
Anexa 2 la 

Anunțul de concurs 

 

DOMNULUI 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 __________CNP_____________________ 

posesor (posesoare) al (a) BI/CI seria ____________ nr. ______________________, eliberat(ă) de 

__________________________, la data de _______________, în calitate de candidat la concursul 

organizat de Direcția pentru Evidența Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date, la data de 

____________________ în vederea ocupării, prin trecerea în corpul ofițerilor de poliție a agenților 

de poliție care îndeplinesc condițiile legale, a postului de execuție vacant de __________________ 

din cadrul ______________________________________ ,  
                                              (structura DEPABD / judeţul) 

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. 

Îmi asum responsabilitatea asupra exactiății datelor furnizate și sunt de acord cu 

prelucrarea informațiilor cu caracter personal, în conformitate cu prevederile legale aplicabile 

domeniului de protecție a datelor cu caracter personal. 

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

completat personal datele din prezenta declarație. 

 

 

Data                                                                                                            Semnătura 

 

 

 
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 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). 

 


