Anexa 1

Catre,
Comuna Paltinis din Judetul Botosani
In calitate de Beneficiar al proiectului “ProSENIOR – Masuri pentru reducerea numarului de
persoane aflate în risc de saracie si excluziune sociala, prin îmbunatatirea calitatii vietii
persoanelor varstnice din Comuna Paltinis, Judetul Botosani” - cod MySMIS 126679

Cerere de inscriere
la concursul de selectie a personalului incadrat pe posturi in afara organigramei, in cadrul
proiectului “ProSENIOR – Masuri pentru reducerea numarului de persoane aflate în risc de
saracie si excluziune sociala, prin îmbunatatirea calitatii vietii persoanelor varstnice din
Comuna Paltinis, Judetul Botosani” - cod MySMIS 126679

Subsemnatul (a) .............................................................................................., domiciliat
in localitatea ..................................................., strada...............................................nr................
bloc/imobil nr. ............... scara ..........., apartament/casa nr............, legitimat cu ......seria .........
nr. .........................., CNP ................................................, in calitate de candidat pentru functia
........................................................................., va rog sa-mi inregistrati dosarul de candidatura
in cadrul concursului organizat in perioada 04.01.2021 – 20.01.2021 ce contine urmatoarele
documente obligatorii:
Documente solicitate

Numar
pagini

Cerere de inscriere la concurs adresata beneficiarului – Anexa 1;
Copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit
legii, dupa caz;
Copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor si ale altor acte care atesta
efectuarea unor specializari, precum si copiile documentelor care atesta
indeplinirea conditiilor specifice ale postului solicitate in proiect, in copie
conform cu originalul;
Carnetul de munca sau, dupa caz, adeverintele care atesta experienta specifica a
postului solicitata in proiect, in copie conform cu originalul;
Declaraţie pe propria răspundere privind antecedentele penale – Anexa 2;
Declaratie pe propria raspundere care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare
– Anexa 3;
CV-ul datat şi semnat pe fiecare pagina, în format Europass, în care sa se
mentioneze proiectul şi postul vizat de candidat;
Declaratie de disponibilitate privind timpul alocat – Anexa 4.
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Mentionez ca adresa de e-mail la care pot fi contactat (a) este:
.......................................................................................................................................................
Doresc sa sustin proba interviului astfel:
 La sediul Beneficiarului din localitatea Paltinis, judetul Botosani
 Online, prin intermediul platformei Skype.
Mentionez ca pentru participarea la proba interviului online contul meu de pe
platforma Skype este: ..................................................................................................................
Pot fi contactat(a) telefonic la numarul ............................................................................
 Declar ca am citit Procedura interna de recrutare şi selecție a personalului încadrat
suplimentar, responsabil cu implementarea proiectului POCU/436/4/4/126679–
„ProSENIOR – Masuri pentru reducerea numarului de persoane aflate în risc de
saracie si excluziune sociala, prin îmbunatatirea calitatii vietii persoanelor varstnice
din Comuna Paltinis, Judetul Botosani” si sunt de acord cu toate prevederile acesteia.
 Declar pe propria răspundere că toate informaţiile furnizate şi consemnate în prezenta
cerere sunt corecte şi complete. Înţeleg că orice omisiune sau incorectitudine în
prezentarea informaţiilor în scopul de a obţine avantaje pecuniare este pedepsită
conform legii.
 Declar ca sunt de acord ca datele cu caracter personal să fie prelucrate in vederea
intocmirii documentelor necesare pentru raportarea si realizarea activitatilor in cadrul
proiectului mai sus mentionat, precum și pentru verificările privind transparența
procesului de selecție în vederea participării la concurs.
 Am luat la cunoștință despre faptul că îmi pot retrage consimțământul în orice moment
și că retragerea acestuia nu afectează legalitatea prelucrării datelor mele personale
efectuată anterior retragerii consimțământului.

Data
.....................................

Semnatura
............................................
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