Domnule Preşedinte

Subsemnatul/Subsemnata, ....................................................................., cetăţean român,
fiul/fiica lui …………………............

şi al/a ................................, născut/născută la data

de

………….................................,

în

………..............

în

...........................................................................……………………,

cu

domiciliul

legitimat/legitimată

cu .................. seria …………….. nr. ...................., CNP .........................................................., prin
prezenta vă rog să-mi aprobaţi participarea la concursul de proiecte de management organizat
pentru ocuparea postului de manager al MUZEULUI DE ARTĂ BRAŞOV.
Date de contact:
•

e-mail:______________________________

•

telefon mobil: _________________________

Anexez prezentei cereri următoarele documente :
a) copie după actul de identitate;
b) curriculum vitae, model european;
c) diplome de studii universitare în domeniul solicitat şi după caz, documentele care atestă
efectuarea unor specializări;
d) adeverinţa care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior
derulării concursului, de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare
abilitate;
e) cazierul judiciar – în cazul persoanelor cu cetăţenie română sau acte similare în situaţia
persoanelor cu altă cetăţenie;
f) copia carnetului de muncă, valabil până la 01 ianuarie 2011 şi adeverinţă de salariat pentru
perioada ulterioară, conform prevederilor legale;
g) declaraţie pe propria răspundere că nu i-a încetat contractul individual de muncă, raportul de
serviciu sau contractul de management pentru motive imputabile în ultimii 2 ani.
h) proiectul de management, care trebuie întocmit şi structurat conform cerinţelor din Caietul de
obiective, în format scris şi în format electronic (CD sau DVD), fără a avea semnături şi fără a
conţine indicii privind identitatea autorului(fără a se menţiona numele şi/sau prenumele
persoanei care l-a întocmit în cadrul textului, pe suportul tip CD/DVD sau în proprietăţile
fişierului electronic).

Cunoscând prevederile art. 4 pct. 2 şi 11 şi art. 6 alin. (1) lit. a) din Regulamentul (UE) 2016/679
al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice
în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor
date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor) în ceea
ce priveşte consimţământul cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal8), declar
următoarele:
-- îmi exprim consimţământul
-- nu îmi exprim consimţământul




cu privire la transmiterea informaţiilor şi documentelor, inclusiv datelor cu caracter personal
necesare îndeplinirii atribuţiilor membrilor comisiei de concurs, membrilor comisiei de
soluţionare a contestaţiilor şi ale secretarului, în format electronic;
-- îmi exprim consimţământul

-- nu îmi exprim consimţământul

cu privire la prelucrarea ulterioară a datelor cu caracter personal în scopuri statistice şi de
cercetare;
-- îmi exprim consimţământul

-- nu îmi exprim consimţământul

să primesc pe adresa de e-mail indicată materiale de informare şi promovare cu privire la
activitatea instituţiei organizatoare a concursului.

Data,

Semnătura,

