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Anexa 2 – Formular de înscriere curs Expert prevenire și combatere a corupției 

 Aprobat,                                                                                         
CONDUCĂTORUL INSTITUȚIEI 

                                                                                                                                            
(semnătură şi ştampilă) 

 

Proiect: „Dezvoltarea sistemului de management anticorupție la nivelul județului Giurgiu – 

SisABC”, Cod MySMIS: 116685, Cod SIPOCA: 407, co-finanțat prin Programul Operațional 

Capacitate Administrativă 2014 - 2020, Axa prioritară 2 - Administrație publică și sistem 

judiciar accesibile și transparente, Obiectiv specific: 2.2. Creșterea transparenței, eticii și 

integrității în cadrul autorităților și instituțiilor publice 

Beneficiar: Consiliul Județean Giurgiu 

 

1. Date de identificare a aplicantului: 

Nume 
 

 

Prenume 
 

 

CNP 
 

 

CI seria și nr. 
 

 

Telefon mobil: 
 

 

Email:  
 

 

Instituția/autorita
tea publică:  
 

 

Direcția/Serviciul/
Compartimentul: 
 

 

Funcția:   
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2. Perioada preferată de participare (se bifează o singură opțiune) 

 perioada 1 – va fi comunicată ulterior 

 perioada 2 – va fi comunicată ulterior 

 oricare din cele două perioade 

 

3. Declar pe proprie răspundere că fac parte din următoarea categorie (se bifează o singură 

opțiune): 

 funcționar public de execuție 

 funcționar public de conducere 

 personal contractual de execuție 

 personal contractual de conducere 

 

5. Gen (se bifează o singură opțiune): 

 Masculin 

 Feminin 

 

6. Declar pe propria răspundere, sub sancțiunea infracțiunii de fals în declarații, că (se va bifa una 

dintre cele două opțiuni): 

 Am participat în ultimii 5 ani la un curs Expert prevenire si combatere a corupției sau similar 

 Nu am participat în ultimii 5 ani la un curs Expert prevenire si combatere a corupției sau similar 



 
OPERATOR DATE CU CARACTER PERSONAL  

„Dezvoltarea sistemului de management anticorupție la nivelul județului Giurgiu – SisABC”,  
Cod MySMIS: 116685, Cod SIPOCA: 407 

 

 
 

 

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin 
Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020! 

 

 

 www.poca.ro  

ATENȚIE: Având în vedere regulile privind evitarea dublei finanțări, persoanele care au bifat că 

au participat la un curs Expert prevenire și combatere a corupției sau similar nu vor fi 

selectate! Perioada de 5 ani se referă la perioada de programare 2014-2020. 

 

7. Declar pe propria răspundere că: 

 Am atribuții în fișa de post/alt act administrativ privind implementarea Strategiei Naționale 

Anticorupție (SNA) sau sunt desemnat prin act administrativ să îndeplinesc atribuții privind 

implementarea SNA sau a politicilor de prevenire a corupției menționate în Anexa 3 Inventarul 

măsurilor de transparență instituțională și de prevenire a corupției din SNA (H.G. nr. 583/2016) 

 Nu am atribuții în fișa de post/alt act administrativ privind implementarea Strategiei Naționale 

Anticorupție (SNA) și nu sunt desemnat prin act administrativ să îndeplinesc atribuții privind 

implementarea SNA sau a politicilor de prevenire a corupției menționate în Anexa 3 Inventarul 

măsurilor de transparență instituțională și de prevenire a corupției din SNA (H.G. nr. 583/2016) 

ATENȚIE: Dacă ați bifat că aveți atribuții în implementarea Strategiei Naționale Anticorupție 

(SNA) sau a politicilor de prevenire a corupției la nivelul instituției/autorității din care faceți 

parte, vă rugăm să anexați/atașați emailului de înscriere documentul scanat din care reiese 

numele dvs. corelat cu atribuția în implementarea SNA sau a politicilor de prevenire a corupției 

din Anexa 3 a SNA. Lipsa acestui document sau lipsa unei prevederi explicite în textul 

documentului la SNA sau la o politică de prevenire a corupției conform Anexei 3 a SNA conduce 

la neacordarea punctajului aferent criteriului atribuții în implementarea SNA. 

 

8. Scrisoare de intenție (descrieți motivația de participare la curs): maxim 1500 caractere, cu 

spații 
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9. Declar pe propria răspundere că am absolvit: 

 Studii superioare (ISCED 5-8) 

 Studii liceale (ISCED 3) sau studii postliceale (ISCED 4) 

 Studii primare (ISCED 1) sau gimnaziale (ISCED 2) 

Atenție: Dacă ați bifat studii superioare, vă rugăm să anexați/atașați emailului de înscriere 

diploma de licență sau alt document scanat care dovedește absolvirea studiilor superioare. 

Dacă între numele actual și numele de pe diplomă există deosebiri se va anexa și certificatul de 

căsătorie care dovedește schimbarea numelui. Bifarea unei alte căsuțe de studii sau lipsa 

documentului care dovedește absolvirea studiilor superioare sau neconcordanța de nume în 

absența certificatului de căsătorie conduce la excluderea automată a înscrierii dvs. Această 

cerință provine din Codul COR, această ocupație având nivelul de studii - 4 (studii superioare). 

10. Declar pe propria răspundere că: 

 Locuiesc într-o gospodărie alcătuită dintr-un părinte unic cu copii aflați în întreținere 

 Sunt migrant, de origine străină sau fac parte dintr-o minoritate (inclusiv comunități 

marginalizate, cum ar fi romii) 

 Sunt o persoană cu dizabilități 

 Fac parte dintr-o categorie defavorizată (altele decât cele de mai sus) 

 Nu am adăpost sau sunt afectat/afectată de excluziunea locativă 
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 Nu fac parte din niciun grup vulnerabil de mai sus 

Atenție: Dacă ați bifat că faceți parte dintr-un grup vulnerabil, vă rugăm să anexați/atașați 

emailului de înscriere dovada apartenenței la grupul vulnerabil. Exemplu: certificat de 

handicap, hotărâre judecătorească, certificat, declarație pe propria răspundere, adeverință etc 

Lipsa unui document justificativ privind apartenența la un grup vulnerabil conduce la 

neacordarea punctajului aferent criteriului apartenență grup vulnerabil. 

Vă rugăm să bifați toate căsuțele de mai jos (lipsa bifei unei căsuțe conduce la excluderea 

automată a înscrierii dvs.) 

 Prin prezenta, în ipoteza în care voi fi selectat pentru participare, îmi iau angajamentul 

de a participa la sesiunea de instruire din cadrul proiectului „Dezvoltarea sistemului de 

management anticorupție la nivelul județului Giurgiu – SisABC”, cod MySMIS: 116685, cod 

SIPOCA: 407. În situaţia neprezentării la sesiunea la care am aplicat, voi achita 

contravaloarea tuturor cheltuielilor de formare per persoană (materiale de formare și 

organizarea formării).  

 Declar consimțământul expres pentru utilizarea datelor personale în scopurile 

identificate în anunțul de înscriere în vederea atingerii obiectivelor proiectului cod MySMIS: 

116685, cod SIPOCA 407. 

 Declar pe propria răspundere că datele furnizate mai sus sunt corecte şi conforme cu 

realitatea. INFORMARE: Prin completarea prezentului formular, iau la cunoștință faptul că, 

în conformitate cu prevederile contractului de finanțare nr. 192/17.07.2018 și contractele 

de prestări servicii subsecvente, este necesară prelucrarea şi transmiterea datelor cu 

caracter personal furnizate Consiliului Județean Giurgiu și partenerului Fundația Centrul de 

Resurse Juridice, pentru a fi utilizate exclusiv în scopuri legate de implementarea 

proiectului mai sus-menționat, inclusiv de către prestatorii de servicii în vederea realizării 

activităților specifice contractului (deconturi cheltuieli, raportare statistică/indicatori 

program, documente justificative activități/plăți, activitatea de raportare către AMPOCA), 

conform prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 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). 
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 Am luat cunoștință de faptul că lipsa semnăturii și ștampilei conducătorului 

instituției/autorității de pe formularul de înscriere conduce la excluderea automată a 

înscrierii mele 

 Am luat cunoștință de faptul că lipsa semnăturii mele de pe formularul de înscriere 

conduce la excluderea automată a înscrierii mele 

 Am luat cunoștință de faptul că, după selectarea mea ca participant, trebuie să depun 

în format scanat certificatul de naștere și actul de identitate 

Anexez prezentului formular următoarele documente (lipsa CV și diplomă de 

licență/echivalent conduce la excluderea automată a înscrierii): 

 CV în format Europass, în limba română 

 Fișă de post/alt act administrativ 

 Diplomă de licență sau echivalent 

 Certificat de căsătorie, dacă e cazul 

 Document justificativ de apartenență la un grup vulnerabil, dacă e cazul 

 Alt document…………………………………………………………………………………………………………. 

 

Semnătura aplicantului        Data 

 

 


