
 

 
         Nr. __________ Data: ___________ 

FORMULAR DE ÎNSCRIERE1 
 
AUTORITATEA NAVALĂ ROMÂNĂ 
Funcția solicitată: .................................................................................................................................. 
Data organizării concursului, (proba scrisă și/sau proba practică, după caz):....................................... 
Numele și prenumele candidatului:....................................................................................................... 
Datele de contact ale candidatului (se utilizează pentru comunicarea cu privire la concurs): 

Adresa: ...................................................................................................... 
E-mail: ....................................................................................................... 
Telefon: ..................................................................................................... 

 
Persoane de contact pentru recomandări: 

Numele și prenumele Instituția Funcția 
Numărul de 

telefon 

  
   

 
Anexez prezentei cereri dosarul cu actele solicitate. 
Menționez că am luat cunoștință de condițiile de desfășurare ale concursului. 
Cunoscând prevederile art. 4 pct. 2 și 11 și art. 6 alin. (1) lit. a) din Regulamentul (UE) 

2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului 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), în ceea 
ce privește consimțământul cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal declar următoarele: 

a) Îmi exprim consimțământul  |_| 
b) Nu îmi exprim consimțământul   |_| 

cu privire la transmiterea informațiilor și documentelor, inclusiv date cu caracter personal, necesare 
îndeplinirii atribuțiilor membrilor comisiei de concurs, membrilor comisiei de soluționare a 
contestațiilor și ale secretarului, în format electronic. 

a) Îmi exprim consimțământul   |_| 
b) Nu îmi exprim consimțământul  |_| 

ca Autoritatea Navală Română să solicite organelor abilitate în condițiile legii extrasul de pe cazierul 
judiciar cu scopul angajării, cunoscând că pot reveni oricând asupra consimțământului acordat prin 
prezentul formular. 
 

În conformitate cu prevederile art. 41 alin. 9 teza a II-a din H.G. nr. 1336/2022 referitor la 
înregistrarea video a probei interviu: 

a) Îmi exprim consimțământul  |_| 
b) Nu îmi exprim consimțământul |_| 

 
Declar pe propria răspundere că în perioada lucrată nu mi s-a aplicat nicio sancțiune 

disciplinară / mi s-a aplicat sancțiunea disciplinară: ............................................................................... 
Declar pe propria răspundere, cunoscând prevederile art. 326 din Codul penal cu privire la 

falsul în declarații, că datele furnizate în acest formular sunt adevărate. 
 

Data:          Semnătura: 

 
1 Conform ANEXA nr. 2 din H.G. nr.1336/2022  
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  MINISTERUL TRANSPORTURILOR ŞI INFRASTRUCTURII  
         AUTORITATEA NAVALĂ ROMÂNĂ 

 
                            

ACORD DE PRELUCRARE DATE CU CARACTER PERSONAL 
în vederea angajării 

 
Stimată doamnă/Stimate domn candidat, 
 

Autoritatea Navală Română, autoritate centrală de specialitate din subordinea Ministerului 
Transporturilor şi Infrastructurii în domeniul siguranței navigației și al securității navelor, este 
organizată și funcționează potrivit prevederilor H.G. nr. 1133/2002 și a O.G. nr. 42/1997 privind 
transportul maritim și pe căile navigabile interioare, cu modificările și completările ulterioare. 

Autoritatea Navală Română, cu sediul în Constanța, Incintă Port nr. 1, Clădirea ANR, 
România, cod poștal 900900, CIF 11055818, telefon: +4 0372 419 801, fax: +4 0241 616229, pagina 
web: https://portal.rna.ro, e-mail: rna@rna.ro este operator de date în conformitate cu Regulamentul 
(UE) 679/2016 privind protecția datelor cu caracter personal.  

ANR colectează și prelucrează datele cu caracter personal ale potențialilor angajați (candidați) 
primite direct de la aceștia în mod onest, transparent și informat, în vederea realizării atribuțiilor 
stabilite de lege și desfășurării activității curente, inclusiv derulării activității contractuale.  

Prelucrarea datelor cu caracter personal reprezintă orice operațiune sau set de operațiuni, care 
se efectuează asupra datelor cu caracter personal, prin mijloace automate sau neautomate. 

ANR nu va prelucra datele personale decât în măsura în care acest demers este necesar 
îndeplinirii scopului mai jos menționat, cu respectarea măsurilor legale de securitate și 
confidențialitate a datelor.  

Colectarea datelor dumneavoastră cu caracter personal este efectuată în vederea realizării 
interesului legitim al ANR, respectiv angajarea personalului. Prelucrarea ulterioară a datelor cu 
caracter personal în scopuri statistice nu va fi considerată incompatibilă cu scopul colectării dacă se 
efectuează cu respectarea dispozițiilor legale aplicabile. 

Datele cu caracter personal reprezintă orice informații referitoare la o persoană fizică 
identificată sau identificabilă, și anume: numele și prenumele, sexul, data și locul nașterii, cetățenia, 
codul numeric personal, seria și numărul actului de identitate, datele din actele de stare civilă, 
telefon/fax, adresa de domiciliu/reședința, e-mail, datele privind starea de sănătate, cazierul judiciar 
sau o declarație pe propria răspundere a potențialului angajat referitoare la faptul că nu are 
antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează, profesie, loc de 
muncă, formare profesională – diplome, studii, situația familială, permisul de conducere (în cazul 
șoferilor), imaginea, vocea, semnătura, interesul, disponibilitatea, referințe/recomandări, date din 
curriculum vitae etc.  

Pentru îndeplinirea scopului specificat mai sus sunteți obligat(ă) să furnizați datele complete, 
actualizate și corecte, acestea fiind necesare angajării dumneavoastră în cele mai bune condiții. 
Refuzul dumneavoastră determină imposibilitatea inițierii unei relații contractuale de muncă. 

Prin semnarea prezentei note, vă exprimați consimțământul în mod expres, neechivoc, liber și 
informat ca ANR să înregistreze aceste date și să le administreze în vederea scopului menționat. 

Destinatarii datelor cu caracter personal pot fi: potențialul angajat–candidat, reprezentanții 
ANR, autorități judecătorești, autorități publice centrale și locale, poliție, parchet (în limitele 
prevederilor legale și/sau ca urmare a unor cereri expres formulate), organizații de cercetare a pieței 
(scop statistic) etc.  

Comunicarea rezultatelor la fiecare probă a concursului se face prin specificarea punctajului 
final al fiecărei probe.  
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Confidențialitatea datelor dumneavoastră personale va fi asigurată de către ANR și nu vor fi 
furnizate către alți terți în afara celor menționați în prezenta notă. 

În vederea realizării scopului menționat, ANR va prelucra datele dumneavoastră cu caracter 
personal pe toată perioada de desfășurare a activităților necesare în vederea angajării dumneavoastră, 
apoi aceste date vor fi arhivate de către ANR pe durata de timp prevăzută în Nomenclatorul Arhivistic 
și în procedurile interne ale ANR și/sau vor fi distruse. 

Pentru a evita utilizarea fără drept a datelor personale, precum și eventualele abuzuri, utilizăm 
metode și tehnologii de securitate, împreună cu politici și proceduri de lucru adecvate, pentru a proteja 
datele cu caracter personal colectate. 

Conform prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 (Regulamentul General de Protecția 
Datelor) beneficiați de dreptul la informare, dreptul de a vă retrage consimțământul în orice moment, 
dreptul de acces la date și de intervenție asupra datelor, pentru rectificare sau ștergere, dreptul de 
opoziție, dreptul de restricționare a prelucrării, dreptul la portabilitate, dreptul de a nu face obiectul 
unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri, dreptul de a vă 
adresa justiției, dreptul de a depune plângere la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării  
Datelor cu Caracter Personal, detalii pe https://portal.rna.ro/informare-publică/protecție-date-cu-
caracter-personal.  

Pentru exercitarea drepturilor dumneavoastră, puteți înainta o cerere scrisă, datată și semnată 
în care se va menționa ce drept este exercitat la secretariatul Autorității Navale Române, pe adresa de 
e-mail rna@rna.ro sau pe https://portal.rna.ro la secțiunea Contact/Petiție on-line. 

Cererii i se va atașa o copie lizibilă după actul de identitate al solicitantului. 
Responsabilul cu protecția datelor cu caracter personal din cadrul Autorității Navale Române 

poate fi contactat la adresa de e-mail dpo@rna.ro și la numărul de telefon + 4 0372 419880.  
Dacă unele din datele despre dumneavoastră sunt incorecte, vă rugăm să ne informați cât mai 

curând posibil. 
Prin urmare subsemnatul/ subsemnata:_______________________________________ 
Data nașterii: __/__/____, Domiciliul:________________________________________ 
Telefon:_________________, E-mail: ________________________declar în mod expres, 

neechivoc și liber că sunt de acord cu prelucrarea datelor mele personale de către ANR, în vederea 
angajării mele, în conformitate cu prevederile legislației pentru protecția persoanelor fizice în ceea ce 
privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date.  

De asemenea, declar că sunt informat asupra drepturilor mele prevăzute de legislația 
specifică pentru protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter 
personal și libera circulație a acestor date. 

 
Semnătura .................................................  
 
 
Data: .......................................................... 

 


