CEP~ERE
Subsemnatul(a)., cu domiciliul In localitatea
str. nr., ap.,
jude~u1
telefon
mobil
posesor/posesoare al/a C.I. seria
nr
eliberat de
la data de
vã rog sA Imi aproba~i depunerea dosarului pentru
angaj area pe perioadä determinatá, conform art.i 1 din Legea nr. 5 5/2020 privind unele mäsuri
pentru prevenirea ~i combaterea efectelor pandemiei de COVID- 19, pe postul de
din
cadrul Compartimentului
.,

,

,

,

,

Dosarul de Inscriere la selec~ie contine urmãtoarele documente:

Data

Semnàtura

ANEXA 5

l~ie
DECLARATIE
Subsemnatul(a)
declar cä am luat cuno~tintä de drepturile
mele conform legis1a~iei In materie de prelucrare de date cu caracter personal, in conformitate
cu Rçgulan. e~pl r UF) nr. 679/2016, ~i imi exprim consim~ämântul pentru prelucrarea datelor
prevàzute In cererea de Inscriere la selec~a dosarelor, angaj are fàrä concurs pe perioadà
determinatá, personal contractual, In baza art. 11 din Legea nr. 5 5/2020 privind unele mäsuri
pentru prevenirea ~i combaterea efectelor pandemiei de COVID- 19, jar pentru cei declara~i
admi~i, pe toatá duratã angajárii.
Refuzul acordãrii consim~ámântului atrage imposibilitatea participárii la concurs.
,

1

DA,

sunt de acord.

II NU sunt de acord.

Mentionez cã sunt de acord cu afi~area numelui in lista cu rezultatele concursului, publicatà
pe internet, la adresa
Data

Semnátura

ANEXA 4
la rnetodologie

DECLARATIE
PC propria räspundere
Subsemnatul(a)
posesor/posesoare al/a C.I. seria
nr.
eliberatã de
la data de
domiciliat(à) In
declar pe
propria ràspundere Ca sunt/nu sunt Incadrat/Incadratà la o altä institu~ie publica sau privatà ~i, In
conformitate cu prevederile Ordinului ministrului sànätä~ii nr, 414/2020 privind instituirea
másurii de carantinä pentru persoanele aflate in situa~ia de urgen~á de sänãtate publicà
intema~ionalã determinatá de infec~ia cu COVID- 19 ~i stabilirea unor mãsuri in vederea
prevenirii ~i limitãrii efectelor epidemiei, CU modificàrile ~i completärile ulterioare, flu ma aflu
in situatia de carantinä sau izolare la domiciliu ~i am luat Cuno~tinta de prevederile art. 326 din
Codul penal privind falsul In deClara~ii ~i de cele ale art. 352 din Codul penal cu privire la
zádämicirea bolilor.
,

,

Data

,

Semnãtura

,

DECLARATIE *)
pe propria ráspundere privind antecedentele penale
Subsemnatul(a)
, posesor/posesoare al/a C.I. seria
nr
, eliberatä de
la data de
, domiciliat(ã) In
, cunoscând
prevederile art. 326 din Codul penal privind falsul In declaraUi, declar pe propria rAspundere cã
nu am antecedente penale ~i flu fac obiectul niciuflei proceduri de cercetare sau de urmãrire
penalã.
Data

Semnätura

*) Prezenta declaratie este valabilä pânà la momentul depunerii cazierului judiciar, in
conformitate cu prevederile legale In vigoare.

