
 
 

 Exemplar unic 
Nr. de înregistrare  ................................./............................ 

 
Cod unic alocat ………………………………….. 

CERERE 
de înscriere la concurs în vederea ocupării postului de  

.................................................................................................................. 
 
Doamnă/Domnule director, 
 
    Subsemnatul/Subsemnata, .............................., fiul/fiica lui .......................... şi al/a 
............................, născut/ă în localitatea .........................., judeţul ..................., în anul ........., 
luna ................, ziua ................, de cetăţenie ............................., cu domiciliul (reşedinţa) în 
localitatea ..........................., judeţul ............................, absolvent/ă al/a 
.................................................., cu diplomă de bacalaureat/ licenţă, specializarea 
............................................., de profesie .........................................., salariat/ă la 
................................., starea civilă ......................., cu serviciul militar ......................................, 
cu gradul militar de ..............................., vă rog să îmi aprobaţi înscrierea la concursul pentru 
ocuparea postului de…................................. la unitatea ................................. din sistemul 
administraţiei penitenciare. 
    Am luat cunoştinţă şi accept următoarele: 
    - condiţiile de selecţionare şi participare la concurs, drepturile şi obligaţiile ce îmi revin; 
    - dacă voi fi declarat/ă "admis", numirea în funcţie este condiţionată de obţinerea 
autorizaţiei de acces la informaţii clasificate, conform nivelului postului pentru care candidez; 
    - nu voi fi anunţat/ă personal cu privire la datele şi orele la care se vor desfăşura etapele şi 
probele de concurs şi rezultatele obţinute, revenindu-mi obligaţia de a mă informa prin 
verificarea permanentă a site-ului instituţiei; 
    - îmi asum responsabilitatea asupra exactităţii datelor furnizate în prezenta cerere şi sunt 
de acord cu prelucrarea informaţiilor cu caracter personal, în conformitate cu prevederile 
Regulamentului (UE) 679/2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte 
prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date. 
    Sunt de acord cu: 
    - efectuarea de către unitatea penitenciară a verificărilor operative (pentru candidaţii din 
sursă externă); 
    - efectuarea de verificări specifice, cunoscând că, în situaţia în care vor rezulta 
incompatibilităţi determinate de neîndeplinirea cumulativă a condiţiilor de selecţionare, nu voi 
fi încadrat/ă/numit/ă, chiar dacă în urma concursului susţinut am fost declarat/ă "admis"; 
    - efectuarea înregistrărilor audio sau audiovideo ale probelor eliminatorii de concurs; 
    - prelucrarea de către Administraţia Naţională a Penitenciarelor şi unităţile penitenciare 
implicate în organizarea şi derularea concursului a datelor mele personale în scopul 
îndeplinirii formalităţilor de înscriere la concurs, desfăşurarea tuturor etapelor şi probelor de 
concurs, inclusiv prin publicarea pe site-ul instituţiei a numelui, prenumelui, rezultatelor 
probelor şi unităţii organizatoare a concursului, precum şi cu prelucrările necesare realizării 
formalităţilor ulterioare de angajare, conform legii. 
 
    Semnătura ........................              Data ..................... 
 
    Telefon/E-mail de contact ................................... 
 


