
CONSILIUL JUDEŢEAN  BRAŞOV                                                            Preşedinte,  

                                                                   Veştea Adrian Ioan 

          

 

 

 

     CERERE DE ÎNSCRIERE 

pentru concursul care va avea loc în data de: 06.10.2021 ORA 11,30 

 

 

Postul solicitat : FUNCŢIE CONTRACTUALĂ DE EXECUŢIE 

Funcţia : Consilier, gradul II, nivel studii S, la Compartimentul Certificare Aeroport,  

Direcţia Implementare Aeroport Braşov; 

 

Numele şi prenumele : ___________________________________________________________ 

Adresa : localitatea  ___________________________, judeţul____________________________ 

Str.: ________________________________, nr. ______, bl. ____, sc. _____, ap. _____ 

Carte de identitate: seria ____ nr. _____________ eliberată de  ___________________ la data de 

__________________ valabilă până la data de _____________________ 

COD NUMERIC PERSONAL  : _______________________________________ 

Starea civilă : __________________________ 

Telefon : fix: _______________________________ mobil : _____________________________ 

Studii superioare de lungă durată ___________________________________________________ 

Cunoştinţe operare la calculator : ___________________________________________ 

 

Declar pe propria răspundere, cunoscând prevederile din Codul Penal cu privire la falsul în 

declaraţii, că datele furnizate în acest formular sunt adevărate. 

 

 

Data : ___________     Semnătura : __________________ 

  

 

Anexez prezentei cereri următoarele documente : 

 

• cerere de înscriere la concurs adresată preşedintelui CJBv; 

• copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz, precum şi 

originalul în vederea verificării conformităţii; 

• copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, 

precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de CJBv; 

• copia carnetului de muncă şi originalul în vederea verificării conformităţii, sau, după caz, o adeverinţă care să 

ateste vechimea în muncă, în meserie şi/sau  în specialitatea studiilor; 

• cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă 

incompatibil cu funcţia pentru care candidează; 

• adeverinţă medicală 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 unităţile sanitare abilitate; 

• curriculum vitae; 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

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 
 

 

 


