ANEXA 2

DECLARAŢIE

Subsemnatul(a), ...................................................................., declar că am luat
cunoştinţă de drepturile mele conform legislaţiei în materie de prelucrare de date cu caracter
personal, în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 679/2016, şi îmi exprim consimţământul
pentru prelucrarea datelor personale prevăzute în dosarul de concurs, pe toata durata
concursului, iar daca voi fi declarata admis(a), pe toată durata angajării.
DA, sunt de acord.
NU sunt de acord.
Refuzul acordării consimţământului atrage imposibilitatea participării la concurs.

Data .......................

Semnătura .......................................
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ANEXA 3

DECLARAŢIE

Subsemnatul/a ..........................................................................., posesor/posesoare
al/a CI seria .... nr. ...................., eliberata de........................................., la data de
............................, domiciliat/a in ..............................., Str. .............................................
Nr......, Bl. ..........., Sc. ........., Et. ......, Ap. ..........., Judet ........................................., CNP
........................................, cunoscand prevederile Art. 18, alin. (1) din Legea nr. 118/2019,
declar pe propria raspundere ca nu figurez in evidentele Serviciului Cazier Judiciar, Statistica
si Evidente Operative cu mentiuni care pot face obiectul „Registrului national automatizat cu

privire la persoanele care au comis infractiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau
asupra minorilor".
Ma oblig a completa dosarul de angajare cu originalul certificatului de integritate
comportamentala, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.

Data .......................

Semnătura ...................................

Prezenta declaraţie este valabilă până la momentul depunerii certificatului de integritate
comportamentala, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
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ANEXA 4

DECLARAŢIE

Subsemnatul/a ............................................................................, posesor/posesoare
al/a CI seria ..... nr. ...................., eliberata de........................................., la data de
............................, domiciliat/a in.................................., Str. ............................................
Nr......, Bl. ..........., Sc. ........., Et. ......, Ap. ..........., Judet ........................................., CNP
........................................, cunoscand prevederile Art. 326 din Codul Penal privind falsul in
declaratii, declar pe propria raspundere faptul că nu am antecedente penale şi nu fac obiectul
niciunei proceduri de cercetare sau de urmărire penală pentru fapte care ma fac
incompatibil(a) cu postul pe care doresc sa fiu angajat(a).
Ma oblig a completa dosarul de angajare cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu
până la data desfăşurării primei probe a concursului.

Data .......................

Semnătura ...................................

Prezenta declaraţie este valabilă până la momentul depunerii cazierului judiciar, în
conformitate cu prevederile legale în vigoare.
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ANEXA 5

DECLARAŢIE
pe propria răspundere

Subsemnatul(a), ....................................................., posesor/posesoare al/a C.I. seria
……….…

nr.

.......................,

eliberată

de

...................................

la

data

de

.............................., domiciliat(ă) în ..................................................................................,
declar pe propria răspundere că nu mă aflu în situaţia de carantină sau izolare la
domiciliu şi am luat cunoştinţă de prevederile art. 326 din Codul penal privind falsul în
declaraţii şi de cele ale art. 352 din Codul penal cu privire la zădărnicirea combaterii bolilor.

Data ........................

Semnătura ................................
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