MINISTERUL ECONOMIEI, ENERGIEI ȘI MEDIULUI DE AFACERI
INSPECŢIA DE STAT PENTRU CONTROLUL CAZANELOR, RECIPIENTELOR SUB
PRESIUNE ŞI INSTALAŢIILOR DE RIDICAT

FORMULAR (CERERE) DE ÎNSCRIERE LA CONCURS/EXAMEN

Autoritatea sau instituţia publică: ........................................................
Funcţia în care se încadrează: ............................................................
Numele şi prenumele: ......................................................................
Adresă: .......................................................................................
.................................................................................................
Telefon: ......................................................................................
Studii generale şi de specialitate:
Studii medii liceale sau postliceale:
Instituția

Perioada

Diploma obținută

Studii superioare de scurtă durată:
Instituția

Perioada

Diploma obținută

Studii superioare de lungă durată:
Instituția

Str. Sf. Elefterie nr. 47-49, sector 5
Cod 050524, BUCUREŞTI – ROMÂNIA
Telefon: (+4021) 411 .97 .60; 411 .97.61

Perioada

Diploma obținută

Cod fiscal:
9731330
Banca : Trezoreria Operativă Sector 5
Cont IBAN: RO34TREZ70520F330800XXXX
(facturare a veniturilor)
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Studii postuniversitare, masterat sau doctorat:
Instituția

Perioada

Diploma obținută

Perioada

Diploma obținută

Alte tipuri de studii:
Instituția

Limbi străine (se vor trece calificativele: "cunoştinţe de bază", "bine" sau
"foarte bine")
Limba

Scris

Citit

Vorbit

Cunoştinţe de operare a calculatorului:
..................................................................................................
Cariera profesională:
Perioada

Instituție/Firmă

Str. Sf. Elefterie nr. 47-49, sector 5
Cod 050524, BUCUREŞTI – ROMÂNIA
Telefon: (+4021) 411 .97 .60; 411 .97.61

Funcția

Cod fiscal:
9731330
Banca : Trezoreria Operativă Sector 5
Cont IBAN: RO34TREZ70520F330800XXXX
(facturare a veniturilor)

Principalele
responsabilități
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Detalii despre ultimul loc de muncă (se vor menţiona calificativele acordate la
evaluarea performanţelor profesionale în ultimii 2 ani, dacă este cazul):
1.......................................................................................................
........................................................................................................
2......................................................................................................
........................................................................................................
Persoane de contact în scopul obţinerii unor recomandări (vor fi menţionate numele şi
prenumele, locul de muncă, funcţia şi numărul de telefon):
1.......................................................................................................
........................................................................................................
2......................................................................................................
........................................................................................................
Declar pe propria răspundere, cunoscând prevederile art. 326 din Codul penal cu
privire la falsul în declaraţii, că datele furnizate în acest formular sunt adevărate.

Data ....................................
Semnătura .............................

Candidatul(a) îndeplineşte/nu îndeplineşte condiţiile de participare la concurs
pentru ocuparea postului de _______________________________

SECRETARIATUL COMISIEI DE CONCURS

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

Str. Sf. Elefterie nr. 47-49, sector 5
Cod 050524, BUCUREŞTI – ROMÂNIA
Telefon: (+4021) 411 .97 .60; 411 .97.61
Fax: (+4021) 410. 00. 19
Web: www.iscir.ro
Email: iscir@iscir.ro

Cod fiscal: 9 7 3 1 3 3 0
Banca : Trezoreria Operativă Sector 5
Cont IBAN: RO34TREZ70520F330800XXXX
(facturare a veniturilor)
Operator de date cu caracter personal nr. 17290
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ANEXA FORMULARULUI (CERERII) DE ÎNSCRIERE LA CONCURS/EXAMEN

NOTĂ INFORMARE CANDIDAȚI

Potrivit prevederilor art. 20 și art. 30 , alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 256/2011
pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de
ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor
contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat
superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri
publice, cu modificările și completările ulterioare, rezultatele selecției dosarelor de
înscriere, rezultatele aferente probei scrise/practice, precum și rezultatele interviului
vor fi afișate la Sediul ISCIR din București, Str. Sf. Elefterie nr. 47-49, sector 5 și pe
pagina de internet a instituției, www.iscir.ro, în calitate de autoritate publică
organizatoare.
Întrucât informațiile privind rezultatele obținute de cadidați pentru fiecare etapă de
desfășurare a concursului pentru ocuparea posturilor scoase la concurs se afișează,
conform prevederilor legale, la Sediul ISCIR din București, Str. Sf. Elefterie nr. 4749, sector 5 și pe pe pagina de internet a instituției, www.iscir.ro, aceste informații
conțin și date cu caracter personal, iar în contextul prevederilor art. 15-22 din
Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește
prelucrare datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de
abrogarea a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor),
candidații, în calitate de persoane vizate, au posibilitatea de a opta pseudonimizarea
datelor cu caracter personal conținute în listele ce vor fi afișate.
Prelucrarea datelor cu caracter personal aparținând candidaților înscriși la concurs
este efectuată în conformitatea cu îndeplinirea unei obligații legale ce revine Inspecţia
de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de
Ridicat, ISCIR, strict în scopul efectuării recrutării/promovării personalului necesare
îndeplinirii atribuțiilor funcționale în calitate de organ de specialitate al administrației
publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în subordinea Ministerului Economiei,
Energiei și Mediului de Afaceri.
Website-ul www.iscir.ro poate conține link-uri către platforme sau aplicații care nu
sunt gestionate de ISCIR, dar care pot prelua informații de pe website-ul instituției,
context în care instituția nu este responsabilă pentru conținutul sau politicile de
confidențialitate ale site-urilor și aplicațiilor în cauză.
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În conformitate cu prevederile art. 15-22 din Regulamentul (UE) 2016/679, candidații,
în calitate de persoane vizate, au următoarele drepturi:
a)
dreptul la acces la date (art. 15);
b)
dreptul la rectificarea datelor (art. 15);
c)
dreptul la ștergerea datelor (art. 17);
dreptul la restricționarea prelucrării (art. 18);
d)
e)
dreptul la portabilitatea datelor (art. 19);
f)
dreptul de opoziție la prelucrarea detelor (art. 20);
dreptul de nu fi supus unor decizii automatizate, inclusiv profilarea (art. 21);
g)
h)
dreptul la notificarea destinatarilor privind rectificarea, ștergerea ori
restricționarea datelor cu caracter personal (art. 21);
Dosarele cadidaților respinși, care conțin și date cu caracter personal, se vor restitui la
cererea titularilor, iar în cazul în care nu se solicită restituirea, dosarele se vor arhiva
conform prevederilor legale.
Am luat la cunoștință de prezenta Notă de informare candidați și confirm dreptul
Inspecţiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi
Instalaţiilor de Ridicat, ISCIR, de a utiliza și stoca datele mele cu caracter personal
numai în scopul prevăzut în H.G. nr. 286/2011.
În contextul sus-prezentat, subsemnatul*: ______________________________________
(numele și prenumele)
doresc pseudonimizarea datelor cu caracter personal conținute în listele care vor
fi afișate referitor la organizarea acestui concurs/examen și confirm dreptul Inspecţiei
de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de
Ridicat, ISCIR, de a utiliza și stoca datele mele personale numai în scopul mai-sus
menționat.
Data: ..........................
Semnătura: ..................
nu doresc pseudonimizarea datelor cu caracter personal conținute în listele care
vor fi afișate referitor la organizarea acestui concurs/examen și confirm dreptul
Inspecţiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi
Instalaţiilor de Ridicat, ISCIR, de a utiliza și stoca datele mele personale numai în
scopul mai-sus menționat.
Data: ..........................
Semnătura: ..................
*Prezenta notă de informare se semnează de către candidați după predarea dosarului de înscriere conform
mențiunilor din anunțul de organizarea a concursului.
Str. Sf. Elefterie nr. 47-49, sector 5
Cod 050524, BUCUREŞTI – ROMÂNIA
Telefon: (+4021) 411 .97 .60; 411 .97.61
Fax: (+4021) 410. 00. 19
Web: www.iscir.ro
Email: iscir@iscir.ro

Cod fiscal: 9 7 3 1 3 3 0
Banca : Trezoreria Operativă Sector 5
Cont IBAN: RO34TREZ70520F330800XXXX
(facturare a veniturilor)
Operator de date cu caracter personal nr. 17290

5/5

