
           Anexa nr.3bis 

AgenŃia JudeŃeană pentru Ocuparea ForŃei de Muncă BOTOSANI 
 

Nr. …...…./………………….. 

 

Domnule Director, 
 

Subsemnatul(a)……………………………………………………domiciliat(a) in localitatea 

………….............., str……….................................................., nr……., bl……, ap….., et….., 

sector…….,judetul…...................…….., nascut(a) în data de……….........în localitatea…………………, 

judetul………………….…, posesor al BI/CI, seria……….......numărul………………, CNP 

…………………………………………., eliberat de …………………………………,absolvent(a) 

al…………………………………………………………….., sunt de acord să fiu înscris în baza 

dumneavoastră de date în vederea obŃinerii unui loc de muncă în străinătate, în cadrul Uniunii 

Europene/SpaŃiului Economic European şi ElveŃia (se va/vor menŃiona Ńara/Ńările de destinaŃie  

…………...............................), în meseria/ocupaŃia……………………………………………….……………, 

conform experienŃei profesionale/calificărilor deŃinute. 

Sunt de acord să-mi întocmesc şi să depun la sediul AJOFM un CV, modelul EUROPASS,   

într-o limbă de circulaŃie internaŃională ………………..., pentru a fi făcut public în spaŃiul european, prin 

intermediul portalului EURES. 

  Datele personale de contact sunt: nr.telefon fix/mobil………….………………….adresa de 

email………………………… 

  

Notă: În cazul în care angajatorul străin renunŃă la oferta de muncă pentru care s-a organizat 
preselecŃia/selecŃia sau în cazul în care nu sunteŃi selectaŃi, AgenŃia NaŃională pentru Ocuparea ForŃei 
de Muncă  îşi declină orice răspundere privind cheltuielile aferente participării la preselecŃiile/selecŃiile 
anunŃate. 
 Raporturile contractuale de serviciu avute de dumneavoastră în prezent, dacă există, nu vor fi 
denunŃate până în momentul anunŃării datei plecării dumneavoastră de către angajatorul străin, pentru 
a nu fi prejudiciaŃi, în caz de modificare a datei plecării. 
 Conform Legii nr.677/2001 pentru protecŃia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu 
caracter personal şi libera circulaŃie a acestor date, modificată şi completată, ANOFM prelucrează 
datele dvs. cu caracter personal prin mijloace automatizate/manuale. Datele furnizate sunt necesare 
pentru medierea dvs. în străinătate. Conform Legii nr.677/2001, beneficiaŃi de dreptul de acces, de 
intervenŃie asupra datelor şi de dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale. InformaŃiile înregistrate 
sunt destinate utilizării de către operator şi sunt comunicate angajatorilor străini  sau reprezentanŃilor 
acestora, precum şi autorităŃilor Ńării de destinaŃie de origine precum şi celor care încheie colaborări 
cu ANOFM.  
 
 

 Data                      Semnătura 

…….….                                 ……..………. 

 

Domnului Director  Executiv al AJOFM BOTOSANI   

                         Consilierului EURES Gabriela Drobota 


