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Concurs admitere 26 iulie 2020
DECLARAŢIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE
CANDIDAȚI ADMITERE DIN AFARA GRANIȚELOR ROMÂNIEI

Subsemnata/ul.....................................................................................................................,
domiciliat în ......................................................................., identificat cu CI, serie.........,
nr...................., candidat în sesiunea de admitere a Universităţii de Medicină şi Farmacie
„Grigore T. Popa” din Iaşi, din data de 26 iulie 2020, înregistrat cu marca.........................,
Cunoscând prevederile articolului 326 Cod penal, referitor la falsul în declaraţii,
(1)Declararea necorespunzătoare a adevărului, făcută unei persoane dintre cele prevăzute în art. 175 sau unei
unităţi în care aceasta îşi desfăşoară activitatea în 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 6 luni la 2 ani sau cu amendă.
(2)Fapta prevăzută la alin. (1), săvârşită pentru a ascunde existenţa unui risc privind infectarea cu o boală
infectocontagioasă, se pedepseşte cu închisoare de la unu la 5 ani sau cu amendă,

şi obligaţia prevăzută în Metodologia concursului de admitere sesiunea iulie 2020, de a-mi
verifica/testa şi înregistra temperatura corporală în dimineaţa zilei de 26 iulie 2020, declar
pe propria răspundere că am respectat regimul de izolare/carantină și nu am avut contact
apropiat cu o persoană confirmată cu SARS-COV-2 în ultimele 14 zile.
Declar că îmi dau acordul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal de către
responsabilul desemnat de Universitatea de Medicină şi Farmacie “Grigore T. Popa” din Iaşi,
datele putând fi prelucrate doar în scopul pentru care s-a obținut consimțământul.
Datele cu caracter personal colectate prin prezentul document vor fi prelucrate în conformitate cu
prevederile Regulamentului 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului: art. 6 alin. 1 lit. c), d) și e),
respectiv art. 9, alin. 2 lit. g), h) și i), din motive de interes public în domeniul sănătății publice, în scopul asigurării
protejării populației împotriva unei amenințări transfrontaliere grave la adresa sănătății.

Data ................

Semnatura...............

