
ANE,KA NR.l

concurs pe perioadl determinatil, personal
nr. 55/2020 privind unele mdsuri pentru

v'ID-19

documente:

sd imi aprobaji depunerea dosarului pentru pe perioadd determinatd, conform afi.27
din Legea m. 5512020 privind unele prevenirea gi combaterea efectelor

e postul de ...

selecfie conline

pandemiei de CO\

cadrul Secfiei/comp

Dosarul de ir

..;........r........

Data .............. SemnEtura.

pentnr inscriere la seler;fia dosarelor,
contractual, inbaza prevederilor art.27 din
prevenirea qi combaterea efectelor pandemiei

Subsemnatulia),

in localitatea .............

Bp. ...., judelul telefon

l



ANE-XA NR. 2

cuno$tinI5 de

personal, in
pentru prelucrarea.

concurs pe

privind unele
pentru cei declarali

Refuzul
" DA, sunt de

" NLT sunt de

Menlionez
publicatl pe i

ile mele conform legi
tate cu Regulamentul

ge

rtelor prevdzute in cer
determinatd, personal

sunt dre acord cu a
la adresa

pentru prevenirea gi

lmigi, pe toatS durata
i consimt6mdntului ilitatea participdrii la conr:urs.

n

declar cd am luat
materie de prelucrare de date ou caracter

.679/2016, qi imi exprim consimflmdntul
iere la seleclia dosarelor, angajare fdrd

, inbaza art. 27 din Legea nr. 55/2020
efectelor pandemiei de COVID-19, iar

elui in lista cu rezultatele concursului,

Semnitura

n

Subsemnat[l(a),



ANEXA NR. 3

posesor/posesoare

de ...................,

cunoscAnd

rdspundere ci nu

de urm[rire penalii.

*) llrezenta decl
conformitate cu p

m*)
antecedentele penale

eliberatl de ............. la data

.vind falsul in declarafii, declar pe propria

biectul niciunei proceduri de cercetare sau

Semnltura

valabild p6nd
ile in vigoare.

pe propria rlspundere

mpmentul depunerii cazierului judiciar, in



ANEIIA NR. 4

publiod interna{io.
vederea prevenirii
nu md aflu in situat

privire lazddFrnici

. nr. ............., eliberatd de

limitdrii efectelor

declar pe
propria rdspundere sunt !/ nu sunt incad incadrat (a) la o altd institulie public6 sau
privatd gi, in tate cu prevederile privind
instituirea mdsurii e carantind pentru

6 determinatd de

::: i;;;;;; ::::#;::d,T

aflate in situalia de urgenti de sInitate
COVID-l9 qi stabilirea unor m6suri in

cu modificdrile gi completdrile ulterioare,
iciliu gi am luat cunoqtin{d de prevederile
qi de cele ale art. 352 din Codtrl penal cu

Semnltura

TIE
rlspundere


