
ANEXA Nr. 2
la metodologie

CERERE
ru inscriere la selec{ia dosarelor, angajare fiiri concurs pe perioadi

tefminati, personal contractual, in baza art.ll din Legea nr.5512020

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

Subsemnatul (a),

domiciliul in

....,, mobil ............. posesor/posesoare alla C.I. seria..........

!i depunerea dosarului pentru angaiarea pe perioadd determinatS,

localitatea str.

art. 11 din Legea rtr. 55/2020 privind unele m6suri pentru

rea efectelor pandemiei de COVID-I9, pe postul

preverurea ;l
de

Compartimentului

Do

din cadrul

de inscriere le seleclie conline urmdtoarele documente:

Semnitura.



prevederile art. 326 dn Codul penal privind

ia rdspundere cd nu am antecedente penale ;i

uri de cercetare sau de urmdrire penald.

Data Semndtura.....

ANEXA Nr. 3
la metodologie

DECLARATTE*)
pe propria rispundere privind antecedentele penale

Subsemnatul (a),

/posesoare alla C.I. seria nr. ............, eliberatd de .

de domiciliat (6) in
falsul in declarafii, declar

nu fac obiectul niciunei

declaralie este valabild pOnd la momentul depuneril cazierului judiciar,

formitate cu prevederile legale tn vigoare.

x)

in



prel

20r

ANEXA Nr. 4
la metodologie

DECLARATIE

Subsemnatul (a),

cd am luat cunoqtinla de drepturile mele conform legislaliei in materie de

de date cu caracter personal, tn conformitate cu Regulamentul (UE) nt'

79 aI parlamentului European gi al Consiliului din 27 aptilie 2016 privind

sunt de acord.

siunt de acord.

ia persoanelor ftzice in ceea ce priveqte prelucrarea datelor cu catactet

pe Ei privind libera circulalie a acestor date qi de abrogare a Directivei

95t, E (Regulamentul general privind proteclia datelor) 9i imi exprim

mantul pentru prelucrarea datelor prevdzute in cererea de inscriere la

ia dosarelor, angajate frtd concurs pe perioadd determinatd, personal

, inbazaart. 11din Legea nt. 5512020 privind unele mdsuri pentru

pre irea Si combaterea efectelor pandemiei de COVID-l9, iat pentru cei

dec i admigi, pe toatd durata angajdrii.

Re I acorddrii consimtdmfintului atrage imposibilitateaparticip[rii la concurs.

nD

D

Semndtura.....
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ANEXA Nr. 5
la metodologie

DECLARATIE
pe propria rispundere

Subsemnatul (a)

|e qi toate prenumele din actul de identitate, precum Ei eventualele nume

), cet5lean romdn, fiuVfiica lui (numele Ei

tat6lui) Ei al/a (numele Ei prenumele

ndscut/ndscutd la (ziua, luna, anul) in
(locul nagterii: localitatea/judeful),

illatldomiciliati in (domiciliul din

de identitate), legitimat/legitimatd cu .......... (felul,

Ei num[ru] actului de identitate), cunoscdnd prevederile art. 326 din Codul

cp privire la falsul in declaralii, dupd luarea la cunoqtinld a conlinutului

i de urgenld a Guvernului nr. 2412008 privind accesul la propriul dosar Ei

irarea Securitdlii, aprobatd cu modific[ri gi completbri prin Legea nr.

cu modificdrile qi completdrile ulterioare, declar ptin prezenta, pe

a rdspundere, cd am fosVnu am fost lucrdtor al Securitdtii sau colaborator al

i4, in sensul art.21it. a)-c) din ordonanla de urgen!6 anterior menlionatd.

domi

actul

seria

Semn[tura


