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Anexa nr. 1 la metodologia cadru1 
 
Cerere de înscriere 
(model) 
 
Unitatea ______________________      APROB, 
Nr. __________ / _______________         Directorul unității 
          
Codul individual atribuit________                                                         _____________ 
 
  
Domnule director, 
 
 
Subsemnatul(a) _____________________________________ fiul(fiica) lui __________________ 
și al(a)__________________________________, născut(ă) la data de ____________________, în 

localitatea____________________________________ județul(sectorul) ________________________, 
cetățenia_________________________, naționalitatea ____________________________, cu domiciliul 
(reședința) în localitatea __________________________județul(sectorul)________________________, 
telefon_____________________, posesor(posesoare) al(a) B.I./C.I. seria _____, nr. ___________ 
eliberat(ă) de___________, la data de ____________, absolvent(ă)/elev(ă) în ultimul an al(a) liceului 
________________________________________________ curs de __________________________, de 
profesie____________________________________, salariat(ă) la______________________________ 
________________________________________, starea civilă___________________, cu serviciul militar 
___________________________________, la arma________________________, trecut(ă) în rezervă cu 
gradul____________________, vă rog să-mi aprobați înscrierea la concursul de admitere în Școala 
Națională de Pregătire a Agenților de Penitenciare Târgu Ocna, sesiunea ________________________ 
pentru locurile  scoase la concurs, conform opțiunii de înscriere exprimate mai jos: 

 
Opțiunea : ______________________________ 

Notă: Se completează în funcție de specializarea/specializările scoasă/scoase la concurs prin Anunțul de 
concurs.  
 

Am luat cunoștință de condițiile de recrutare, selecționare și participare la concursul de admitere, 
drepturile și obligațiile ce îmi revin pe perioada școlarizării în situația în care voi fi declarat(ă) „ADMIS”. 

Semnătura candidatului ............................ 
 

         Prin completarea prezentei cereri, înțeleg că informațiile furnizate de către mine reprezintă date 
cu caracter personal în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 din 27 aprilie 2016 
privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind 
libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind 
protecția datelor)care vor fi prelucrate de către Administrația Națională a Penitenciarelor, unitatea 
penitenciară de care am fost recrutat, precum și de către Școala Națională de Pregătire a Agenților de 
Penitenciare Târgu Ocna în scopul îndeplinirii formalităților de înscriere la concurs, desfășurarea tuturor 
etapelor și probelor de concurs, inclusiv prin publicarea pe site-ul instituției a numelui, prenumelui, 
rezultatelor probelor, precum și pentru prelucrările necesare realizării formalităților ulterioare de 
angajare, conform legii. 

Semnătura candidatului ................... 
 
Mi s-a adus de asemenea la cunoștință că, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 

2016/679 beneficiez de următoarele drepturi:  dreptul la informare (art. 13, 14, 34), dreptul de acces al 
persoanei vizate (art. 15), dreptul la rectificare (art. 16), dreptul la ștergerea datelor - ”dreptul de a fi 
uitat” (art. 17), dreptul la restricționarea prelucrării (art. 18), dreptul la notificare privind rectificarea 
sau ștergerea datelor cu caracter personal sau restricționarea prelucrării (art. 19), dreptul la portabilitatea 
datelor (art. 20), dreptul la opoziție (art. 21), dreptul de a nu face obiectul unei decizii individuale 
automatizate, inclusiv crearea de profiluri (art. 22), dreptul de a depune o plângere la o autoritate de 
supraveghere (art. 77), dreptul de a mă adresa justiției (art. 79). 

Semnătura candidatului ................... 
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De asemenea, prin prezenta cerere am luat la cunoștință și îmi exprim acordul cu privire la 

înregistrarea audio-video a prestației mele cu ocazia parcurgerii probei de verificare a aptitudinilor fizice 
din cadrul concursului de admitere, cunoscând faptul că înregistrările astfel obținute se păstrează la sediul 
școlii pe un termen de 6 luni de la finalizarea concursului de admitere în cadrul căruia au fost realizate. 

Semnătura candidatului ................... 
 

    Declar pe propria răspundere, cunoscând prevederile Codului penal referitoare la infracțiunea de fals în 
declarații, următoarele: 

 
    a) am luat cunoștință de prevederile metodologiei menționate mai sus, respectiv condițiile de înscriere 
și consecințele prezentării de înscrisuri false, declararea în fals sau omisiunea declarării unor aspecte de 
interes pentru procesul de recrutare; 
    Semnătura candidatului ................... 
 
    b) nu am antecedente penale sau nu sunt în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârșirea 
de infracțiuni; 
    Semnătura candidatului ................... 

 
c) nu am fost exmatriculat(ă) pentru abateri disciplinare dintr-o instituție de învățământ sau de formare 

profesională; 
Semnătura candidatului ................... 

 
    d) am avut întotdeauna un comportament corespunzător cerințelor de conduită admise și practicate în 
societate; 
    Semnătura candidatului ................... 
 
    e) nu am fost niciodată sancționat(ă) contravențional sau administrativ pentru tulburarea ordinii și 
liniștii publice, ultraj contra bunelor moravuri, scandaluri și nu am săvârșit alte fapte care să denote un 
comportament social necorespunzător în familie, la locul de muncă, în instituții de învățământ sau de 
pregătire profesională sau în societate; 
    Semnătura candidatului ................... 
 
    f) nu am făcut niciodată și nu fac parte din grupări de crimă organizată sau trafic de droguri ori alte 
grupări infracționale; 
    Semnătura candidatului ................... 
 
    g) nu am fost agent sau colaborator al organelor de securitate și nici al vreunui serviciu de informații; 
    Semnătura candidatului ................... 
 
    h) nu mi-au încetat raporturile de serviciu dintr-o funcție publică, din motive disciplinare, în ultimii 5 
ani; 
    Semnătura candidatului ................... 
 
    i) nu dețin grad militar sau profesional, în activitate sau în rezervă, superior gradului de agent de 
penitenciare; 
    Semnătura candidatului ................... 
 
    j) precizez că nu fac parte din niciun partid, nicio organizație politică sau grupare interzisă de lege ori 
care promovează idei și interese contrare ordinii constituționale și statului de drept; 
    Semnătura candidatului ................... 
 
    k) am fost informat(ă) și sunt de acord cu efectuarea de verificări asupra persoanei, activității și 
comportamentului meu, cunoscând că, în situația în care vor rezulta aspecte contrare celor declarate în 
prezenta cerere ori incompatibilități determinate de neîndeplinirea cumulativă a condițiilor de recrutare, 
rezultatele obținute la concursul de admitere vor fi anulate, iar eu nu voi fi înmatriculat(ă) în Școala 
Națională de Pregătire a Agenților de Penitenciare Târgu Ocna, chiar dacă rezultatele obținute la admitere 



 Document care conține date cu caracter personal protejate de prevederile Regulamentului UE 679/2016” 

 

permit acest lucru. Dacă o asemenea situație se va constata după înmatriculare, am fost informat(ă) și 
accept că urmează să fiu exmatriculat(ă) sau să îmi înceteze calitatea de elev și să suport cheltuielile de 
școlarizare; 
    Semnătura candidatului ................... 
 

l) am fost informat(ă) și sunt de acord cu efectuarea de verificări de securitate prevăzute de Hotărârea 
Guvernului nr. 585/2002 pentru aprobarea Standardelor Naționale de protecție a informațiilor clasificate 
în România, cu modificările și completările ulterioare, pentru determinarea eventualelor elemente de 
incompatibilitate privind accesul la informații secrete de stat; 
    Semnătura candidatului ................... 

 
m) menționez că am luat cunoștință că prin efectuarea de verificări asupra persoanei, activității și 

comportamentului meu se înțelege efectuarea de verificări în cazierul judiciar și de verificării asupra 
activității și comportamentului meu de către personalul din unitatea penitenciară care m-a recrutat, care 
vor fi consemnate în nota de cunoaștere; 
    Semnătura candidatului ................... 
 
 n)am fost informat(ă) cu privire la codul individual atribuit. 

Semnătura candidatului ................... 
 
   o) am fost informat şi sunt de acord să respect condițiile de școlarizare stabilite în cadrul Școlii 
Naționale de Pregătire a Agenților de Penitenciare Târgu Ocna, ca instituţie de învăţământ preuniversitar 
militar. 

Semnătura candidatului ................... 
 
   

 Mă oblig ca, în situația nepromovării unei probe eliminatorii sau a concursului, să mă prezint în 
maximum 30 de zile de la susținerea probei (probelor) la Biroul resurse umane și formare profesională din 
cadrul .............................................................……………………. pentru a ridica documentele 
depuse de mine, în caz contrar acestea urmând a fi arhivate. 
 
    Declar, susțin și semnez după ce am luat cunoștință de întregul conținut și am completat și semnat 
personal datele din prezenta cerere. 
 
         Data ..............................................   Semnătura ...................................... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


