Declaraţie de confirmare a cunoaşterii şi acceptării condiţiilor de recrutare
Domnule director general

Subsemnatul (a) __________________________________________fiul(fiica) lui __________ şi
al _________________ născut(ă) la data de ________________ în localitatea _______________,
judeţul/sectorul ______________ CNP____________________ posesor/posesoare al/a CI/BI seria
______________ nr._______________ eliberat(ă) de _____________la data de ____________
încadrat/încadrată
în
funcția
de
____________________________
la
_______________________________________________________
în calitate de candidat la
concursul organizat pentru ocuparea postului de ________________________________________ din
cadrul _______________________________________ care se va desfășura în data (perioada)
_______________________
Declar pe propria răspundere că am luat cunoştinţă despre condiţiile de recrutare, cu care sunt
de acord şi pe care le îndeplinesc cumulativ.
Precizez că nu fac parte din nicio organizaţie politică sau grupare interzisă de lege sau care
promovează idei şi interese contrare ordinii constituţionale şi statului de drept.
Precizez că am/nu am calitatea de membru al vreunei organizaţii sindicale (situație aplicabilă în
cazul polițiștilor). În situația în care voi fi declarat „admis” la concurs, îmi voi înceta calitatea de membru
al organizațiilor sindicale din care fac parte.
Am fost informat(ă) şi sunt de acord cu efectuarea de verificări pentru evaluarea integrității
profesionale, cunoscând faptul că, în situaţia în care vor rezulta aspecte contrare celor declarate în
prezenta ori alte aspecte care nu corespund criteriilor de integritate profesională pentru încadrarea în
Direcția Generală de Protecție Internă ori incompatibilităţi determinate de neîndeplinirea cumulativă a
condiţiilor de recrutare, nu voi fi încadrat(ă), chiar dacă rezultatele obţinute la concurs ar permite acest
fapt.
Îmi exprim acordul ca datele și informațiile obținute la nivelul Direcției Generale de Protecţie
Internă, în procesul de evaluare a integrităţii profesionale, să nu îmi fie comunicate.
Îmi asum responsabilitatea asupra exactităţii datelor furnizate şi sunt de acord cu prelucrarea
informaţiilor cu caracter personal, în conformitate cu prevederile Legii nr.677/2001 pentru protecţia
persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu
modificările şi completările ulterioare.
Declar, susţin şi semnez, după ce am luat la cunoştinţă despre întregul conţinut şi am completat
personal datele din prezenta declaraţie.
Data______.______.__________

Semnătura_______________

