
Anexa nr.2

Autoritatea sau institulia publici: Aprob

Conducitorul autoritetii sau instituliei publiceCompartimentul:

Formular de tnscriere

Autoritatea sau institulia public5:

Funclia solicitat5:
Data organizirii concursului, proba scrisS:

Numele gi prenumele candidatului:
Datele de contact ale candidatului (Se utilizeazi pentru comunicarea cu privire la concurs.):
Adresa:
E-mail:

Telefon:
Persoane de contact pentru recomandSri:

Numele gi prenumele lnstitu!ia Funclia Numdrul de telefon

Anexez prezentei cereri dosarul cu actele solicitate.
Menlionez ci am luat cunogtinli de conditiile de desfdgurare a concursului.

Cunosc6nd prevederileart. 4 pct. 2Si tltiart. 6 alin_lt)_lit a) din Regulamentul{U[Ll0J6l679a]
Parlamentului European gi a! Consiliului din 27 aprilie 2016 privind proteclia persoanelor fizice in ceea ce
privegte prelucrarea datelor cu caracter personal gi privind libera circulalie a acestor date gi de abrogare a
Directivei 95/46lCE {.Begula,mentul Sene.falprivind proteclia datelor), in ceea ce privegte consim}im6ntul cu
privire la prelucrarea datelor cu caracter personal declar urmdtoarele:
imiexprim consim!5mAntul t I
Nu imi exprim consimlSm6ntul I I
cu privire la transmiterea informaliilor gi documentelor, inclusiv date cu caracter personal necesare
indeplinirii atribuliilor membrilor comisiei de concurs, membrilor comisiei de solulionare a contestaliilor gi
ale secretarului, in format electronic.

imiexprim consimlimdntul t l
Nu imi exprim consimtim6ntul t I

ca institulia organizatoare a concursului si solicite organelor abilitate in condiliile legii certificatul de
integritate comportamentald pentru candidalii inscrigi pentru posturile din cadrul sistemului de invd15m6nt,
sSndtate sau proteclie socialS, precum gi din orice entitate publici sau privatd a cirei activitate presupune
contactul direct cu copii, persoane in v6rstS, persoane cu dizabilit5li sau alte categorii de persoane
vulnerabile ori care presupune examinarea fizici sau evaluarea psihologici a unei persoane, cunoscSnd ci pot
reveni oric6nd asupra consim|SmSntului acordat prin prezentul form ular.



imiexprim consimldm6ntul t l
Nu imi exprim consiml5m6ntul t 1

ca institulia organizatoare a concursului sd solicite organelor abilitate in condiliile legii extrasul de pe cazierul
judiciar cu scopul angajirii, cunoscdnd ci pot reveni oric6nd asupra consim!6m6ntului acordat prin prezentul

formular.
Declar pe propria rdspundere ci in perioada lucrati nu mi s-a aplicat nicio sancliune disciplinarS/mi

s-a aplicat sancliunea disciplinari

Declarpepropriar5spundere,cunosc6ndprevederilefficuprivirelafalsulin
declaralii, cd datele furnizate in acest formular sunt adevdrate.

Data:

Semndtura:


