
ANEXA 2

la metodologie

CERERE

pentru inscriere la seleclia dosarelor, angajare fdri concurs pe perioadi determinati,

personal contractual, in baza art. 11 din Legea nr.5512020 privind un,ele

misuri pentru prevenirea 5i combaterea efectelor pandemiei de COVID-19

Subsemnatul(a), ............. , cu domiciliulin localitatea

,..........r, mobil .......... ..., posesor/posesoare aUa C.l'/seria """""" nr' """"""""', eliberati

de ................. la data de ............... vi rog si imi aprobali depunerea dosarului pentru angajarea pe

perioadd determinati, conform art. 11 din Legea nr.55l2o2o privind unele misuri pentru prevenirea 9i combaterea

efectelor pandemiei de COVID-19, pe postul de

din cadrul Compartimentului

Dosarul de inscriere la seleclie conline urmitoarele documente:



ANEXA 3

la metodologie

DECLARATTE*)

pe propria rdspundere privind antecedenterle penale

*) Prezenta declaralie este valabild p6ni la momentul depunerii cazieruluijudiciar, in conformitate

cu prevederile legale in vigoare.

Subsemnatul(a), ..........,. ..!!....rr...i.., posesor/posesoare al/a C.l.

-".-.........,'...tttt'-'':*'Ji,1** 
.":"" -

cunosc6nd prevederile art. .325 din Codul penal privind falsulin declaralii, declar pe propria rispundere

cd nu am antecedente penarle gi nu fac obiectul niciunei proceduri de cercetare sau de urmirire penald.

Semndtura



ANEXA 4

la metodologie

DECLARAJIE

Subsemnatul(a), ............ , declar ci
am luat cunostinti de drepturile mele conform legislalieiin materie de prelucrare de date cu caracter

personal, in conformitate cu Regulamentut (UE) 2OL6/679 al Parlamentului European 5i al Consiliului din

27 aprilie 2015 privind proteclia persoanelor fizice in ceea ce privegte prelucrarea datelor cu caracter

personal gi privind libera circula[ie a acestor date gi de abrogare a Directivei 95l46lCE (Regulamentul

general privind proteclia datelor) giimi exprim consimlimAntul pentru prelucrarea datelor previzute in

cererea de inscriere la selectia dosarelor, angajare firi concurs pe perioadd determinatd, personal

contractual, in baza art. 11 din Legea nr.55l2O2O privind unele misuni pentru prevenirea $i combaterea

efectelor pandemiei de COVID-19, iar pentru cei declarali admigi, pe toati durata angajdrii.

Refuzul acordirii conslmldm6ntului atrage imposibilitatea participdrii la selectie.

[ ] DA, sunt de acord.

[ ] NU sunt de acord.

Menlionez ci sunt de acord cu afigarea numeluiin lista cu rezultatele selecliei, publicatd pe internet

la adresa

Data

Semnitura



ANEXA 5

la metodologie

DECLARATIE. PE PROPI1IA RASPUNDERE

SubsemnatuUsubsemnata ............... (numele gitoate

:::* :l: ::::l :: : : i lIll: l ll:: : : ::::::1:l: :: T ::,TJll:t H':::ilfi T.H ff j''li,i'''

....,.'. (numele 9iprenumele mamei), niscuty'niscutd la """""
(ziua, luna, anul)in .. (locul nagterii: localitatea/judelul), domiciliat/domiciliati

in

(domiciliul din actul de identitate), legitimat/legitimatd cu """""""'
(felul, seria gi numdrul actului de identitate),

cunosc6nd prevederile art. 326 din Codul penal cu privire la falsr.rlin declaralii, dupi luarea la

cunogtinfi a continutului Ordonanlei de urgenld a Guvernului nr.24l2OO8 privind accesul la propriul

dosar gi deconspirarea Securitfilii, aprobati cu modificdri gi completiiri prin Legea nr. 29312008, cu

modificdrile gi complet5rile ulterioare, declar prin prezenta, pe propria rispundere, ci am fost/nu am

fost lucrdtor al Securitdlii sau colaborator al acesteia, in sensul art. 2 lit. a)-c) din ordonanla de urgenti

anterior mentionatS.

(data)

(semndtura)


