CERERE DE ÎNSCRIERE LA CONCURS/EXAMEN
Numele și prenumele:
Data nașterii:

CNP:

Domiciliu:
e-mail:

Telefon:

Declar că doresc să candidez pentru postul de ....................................................................din cadrul IDR.
Dosarul de înscriere la concurs cuprinde:
1. cerere-tip de înscriere la concurs/examen (se obține de pe pagina de internet a IDR sau de la sediul
Institutului);
2. declarația privind datele cu caracter personal (se obține de pe pagina de internet a IDR sau de la sediul
Institutului, de la secretariat).
3. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
4. copia certificatului de căsătorie (dacă este cazul);
5. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor, emise de Ministerul Educației Naționale, și ale altor
acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea
condițiilor specifice postului solicitat;
6. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, și/sau în specialitatea
studiilor, în copie;
7. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă
incompatibil cu funcția pentru care candidează;
8. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 3 luni anterior
înscrierii la concurs de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
9. curriculum vitae (model EuroPass).
Sunt de acord ca datele personale din prezenta cerere sa fie utilizate și prelucrate în scopul înscrierii la
concurs.
Datele personale colectate vor fi utilizate și prelucrate cu respectarea prevederilor Regulamentului (UE)
2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și
privind libera circulație a acestor date (RGPD).
Dosarul de concurs va fi stocat în conformitate cu regulile generale de arhivare a documentelor
(Nomenclatorul Arhivistic al IDR) iar datele personale care vor fi publice pe site-ul IDR, după finalizarea
concursului vor fi anonimizate (prin pseudonimizarea numelui), în conformitate cu art.17, alin.(1), lit.a din
(RGPD), la solicitarea expresă a candidatului.
Cunoscând prevederile Codului Penal privind falsul în declarații, declar pe propria răspundere și sub
sancțiunea nulității înscrierii faptul că datele din prezenta cerere sunt reale.
Data:

Semnătura candidatului:

