
 

CERERE DE ÎNSCRIERE 

 

 

În atenția Domnului Director General al Direcției Generale de Administrare  

Monumente și Promovare Tuistică a Județului Hunedoara 

 

 

Subsemnatul/Subsemnata, ___________________________________________________, 

domiciliat/domiciliată în loc. __________________, str. _________________________________, 

posesor/e a C.I. seria ____ nr. ___________, eliberat de ____________________, la data de 

____________, având CNP __________________________________, vă rog să îmi aprobaţi 

înscrierea la concursul/examenul organizat pentru ocuparea postului contractual de 

conducere/execuţie de _________________________ în cadrul Direcției Generale de 

Administrare Monumente și Promovare Turistică a Județului Hunedoara. 

 

Menţionez că la data depunerii dosarul de înscriere are ______ file şi conţine următoarele 

documente: 

1. Cerere de înscriere - ........... file; 

2. Copia actului de identitate legalizată/certificată pentru conformitate de către persoana care 

primeşte dosarul - ........ file; 

3. Copia certificatului de căsătorie sau a altor acte, în cazul în care numele de pe actele de studii 

este diferit de cel de pe actul de identitate, legalizată/certificată pentru conformitate de către 

persoana care primeşte dosarul - ......... file; 

4. Copia documentelor care să ateste nivelul studiilor, legalizată/certificată pentru conformitate de 

către persoana care primeşte dosarul ......... file; 

5. Copia carnetului de muncă legalizată/certificată pentru conformitate de către persoana care 

primeşte dosarul sau adeverinţe doveditoare ale vechimii, după caz - ......... file; 

6. Cazier judiciar/declaraţie propria răspundere - ........ file; 

7. Adeverinţă medical - ......... file; 

8. Curriculum vitae - ........ file; 

 

 

Nr. de telefon: ........................... 

Data ....../...../.............. Semnătura ......................... 

 

 

 

 

Spaţiu rezervat secretariatului concursului/examenului 

Cu privire la prezentul dosar de înscriere al dlui/dnei ........................................., conţinând un 

număr de ......... file, înregistrat la secretariatul comisiei de concurs în data de ....../....../........., se 

certifică următoarele: 

□ Dosarul este complet, conform H.G. 286/2011, actualizată; 

□ Dosarul este incomplet la data depunerii. 

Documente lipsă: ............................................................................................................... 

............................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................ 

 

Candidatul a fost înştiinţat cu privire la posibilitatea completării dosarului până la termenul-

limită de depunere a dosarelor de înscriere specificat în anunţul de concurs/examen. 

 

Data ....../...../........... Semnătura ......................... 

 

 



CONSIMȚĂMÂNT PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER 

PERSONAL 

 

Subsemnatul/Subsemnata, ______________________________________________, 

domiciliat/domiciliată în loc. __________________, str. _________________________________, 

posesor/e a C.I. seria ____ nr. ___________, eliberat de ____________________, la data de 

____________, având CNP __________________________________, candidat la 

concursul/examentul pentru ocuparea postului contractual de conducere/execuție de 

__________________________, în cadrul Direcției Generale de Administrare Monumente și 

Promovare Turistică a Județului Hunedoara, îmi exprim acordul cu privire la utilizarea și 

prelucrarea datelor mele cu caracter personal, de către Direcția Generală de Administrare 

Monumente și Promovare Turistică a Județului Hunedoara, necesare pentru: 

- înscrierea la concurs/examen; 

- publicarea/afișarea informațiilor referitoare la îndeplinirea condițiilor legale de 

participare la concurs/examen; 

- publicarea/afișarea rezultatelor fiecărei etape a concursului/examenului. 

 

Subsemnatul/a ______________________, confirm că am citit, am fost informat/ă corect, 

complet precis, am luat la cunoștință și sunt de acord cu prelucrarea datelor mele persoanle, astfel 

cu este precizat în mai jos și în legislația în vigoare. 

 
 

NOTIFICARE CU PRIVIRE LA PROTECȚIA DATELOR PERSONALE 

 

 

Subscrisa, Direcția Generală de Administrare Monumente și Promovare Turistică a Județului Hunedoara, cu sediul 

în localitatea Deva, bld. 1 Decembrie 1918, nr. 28, județul Hunedoara, CIF 43822048, telefon 0354 105 676, e-mail 

dgampth@gmail.com, în baza art. 13 din REGULAMENTUL (UE) 2016/679 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL 

CONSILIULUI din 27 aprilie 2016, vă informăm că am colectat și vom prelucra datele dvs. cu caracter personal furnizate de dvs. 

prin mijloace automatizate/manuale, în scopul: 

- înscrierea la concurs/examen; 

- publicarea/afișarea informațiilor referitoare la îndeplinirea condițiilor legale de participare la concurs/examen; 

- publicarea/afișarea rezultatelor fiecărei etape a concursului/examenului. 

Temeiul juridic al prelucrării datelor dvs. cu caracter personal îl reprezintă dispozițiile art. 6 alin. 1 lit. C și art. 7 din 

Regulamentul UE 2016/679 (GDPR). 

Vă informăm că destinatarii datelor dumneavoastră sunt cu caracter personal sunt angajații subscrisei cu atribuții de 

prelucrare a datelor cu caracter personal, de consiliere legală și reprezentare în justiție, dar și persoane cu activități de audit și 

control/supraveghere. 

Datele vor fi stocate pe perioada realizării scopului pentru care au fost colectate și/sau pentru respectarea dispozițiilor 

legale în vigoare la data colectării. 

Vă informăm că aveți următoarele drepturi: 

a) Dreptul de a primi informații cu privire la datele personale; 

b) Dreptul de a solicita accesul la datele dvs. personale; 

c) Dreptul de a solicita rectificarea datelor inexacte, completarea datelor incomplete și ștergerea sau restricționarea 

prelucrării; 

d) Dreptul la portabilitatea datelor: 

e) Dreptul de a-și șterge consimțământul în orice moment, asumânsu-și consecințele și fără a afecta legalitatea prelucrării 

datelor cu carecte personal efectuate înainte de retregere; 

f) Dreptul de a depune o plângere în fața unei autorități de supraveghere  - Autoritatea Națională de Supraveghere a 

Prelucrării Datelor cu Caracter Personal. 

Puteți contacta responsabilul instituției cu protecția datelor în orice moment, utilizând următoarele de ta de contact: 

Direcția Generală de Administrare Monumente și Promovare Turistică a Județului Hunedoara, cu sediul în Deva, bld. 1 Decembrie 

1918, nr. 28, județul Hunedoara, e-mail: dgampth@gmail.com, cu titlul prelucrare date. 

Vom stabili măsuri tehnice și procedurale, pentru a proteja și pentru a asigura confidențialitatea, integritatea și 

accesabilitatea datelor dvs. cu caracter personal prelucrate; vom preveni utilizarea sau accesul neautorizat și vom preveni încălcarea 

securității datelor cu caracter personal, în conformitate cu legislația în vigoare. 

 

 

Data ___________________     Semnătura__________________ 
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