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ANUNŢ

C.N.A.I.R. S.A prin Direcţia Regională de Drumuri şi Poduri Timişoara, organizează în data de 
22.03.2023 ora 10.40 la sediul SDN Arad/DRDP Timişoara- str. Ardealului, nr. 39A, Arad, concurs pentru 
ocuparea postului vacant de: şofer- post de execuţie cu CIM pe durată nedeterminată, după cum urmează:

Şofer -din cadrul District Milova/SDN Arad/DRDP Timisoara

1.Condiţii generale de participare la concurs:
-Sa aiba studiile, specializarea si vechimea necesara ocupării funcţiei 
-Sa cunoască limba romana si termenii de specialitate
-Sa fie apt pentru funcţia pe care urmeaza sa o ocupe, din punct de vedere medical si psihologic, in baza 
avizului emis de către medicul de familie

2.Condiţii specifice de participare la concurs:

- Absolvenţi studii generale/medii (G/M)
- Permis de conducere cat.B;C;E

- Disponibilitate la program prelungit, atunci când este cazul
- Disponibilitate la delegări
- Domiciliul pe o raza de maxim 20 km

3. Calendarul concursului este următorul:
- Depunerea dosarelor- 03.03.2023-17.03.2023
-Selecţia dosarelor-20.03.2023
-Soluţionare contestaţii selecţie dosare:21.03.2023
-Proba interviu-22.03.2023 ora 10.40

Concursul va avea doua etape: selecţia dosarelor si proba interviu.
Dupa afişarea rezultatului selecţiei dosarelor, candidaţii admişi vor participa la etapa probei interviu. 

Participanţii la etapele de concurs precizate mai sus care au obţinut punctajul minim stabilit de comisia de 
concurs la proba interviu , sunt consideraţi “ADMIŞI", în ordine descrescătoare.
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Nu se permite angajarea:
a) persoanelor care îndeplinesc condiţiile de pensionare pentru limită de vârstă sau\şi a celor pensionaţi 

conform unor legi speciale, cu excepţiile prevăzute de CCM al C.N.A.I.R.-S.A.;
b) persoanelor care au avut CIM desfăcut pentru abateri disciplinare sau condamnări penale, pentru care nu 

a intervenit reabilitarea sau alte cazuri speciale prevăzute de lege şi care le fac incompatibile cu 
activitatea ce urmează să o desfăşoare;

c) persoanelor puse sub interdicţie judecătorească pentru practicarea profesiei/meseriei pentru care urmează 
sa fie angajat.
Excepţiile sunt prevăzute în contractul colectiv de muncă aplicabil.
In cazul în care, pentru ocuparea unui loc de muncă, sunt mai mulţi candidaţi cu rezultate egale, potrivit 

prevederilor CCM al C.N.A.I.R.-S.A., la angajare se va ţine cont de următoarea ordine de preferinţă:
a) salariatul deja angajat în cadrul Companiei care solicită ocuparea altei funcţii;
b) orfanii sau văduvele/văduvii foştilor salariaţi ai Companiei;
c) copiii unor foşti salariaţi ai unităţii care şi-au pierdut capacitatea de muncă în urma unor accidente de 

muncă.

Documente necesare înscrierii la concurs:
• cerere de înscriere la concurs, adresată Şefului de Secţie;
• copia actului de identitate sau orice alt document care să ateste identitatea, potrivit legii, după caz;
• documentele care atesta nivelul studiilor (diploma/adeverinta valabila) in copie certificata pentru 

conformitate cu originalul de către titular, cu semnătură olografa;
• suplimentele/anexele la actul de studii (după caz) in copie certificata pentru conformitate cu originalul de 

către titular, cu semnătură olografa;
• copii ale altor acte care atesta efectuarea unor specializări (daca s-au solicitat prin anunţ) in copie 

certificata pentru conformitate cu originalul de către titular, cu semnătură olografa;
• copiile documentelor care atesta îndeplinirea condiţiilor specifice precizate in anunţ (după caz) in copie 

certificata pentru conformitate cu originalul de către titular, cu semnătură olografa;
• copia carnetului de munca, sau, după caz, copia adeverinţei care sa ateste vechimea in munca, in meseria 

si/sau in specialitatea studiilor (conform cerinţei din anunt)-in copie certificata cu originalul de către 
titular, cu semnătură olografa;

• cazierul judiciar valabil in original/copie conform cu originalul, care sa demonstreze ca nu are 
antecedente penale care sa-1 faca incompatibil cu funcţia pe care candideaza.Incompatibilitatea cu 
funcţia a eventualelor fapte penale inscrise in cazier este analizata de comisia de concurs cu ocazia 
selecţiei dosarelor.Respingerea dosarului pentru nerespectarea acestei condiţii este motivata in scris in 
cadrul procesului verbal de selecţie a dosarelor;

• adeverinţa medicala in original/copie conform cu originalul, care sa ateste starea de sanatate 
corespunzătoare exercitaţii atribuţiilor postului pentru care aplica, eliberata de către medicul de familie al 
candidatului/alt medic cu competenta in domeniu.Adeverinţa care atesta starea de sanatate conţine, in 
clar, numele candidatului, parafa vizibila a medicului (inclusiv codul parafei) si calitatea acestuia, in 
formatul standard stabilit de Ministerul Sanatatii, eliberata cu cel mult 6 luni anterior derulării 
concursului;

• curriculum vitae, semnat olograf pe fiecare pagina de către titularul concurent;
• alte documente (necesare pentru buna desfăşurare a concursului si selecţia de personal), prevăzute in 

anunţul de concurs aferent postului respectiv;
• declaraţie pe propria răspundere a candidatului ca este de acord cu prelucrarea datelor cu caracter 

personal in scopul organizării concursului, conform procedurilor interne si evidentelor ulterioare;
• declaraţie pe propria răspundere a candidatului cu privire la documentele certificate conform cu 

originalul;
• declaraţie pe propria răspundere ca nu are calitatea de pensionar in sistemul public de pensii sau conform 

altor legi speciale;
• declaraţie pe propria răspundere ca nu a avut contractul individual de munca desfăcut disciplinar;
• declaraţie pe propria răspundere referitoare la eventualul conflict de interese dintre candidat si 

CNAIR.S.A.



încheierea CIM (Contractului Individual de Munca) după declararea candidatului admis este condiţionată de 
art.14 din CCM nr. 155/31.05.2022 " O persoana poate fi angajata in munca numai in baza unui certificat 
medical (eliberat de Medicina Muncii a angajatorului), adus înaintea încheierii CIM, care constata faptul ca 
cel in cauza este APT pentru prestarea acelei munci.Nerespectarea acestei prevederi atrage nulitatea CIM- 
ului".

Termenul limită pentru depunerea dosarelor în vederea înscrierii la concurs este data de 17.03.2023 ora 15.00. 
Dosarele se depun la sediul - la sediul SDN Arad/DRDP Timişoara- str. Ardealului, nr. 39A, Arad în 

intervalul 03.03.2023-17.03.2023 , orele 08.00 -15.00.
Relaţii suplimentare se pot obţine la Compartiment Resurse Umane si Administrativ/SDN Arad/DRDP 
Timişoara - telefon 0254213327.

Sef Serviciu Resurse Umane



-\ni'\ji tu . I 
< <n\ I- lMM.IMj2,ld

C O M PA N IA  N AŢIONALA DF! A D M IN IST R A R E  A IN K K A ST R IK T l,K 1I RI I ILRF. S A. 
- D irecţia Re «io na la cl e D rum uri si Poduri T im işoara -  Secţia D rum uri N aţionali \r:»d.

MS A DE POST POS I UL nr.

I. IDENTIFICARLA p o s t u l u i

1. j D E N U M I R E A  P O S T U L U I Ş O F E R J
7 N U M E L E  Ş l  P R E N U M E L E  

S A L A R I A T U L U I

3 . Í PO Z IŢ IA  C O R R32201

4 .

!

C. OM P A R T IM E S ! 
FU N C ŢIO N A L

DIS 1 R 1C T \1 1LOVA■ SDN ARAD

N 1V F L L L  P O S T U L U I de execuţie

** R E L A Ţ I I 6 . 1. a. de subordonare Ş ef districi
F U N C Ţ I O N A L E

b. de conducere şi 
coordonare

i

c. de colaborare UR.DP Timişoara, SDN-uri. 
corn pa ni me niele SDN Arad.

6.2 l)F.
R I ’ P R F Z E V I  A R F

în relaţii cu terţii Cu instituţiile administraţiei publice 
centrale şi locale, ei; persoanele li/ice şi Sau ! 
iuridicc. cu organismele cu alribuţn de 
audii. um trul şi verificare şi alte instituţii şi 
entităţi riaţmnale >i internaţionale, cu 
respectarea scopuiui structurii funcţionale, a  

limitelor de conypclenlă. ó in a reiat clor 
acordate, după caz..

7 , S P E C I F I C A Ţ I I L E  P O S T U L U I a. nivelul de Studii M ed i i

b, calificarea necesară -Calificat în meseria de şofer, cat.B;C;F.

Alte caii licăr i necesare ocupării postului: 
Nu este cazul.

I c. alte cerinţe Nu este cazul.

!
d competenţe

J _

Aptitudini şi competenţe lingvistice-'ib.mat. 
Aptitudini şi competenţe ani re pretoria ie.

11• D F S C R IE REA PO STI. LU]

1. Scopul general al postului

- asie ură şi răspunde- de realizarea sare im lor 'act ivitâţilc »r/atri b a ţi i lor autocontrolul acestora. U  conducere j 
autoutilitarei din dotarea disrrictului Milova

2. O biectivele postului

- Realizarea lucrărilor din planul de producţie.

3. D escrierea a tr ib u ţiilo r / ac tiv ită ţilo r f sa rc in ilo r / responsab ilită ţilo r postului

3.1. A tribu ţii / ac tiv ită ţi /s a rc in i

3 .La. A tribu ţii activ ită ţi / sarcin i derivate  din exerc ita rea  funcţiei în rap o rt cu obiectivele postului



-Asigură şi răspunde de îndeplinirea în ierm.cn a sarcinllor-'activiiâţilor.alribuţiiIar ce ii revin;

-Răspunde de respectarea termenelor de realizare* de legalitatea, oportunitatea, necesitatea, corectitudinea şi 
integritatea documentelor pe care le îmoemeşte/elaboreazâ şi le înaintează superiorilor ierarhici;

-Are obligaţia de a aduce la cunoştinţa superiorilor ierarhici orice disfuncţionalitâţi şi ne regulari lăţi identifícale 
in activitatea proprie in raporL cu obiectivele postului, precum şi sa propune măsuri de 
preven irc.-'diinin uare ''corecţie a acestora:

-Are obligaţia de a aduce la cunoştinţa superiorului ierarhic şi sau superiori Io: ierarhici orice simado de conflict 
de imere.se sau care poate genera un potenţial conflict de interese;

-Arc obligaţia do a aduce la cunoştinţa superiorului ierarhic şt/sau super ¡ori lot ierarhici existenţa unei 
incompatibilităţi şi exercitarea atribuţiilor sale potrivit prevederilor Legii nr. 176:2010. cu modificările şi 
completările ultertoare.

-Respectă disciplina In locul de muncă în desfăşurarea activităţilor realizate;

3.1.b. S arc in i / ac tiv ită ţi / a tribu ţii specifice
- conduce autoutilitara din dotares districtului Mi Io va;

- să posede camec de conducere. în conformitate cu cerinţele Codului Rutier, şi a Regulamentului 
Intern;
-să cunoască şi să respecte prevederile Codului Rutier;
-să păstreze in hună stare dc funcţionare autovehiculul pe care îl conduce;
* să se preocupe de curăţenia şi estetica autovehiculului dai in primire;
-să completeze zilnic şi corect foile de parcurs;
-foile dc parcurs vor avea completate ţoale rubricile (data începerii şi încheiem foii de parcurs, 

kilometrii parcurşi, conform cu bordel, traseul parcurs /.tlnic, semnăturile ş: ştampile dc confirmare, 
alimentările efectúale, şi orice adnotaţi! cerute dc formularul foii dc parcurs;

-să efectueze lu ii mp examenul medical periodic şi psihologic. - siguranţa circulaţiei, coniorm 
legislaţiei in vigoare;

-să aibă asupra sa toate ac id e  de identificare ale autovehiculului:
-să păstreze in bane condiţii inventarul maşinii: trusa de prim ajutor, instinctor. triunghiuri 

reflectorizante, etc:
-să parcheze autovehiculul doar in spaţiile permise, atât in interiorul unităţii cât şi in afara acesteia:
- la plecarea în cursă, conducătorul auto trebuie să se asigure că:

a) auiovebicoiu! este in stare de funcţionare;
b) parbrizul şi celelalte geamuri ale autovehiculului să fie in buna stare şi curate;
c» instalaţia de alimentare, instalaţia electrică, instalaţia dc încălzire, instalaţia de evacuare a 
gazelor, sistemul de direcţie, sistemul de semnalizare, sistemul de rulare şi frânare să fie in stare 
corespunzătoare dc funcţionare şi fără improvizaţii: 
di sisLemul de închidere a uşilor să fie funcţional;
ej anvelopele din dotare să fie in siare corespunzătoare pentru circulaţia pe drumurile publice: 
-execută şi alte sarcini legale, trasate de setul de district şi conducerea SDM Arad.

- participă la implementarea şi derularea Sistemului dc Management a! calităţi:.

3.1. c. Alte a tr ib u ţ i i! ac tiv ită ţi /sarcini

- îndeplineşte alte sarcini de serviciu dispuse de superiorii ierarhici, cu respectarea prevederilor legale şi a 
scopului postului, aşa cum este definit la p c t.i l .I;

- Îndeplineşte alte sarcini de serviciu dispuse prin decizie a Directorului Directorului Regional al DRDP 
Timişoara.

3.2. R esponsab ilită ţile  postului

3.2. a. P riv ind  securita tea  si sănă ta tea  în m uncă

- Arc obligaţia de a respecta prevederile legale şi reglementările interne ale C N.AI.R. S.A. in domeniul 
securităţii şi sănătăţii în mutic:

-SalttriaLul trebuie să îşi desfăşoare activimLca, in conformitate ce pregătirea şi instruirea sa. precum şi cu 
instrucţiunile primite din partea angajatorului, astfel încât să nu expună ia pericol uc accidente sau îm bolnăvire 
profesională atât propria persoană, cât şi uite persoane care pot fi afectate dc acţiunile sau omisiunile sale în 
timpul procesului de muncă;

în acest scop salariatul arc următoarele obligaţii'

-să utilizeze corect maşinile, aparatura, uneltele, substanţele periculoase, echipamentele de transport şi 
alte mijloace de producţie;
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-sâ utilizeze corect echipamentul individual de proiecţie a muncii acordai şi, după utilizare, sâ îl pună Iu 
locul deslinat pentru păstrare;-sâ nu procedeze la scoaterea din funcţiune, la modificarea, schimbarea sau 
înlăturarea arbitrară a dispozitivelor de securitate proprii in special ale maşinilor, aparaturii, uneltelor, 
instalaţiilor tehnice şi clădirilor şi sâ utilizeze corect aceste dispozitive;

- să comunice imediat conducătorului locului de muncă şi/sau lucrători lor desemnaţi cu atribuţii SSM 
orice situaţie de muncă despre care <iu motive in ce muiate să o considere un pericol pentru securitatea şi sănătatea 
salariaţilor, precum şi orice deficientă a sistemelor de proiecţie.

-sâ aducă la cunoştinţa conducătorului locului de muncă şi/sau angajatorului accidentele sulurile de 
propria persoană;

-sâ coopereze cu angajatorul şi/sau cu salariaţii desemnaţi, atât timp cât este necesar, pentru a înec 
posibilă realizarea oricăror măsuri sau cerinţe dispuse de către inspectorii de muncă şi inspectorii sanitari, 
pentru proiecţia sănătăţii şi securităţii salariaţilor;

-sâ coopereze atât timp cât este necesar, cu angajatorul şi/sau eu salariaţii desemnaţi, pentru a permite 
angajatorului sâ se asigure că mediul de muncă şi condiţiile de lucru sunt sigure şi fâră riscuri pentru 
securitate şj sănătate în domeniul său de activitate;

- să îşi însuşească şi să respecte prevederile legislaţiei din domeniul SSM şi măsurile de aplicare a 
aceslora;

- sâ pună la dispoziţie relaţiile solie ¡taie de către inspectorii de muncă şi inspectorii sanitari.

3 .2 . h. Priv ind relaţiile  in tcrpersonalc  ■' com unicarea
-promovează respectul reciproc, colaborarea şi transparenţa in interiorul compartimentului funcţional şi 

în raporturile cu uite corn parii mente funcţionale:
-asigură un mediu adecvat desfăşurării in bune condiţii a act i vităţi lor* sure» ni lor şi responsabilităţilor.

3.2. c. P riv ind  echipam entele de m uncă şi resursele  rep artiza te
-respectă reglementările (legale, interne, tehnice, după caz) privind utilizarea echipamentelor de muncă 

din dotare:

răspunde de utilizarea conform destinaţiei a echipamentelor de muncă şi a resurselor materiale 
repartizate;

-răspunde de informarea imediată a salariaţilor responsabili, privind orice dofecţmtie-cletîcienţe in 
funcţionarea echipamentelor de muncă pe care le utilizează,

3.2. d. Priv ind reg lem entările  in terne

-respectă şi aplică prevederile Contractului Colectiv de Muncă aplicabil. Regulamentului de Organizare 
şi Funcţionare şi Regulamentului Intern:

-respectă şi aplică reglementările procedurale interne, deciziile Directorului Gwtsnil-linputermcitului 
D i recioru i u i G en era I.

4. D elegarea de a tr ib u ţii şi lim ite de com peten ţă

4.1. D elegare de a tr ib u ţii

4.1. a. în locu ieşte  p e : - 

4.1,11}. Este în locuit de:

4.2. A u to rita te  a su p ra  a lto r posturi:

Conform deciziilor Directorului General.'împutcmicirului Directorului General.
4.3. Lim ite de com petenţă

-reprezentarea intereselor C.N.A.ER. S.A., în baza delegării unor atribuţii de către Directorul General al 
C.N.A.I R. S.A. prin titan da L;i mpu tern i c ¡reci ec i z. i e;

-: urm zare a câirc alte entităţi decât destinatarii de drept, de documente şi Mm inform aţi-. de natură 
econom icâ'iehnică'juridică în legătură cc activitatea C.N.A.I.R. S.A.. se realizează numai cu acordul 
D i re e to rului Ci e n era I' î m pu tern iciiului Directorului G e ne ia 1.

-acordarea căite reprezentanţii mass media dc interviuri precum şt furnizarea de documente sau informaţii 
în legătură cu activitatea C.N.A.I.R. S.A. se realizează numai cu respectarea obligatorie a 
inancaiului/impuicrnicirii acordate de către Directorul General:
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-furnizarea de documente sau informaţii în legătură cu dalele cu caracter personal obţinute în baza legii nr. 
677/2001, precum şi a dalelor referitoare ia desfigurarea relaţiilor de muncă, se realizează conform prevederilor 
legale
5, C ondiţiile  de m uncă
5.1. R esurse m ateria le : •

5.2. R esurse financiare:
Conform limitelor de cheltuieli aprobate.

5.3. D eplasări:
\'ece.sil5 deplasări in interes de serviciu în interiorul'exteriorul sediului social/punctului de luci u.

5.4. F o rm are  profesionala:
Conform Planului strategic de instruire a personalului C.N.A.I.R. S.A., Planului anual de formare 
profesională şi l işeJur individuale de formare profesională.

6. C rite rii specifice de evaluare

Conform CCM.

7. P erioada  de evaluare  a perfo rm an ţe lo r:

Anual conform prevederilor legii nr. 33.'2003, republicară şi o Contractului Colectiv de Muncă aplicabil.

Am luftt la cunoştin ţă  p revederile  fisei de post, decla r că am  citit, am înţeles şi îm i asum  p rin  sem nătu ră  
îndep lin irea  ob ligaţiilor de serviciu ce decurg  din p rezen ta  fisa de post.

Salaria t, în tocm it, 
Şef d is tric t,

S em nătu ra .__ _ S em n ă tu ra ...
( /Cî
, . l w ......... / D ata:

S em n ă tu ra ..

Avizat,
Şef Secţie

■ v
/ D ata: jV / Y - ' .  c i  ¿ V

a p r o b a i ;
D IR E C T O R  R EG ION A L,

S em nătu ra D ata:
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Anexa nr»2
J F-PO-RU.08.02

E(11, R'ev 2

COMPANIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE -S.A,
D.R.D.P. 1-7 / CESTR2N

CERERE ;
pentru înscriere la concursul de angajare din cadrul».... ........»(unitatea)

postul.....

Subsemnatul(a) .... ............................. .......... cu domiciliul în localitatea ....................... strada
................ ......- ....... n r .............a p ............. . jude ţu l............................ telefon .............................. . posesor sl
C.I7B.1. scria............. . n r ...... . eliberat d c .......................... . la.data de.............., ................. vă rog să-mi aprobaţi
înscrierea la concursul organizat pentru ocuparea \ postului de...»..................... . din cadrul

Menţionez că sunt absolvent (ă) al/a................................. ............... - .......................................................
cu specializarea în domeniul ........................................................................................., având o vechime în
specialitate d e ....... ani.

La prezenta anexez documentele necesare pentru înscriere:
a) copia actului dc identitate sau orice alt document care atestă ideutitatee, potrivit legii-,
b) documentele care atestă nivelul studiilor (diplomă/adeverinţă valabilă) în copie conformată cu originalul;
c) suplimentele/anexele la actul de studii (după caz) în copie conformată cu originalul;
d) copii ale altor acto care atestă efectuarea unor specializări, copie conformată cu originalul;
e) copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice precizate în anunţ - copie conformată 

cu originalul;
f) copia carnetului de muncă, sau, după caz, copia adeverinţei care sa ateste vechimea în muncă, în meserie 

şi/sau în specialitatea studiilor - copie conformată cu originalul;
g) cazierul judiciar valabil în origina] (sau copie conform cu originalul);
h) adeverinţă medicală în original I copie conform cu originalul care să ateste starea de sănătate 

corespunzătoare eliberată de către medicul dc familie al candidatului/alt medic cu competenţă în 
domeniu;

i) curriculum vitae;
j) declaraţie pe propria răspundere a candidatului că este de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal 

în scopul organizării concursului, conform procedurilor interne şi evidenţelor ulterioare;
k) declaraţie pe propria răspundere a candidatului cu privire la documentele certificate conform cu 

originalul;
l) declaraţie pe propria răspundere că nu are calitatea de pensionar în sistemul public de pensii sau conform 

altor legi speciale;
m) declaraţie pe propria răspundere că nu a avut contractual individual de muncă desfăcut disciplinar;
n) declaraţie pe propria răspundere roferitoare la eventualul conflict de interese dintre candidat şi 

C.N.A.I.R.-S.A.

Vă mulţumesc!

Data : Semnătura,



Anexa n r 3
F-PO-RU.Q8.G3

E<1 I, Rcv 2

COMPANIA NAŢIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE -S.À.
D.R.D.P. 1-7/ CESTRIN

Declaraţie de consimţământ
privind acordul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal

Subsemnatul ( a ) .......
numeric personal .......... .

domiciliat (ă) î n .....................
C.1, seria,....... nr.................. .
declar că;

Am fost informat (ă) cu privire la prevederile Regulamentului 679/26 aprilie 201:6 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) adoptat de 
Parlamentul European şi Consiliul Uniunii Europene. ;

Am fost informat (ă) că beneficiez de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor mele şi dreptul de 
a nu fi supus unei decizii individuale.

Am fost informat (ă) că prelucrarea datelor mele cu caracter personal este necesară în vederea 
obligaţiilor legale ce îi revin operatorului, respectiv C.N.A.I.R, « S.A. precum şi în scopul intereselor şi 
drepturilor ce îmi revin.

Am fost informat (ă) că datele melc cu caracter personal sunt communicate autorităţilor publice precum 
şi altor instituţii abilitate (Ex.; ANAF, ANFP, ITM, A.N.l, la solicitarea instanţelor judecătoreşti sau organelor 
de cercetare penală, etc.).

Am fost informat (ă) că în scopul prelucrării exacte a datelor mele cu caracter personal, am obligaţia de 
a aduce la cunoştinţa operatorului, respectiv C.N.A.I.R. - S.A. orice modificare survenită asupra datelor mele 
personale. • *

Am fost informat (ă) că am dreptul să îmi retrag consimţământul în orice moment printr-o ceTere scrisă, 
întemeiată, datată şi semnată depusă Ia sediul C.N.A.I.R. - S.A., exceptând cazul în caro prelucrarea datelor 
melc cu caracter persona] este necesară în legătură cu raportul dc muncă/serviciu.

în consecinţă, îmi dau consimţământul pentru prelucrarea, transmiterea şi stocarea datelor cu caracter 
personal în cadrul C.N.A.I.R. - S.A.

Data Semnătura,



Anexa n r.4
E-PO-RU.08.04

£d i, Rev 2

COMPANIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE -S.A.
D.R.D.P. 1-7 / CESTRIN

DECLARAŢIE
pe propria răspundere

Subsemnatul/Subscmnata, .......................................domiciliat(ă) în ............. ............................ . str.
.................................. . nr. ......bl................sc. ..............  ap......... . judeţul/sectorul .................... ,........
legitimat(ă) cu ..................... ...............  seria ..........  nr. \.......... C N ? .............. ................. , încadrat(ă) la
.................................... pe funcţia d e .......................................> declar pe propria răspundere că dooumcntcle
depuse la dosar îmi aparţin şi că prin acestea sunt confirmate/certifîcate activităţile desfăşurate.

întocmită intr-un exemplar, pe propria răspundere, cunoscând că declaraţiile inexacte sunt pedepsite 
conform legii.

Data: Semnătura,



Anexa m*.5
F-PO-RU.08.05

Ed I, Rcv 2

COMPANIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE -S.A. 
D.R.D.P. 1-7 / CESTRIN 
Nr..........

DECLARAŢIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE 
PRIVIND CALITATEA DE PERSONAL/EXPERT. CHEIE ÎN CONTRACTE AFLATE ÎN 

DERULARE LA NIVELUL C.N.A.I.R.-S.A,

Subsemnatul/a................................. .......CNP ..................................... . cotăţcan — .......fiul/fîica lui
........................ . şi a ....................... . născut/a la data d e ..... ;.............. în localitatea........... ...................... Jud.
.... ............ .......domiciliat/ă î n ............ ...........,.......... . str. ......... nr...................... . b l , ..... . sc........... Sector
..... . legitimat/ă cu CI seria ........ nr................ . cunoscând prevederile art. 326 din Codul penal cu privire la
falsul în declaraţii, declar pe proprio răspundere că:

1. sunt disponibil (din punct de vedere al calităţii de personal chcic/oxpert cheie în contracte aflate în derulare 
la nivelul C.N.A.l.R. S.A.) să particip la etapele desfăşurării concursului, respectiv să ocup postul de
............ ..................... în cadrul............................................................ - C.N. A.I.R. S.A. (în situaţia în care sunt
declarat candidat câştigător al concursului)
2. la data completării prezentei, nu sunt angrenat/ implicat/ mobilizat, mi am cunoştinţă de nominalizarea mea
ca expert cheie în contract/e aflate în derulare cu C.N.A.l.R. S.A., şl că disponibilitatea subsemnatului poate fî 
asigurată în mod corespunzător în vederea realizării activ.ităţi'.or/responsabilităţilor conferite postului de 
............................ în cadrul............................. - C.N.A.l.R, S.A.
3. !a data completării prezentei, sunt angrenat/ implicat/ mobilizat în următorul/următoarelc contract/e aiîat/e 
în derulare cu C.N.A.l.R, S.A:

Denumire Contract/ uumnr/ 
data

Poziţia detinuata in cadrul 
contractului

Responsabilităţi

Contractul 1

M
Contractul n

* în cazul în care persoana nu este angrenată/ Implicată/ mobilizată în contraol/e aflat/e în derulare cu C.N.A.l.R. 
S.A., va complota: "Nu este cazul"

Totodată, declar că am luat la cunoştinţă de prevederile art. 326 „Falsul în Declaraţii” din Codul Penal referitor 
b  "Declararea necorespunzătoare a adevărului, făcută tatei persoane dintre cele prevăzute în art. 175 sau unei 
unităţi în care aceasta f'şi desfăşoară activitatea In vederea producerii unei consecinţe Juridice, pentru sine sau 
pentru altul, atunci când, potrivit legii ori Împrejurărilor, declaraţia făcută serveşte la producerea acelei 
consecinţe, se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni Ia 2 ani sau cu amendă,"

Data completării ............................  ....... .............. .............. ....................
(Semnătură candidat)



DECLARAŢIA CANDIDATULUI L À DSPUNEREA DOSARULUI DE CONCURS

Subscmnatul/a............. ..................................... .......................................... domiciiiat/ă

in localitatea ........................................... judeţul ..................,,,,,,,..................... strada
................................................... bloc............, etaj .....«parlament ................ posesor al C.l.
scrin ........> numărul .............;.................• eliberat de

X

............................... .............................. la data de................. ............... . declar, prin
prezenta, cit in perioada lucrata anterior nu am avut Contractul individual de munca desfăcut 
pentru abateri disciplinare sau condamnări penale. i

Data, Semnătura,



DECLARAŢIE

Subsemnatul/« ....
în localitate« ............... ... judeţul ..J.................... .

seria numărul eliberat do
Io data dc............... ......

propria răspundem că nu am calitatea de pensionar in sistemul'■ public de pensii , sau 
conform altor legi speciale.

Dota, Seni năt ura,


