
Anexa nr. 2 

la Anunțul de concurs 

 

DOMNULE DIRECTOR AL DIRECȚIEI PENTRU EVIDENȚA PERSOANELOR ȘI  

ADMINISTRAREA BAZELOR DE DATE 

 

Subsemnatul(a) ____________________________________________________ fiul (fiica) lui 

___________________________ și al (a) ________________________ născut (ă) la data de 

____________ în localitatea _______________________ județul/sectorul ___________ cetățenia 

______________posesor/posesoare al/a cărții de identitate seria _____ nr. ____________ eliberată de 

_________________ la data de _____________, CNP _________________________ cu domiciliul 

(reședința) în localitatea _____________________________, județul/sectorul_____________ strada 

_________________________ nr. _______, bloc _______ , etaj ____, apartament _______, absolvent (ă) 

al (a) _____________________________________________________, forma de învățământ 

_____________, sesiunea ______, specializarea _________________________, de profesie 

______________________________, angajat (ă) al ___________________________, în funcția de 

_______________________________, adresă de e-mail 1  ______________________, telefon mobil 

________________________, în calitate de candidat la concursul organizat de Direcția pentru Evidența 

Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date la data de 23.11.2021, în vederea ocupării a 

postului/posturilor de execuție vacant/e de _________________________________________, din cadrul 

________________________________________, prevăzut/e la poziția/pozițiile_____ din statul de 

organizare al direcției, prin încadrare directă, din rândul persoanelor care îndeplinesc condițiile legale, 

criteriile specifice și cerințele pentru ocuparea postului/posturilor vacant/e, 

 

Declar pe propria răspundere că am luat cunoștință despre condițiile de recrutare, cu care 

sunt de acord și pe care le îndeplinesc cumulativ. 

 Precizez că nu fac parte din nicio organizație politică sau grupare interzisă de lege sau care 

promovează idei și interese contrare ordinii constituționale și statutul de drept. 
 
 Am fost informat(ă) și sunt de acord cu efectuarea de verificări, cunoscând faptul că în 

situația în care vor rezulta aspecte contrare celor declarate în prezenta declarație ori incompatibilități 

determinate de neîndeplinirea cumulativă a condițiilor de recrutare nu voi fi numit/ă în funcție, chiar 

dacă rezultatele obținute la concurs ar permite acest fapt. 
Totodată, îmi exprim consimțământul expres în vederea efectuării verificărilor specifice și a 

solicitării extrasului de pe cazierul judiciar. 

 

Declar, susțin și semnez, după ce am luat la cunoștință despre întregul conținut și am completat 

personal datele din prezenta declarație. 

 

Data_____________                                                                    Semnătura____________ 

 

 
Notă: Direcția pentru Evidența Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date prelucrează datele cu caracter personal furnizate de dumneavoastră prin 

acest document în scopul desfășurării activităților de recrutare/selecție pentru ocuparea posturilor vacante. Datele se prelucrează de către Compartimentul 
cu sarcini de recrutare și vor fi comunicate, în cazul candidaților declarați „Admis”, la Ministerul Afacerilor Interne. Conform prevederilor legale 

aplicabile domeniului de protecție a datelor cu caracter personal, beneficiați de dreptul de acces, de intervenția asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei 

decizii individuale. Aveți dreptul să vă opuneți prelucrării datelor personale care vă privesc și să solicitați ștergerea datelor. Pentru exercitarea acestor 
drepturi, vă puteți adresa cu o cerere scrisă, datată și semnată la Direcția pentru Evidența Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date. De asemenea, vă 

                                                           
1 adresa de e-mail furnizată de candidat va fi utilizată de Direcția pentru Evidența Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date doar în scopul 

comunicării codului unic de identificare și/sau a altor informații care vor fi transmise personal candidatului în mod obligatoriu, conform 

prevederilor legale. Se recomandă utilizarea serviciilor de postă electronică situate pe platformele Yahoo și Gmail! 



este recunoscut dreptul de a vă adresa justiției. (În cazul opoziției la prelucrarea datelor, persoana nu se mai poate înscrie la procedura de recrutare în 

vederea participării lor la concurs). 

 

 

 

 


