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INSPEC IA MUNCII
INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNC NEAM

FORMULAR DE ÎNSCRIERE

Func ia public  solicitat : .............................................................................................................................................

Numele i prenumele: ..................................................................................................................................................

Adresa: ........................................................................................................................................................................

E-mail:..........................................................................Telefon:.....................................................................................
Studii generale i de specialitate
Studii medii liceale sau postliceale

Institu ia Perioada Diploma ob inut

Studii superioare de scurt  durat
Institu ia Perioada Diploma ob inut

Studii superioare de lung  durat
Institu ia Perioada Diploma ob inut

Studii postuniversitare, masterat i doctorat
Institu ia Perioada Diploma ob inut
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Alte tipuri de studii
Institu ia Perioada Diploma ob inut

Limbi str ine1):
Limba Scris Citit Vorbit

Cuno tin e operare calculator2):

Cariera profesional 3):
Perioada Institu ia/firma Func ia Principalele responsabilit i

Detalii despre ultimul loc de munc 4):
1. ...................................................................................................................................................................................

2. ...................................................................................................................................................................................

Persoane de contact pentru recomand ri5):
1. ...................................................................................................................................................................................

2. ...................................................................................................................................................................................

3. ...................................................................................................................................................................................

Declara ii pe propria r spundere6)

Subsemnatul(a) ..................................................................., legitimat( ) cu CI/BI seria
......... num rul ..................., eliberat( ) de ............................. la data de
....................................,
Cunoscând prevederile art. 54 lit. i) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul func ionarilor publici,
republicat , cu modific rile i complet rile ulterioare, declar pe propria r spundere c  în ultimii 7 ani:
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Conform prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European i al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protec ia persoanelor fizice în ceea ce
prive te prelucrarea datelor cu caracter personal i privind libera circula ie a acestor date i de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind
protec ia datelor), informa iile referitoare la datele cu caracter personal cuprinse în acest document sunt confiden iale. Acestea sunt destinate exclusiv
persoanei/persoanelor men ionate ca destinatar/destinatari i altor persoane autorizate s -l primeasc . Dac  a i primit acest document în mod eronat, v  adres m
rug mintea de a returna documentul primit, expeditorului
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- am fost  destituit( ) dintr-o func ie public  /nu am fost , i/sau nu mi-a încetat  contractul
individual de munc  pentru motive disciplinare.
Cunoscând prevederile art. 54 lit. j) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul func ionarilor publici,
republicat , cu modific rile i complet rile ulterioare, declar pe propria r spundere c :

- am desf urat  nu am desf urat   activit i de poli ie politic , astfel cum este definit  prin lege.

Acord privind datele cu caracter personal7)

     Sunt de acord cu transmiterea informa iilor i documentelor, inclusiv date cu caracter personal
necesare îndeplinirii atribu iilor membrilor comisiei de concurs, membrilor comisiei de solu ionare a
contesta iilor i ale secretarului, în format electronic.
    Consimt ca institu ia s  solicite organelor abilitate extrasul de pe cazierul judiciar cu scopul
angaj rii i, în acest sens, am completat i am depus la dosar cererea pus  la dispozi ie de institu ia
organizatoare a concursului, cunoscând c  pot reveni oricând asupra consim mântului acordat prin
prezenta.
     Consimt ca institu ia s  solicite Agen iei Na ionale a Func ionarilor Publici extrasul de pe cazierul
administrativ cu scopul constituirii dosarului de concurs/examen în vederea promov rii i, în acest sens,
am completat i am depus la dosar cererea pus  la dispozi ie de institu ia organizatoare a concursului,
cunoscând c  pot reveni oricând asupra consim mântului acordat prin prezenta.
     Sunt de acord cu prelucrarea ulterioar  a datelor cu caracter personal în scopuri statistice i de
cercetare.
     Doresc s  primesc pe adresa de e-mail indicat  materiale de informare i promovare cu privire la
activitatea institu iei i la domeniul func iei publice.
    Declar pe propria r spundere, cunoscând prevederile art. 326 din Codul penal cu privire la falsul în
declara ii, c  datele furnizate în acest formular sunt adev rate.

Data Semn tura,
………………………..                                                             ...............................

1) Se vor trece calificativele "cuno tin e de baz ", "bine" sau "foarte bine"; calificativele men ionate corespund, în grila de autoevaluare a Cadrului
european comun de referin  pentru limbi str ine, nivelurilor "utilizator elementar", "utilizator independent" i, respectiv, "utilizator experimentat".

2) Se va completa cu indicarea sistemelor de operare, editare sau orice alte categorii de programe IT pentru care exist  competen e de utilizare,
precum i, dac  este cazul, cu informa ii despre diplomele, certificatele sau alte documente relevante care atest  de inerea respectivelor
competen e.

3) Se vor men iona în ordine invers cronologic  informa iile despre activitatea profesional  anterioar .
4) Se vor men iona calificativele acordate la evaluarea performan elor profesionale în ultimii 2 ani, dac  este cazul.
5) Vor fi men ionate numele i prenumele, locul de munc , func ia i num rul de telefon.
6) Se va bifa cu "X" varianta pentru care candidatul î i asum  r spunderea declar rii.
7) Se va bifa cu "X", în cazul în care candidatul este de acord; în comunicarea electronic  va fi folosit  adresa de e-mail indicat  de candidat în

prezentul formular, iar modelul cererii de consim mânt pentru solicitarea extrasului de pe cazierul judiciar cu scopul angaj rii sau, dup  caz,
extrasul de pe cazierul administrativ cu scopul constituirii dosarului de concurs/examen în vederea promov rii se pune la dispozi ie candidatului
de c tre institu ia organizatoare a concursului.

     Adela DURAC
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