERE

pentru inscriere la selec{ia dosarelor, angajare f5rd concurs pe perioadi

determinati, personal contractual, in1zzi art' 11 din Legea nr' 5512020

privindunelemisuripentruPrevenirea$icombatereaefectelor
Pandemiei de COVID-l9

Subsemnatul (a)'

domiciliul in
str.

Data...
Semn6tura-....



ANEXA Nr. 3
h metodologie

Subsemnatul

posesor/Posesoare

DECLARATE*)
pe propria rlspundere privind antecedentele penale

(u),

aUa C.I. seria nr. ...."""", eliberatd de

la data de domiciliat (6) in

cunoscdnd prevederile art' 326 dnCodul penal privind falsul in

pe propria rdspundere cd nu am antecedente penale qi nu fac

proceduri de cercetare sau de urmdrire penal6'

Semndtura-....
Data.

declaralii, declar

obiectul niciunei

*) prezenta declaralie este valabila.pdnd la momentul depunerii cazierului judiciar'

in conformitate cu prevederile legale in vigoare'



ANEXA Nr. 4
la metodologie

DECLARATIE

Subsemnatul (a),

declar c6 amluat cunogtin!6 de drepturile mele conform legislaliei in materie de

prelucrare de date cu caracter personal, in conformitate cu Regulamentur (uE) nr'

z0r6r67gal parlamenrurui European gi al consiliului din 27 aprilie 2016 privind

protecliapersoanelorftziceinceeaceprivegteprelucrareadatelorcucaracter

personal Ei privind libera circulalie a acestor date qi de abrogafe a Directivei

g5r46rcE (Reguramentur general privind proteclia dateror) gi imi exprim

consimlamantul pentru prelucrarea datelor prevdzute in cererea de inscriere la

seleclia dosarelor, angajare frrd concurs pe perioada determinatd, personal

contractual , in bazaart. 11 din Legea nr' 5512020 privind unele masuri pentru

prevenirea qi combaterea efectelor pandemiei de covlD-lg' iar pentru cei

declarali admiEi, pe toatd durata angajfii'

Refuzul acordarii consimldmantului atrageimposibil itateaparticiparii ra concurs'

I DA, sunt de acord'

I NU sunt de acord'

Menlionez cd sunt de acord cu afiqarea numelui in lista cu rezurtatele concursului,

publicatd Pe internet, la adresa

Data.
Semndtura



(numele gi toate Prenumele

anterioare), cetdlean romAn,

prqnumele tat6lui) Ei aUa

mamei), ndscuVndscutd

ANEXA Nr. 5
la metodologie

DECLARATIE
pe propria risPundere

Subsemnatul (a)

identitate, precum 9i eventualele nume

(numele qi

(numele qi Prenumele

(ziua, luna, anul) in

(locul naqterii: localitatea/iudeful)'

domiciliaVdomiciliatd in (domiciliul din

actul de identitate), legit \matllegitimatd cu """"" ""' (felul'

seriaqinumdrulactuluideidentitate),cunoscdrrdprevederileart.326dinCodul

penal cu privire la falsul in declarafii, dupd luarea la cuno'stinld a conlinutului

ordonanlei de urgenl5 a Guvernulu inr. 24r200g privind accesul ra propriul dosar qi

deconspirarea securitelii, aprobatd cu modificari qi completdri prin Legea nr'

2g3l2x0s,cumodificdrilegicompletdrileulterioare'declarprinptezenta'pe

propria raspunder e, cdam fost/nu am fost lucrltor al securitdlii sau colaborator al

acesteia, in sensul art.21it. a)-c) din ordonanla de urgen!6 anterior menlionatd'

din actul de

fiuVfiica lui

la

Data.
Semndtura.....


