
                                                                         

Declaraţie de confirmare a cunoaşterii şi a acceptării condiţiilor de recrutare 

Domnule inspector şef, 

Subsemnatul(a)    , fiul (fiica) lui 
________________şi al (a)____________, născut(ă) la data de ________________ în localitatea  
_________________,  judeţul/sectorul  ________________ CNP _____________________, posesor 
(posesoare) al (a) BI/CI seria _____ nr.____________, eliberat(ă)  de ______________________________,  
la  data  de     ,  în  calitate  de candidat 
la concursul pentru ocuparea postului vacant de conducere de ______________________________________ 
din cadrul _____________________________________________________________, Inspectoratul pentru 
Situaţii de Urgenţă „Mihail Grigore Sturdza” al Judeţului Iaşi, prin recrutare din sursă internă, 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 fac/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. 

Am fost informat(ă) şi sunt de acord cu efectuarea de verificări, cunoscând faptul că în situaţia în care 
vor rezulta aspecte contrare celor declarate în prezenta declaraţie, în cererea de înscriere, 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. Dacă o asemenea situaţie se va constata după încadrare urmează să 
suport consecinţele sau să fiu trecut(ă) în rezervă. 

Îmi asum responsabilitatea asupra exactităţii datelor furnizate şi sunt de acord cu sunt de acord cu 
filmarea probelor de concurs şi prelucrarea informaţiilor cu caracter personal, în conformitate cu  prevederile 
Regulamentului UE nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea 
datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date. 

Am luat la cunoştinţă despre faptul că în cazul în care voi fi declarat(ă) „admis” şi în urma numirii în 
funcţie nu voi fi autorizat(ă) pentru accesul la informaţii clasificate, necesar îndeplinirii atribuţiilor funcţiei, voi 
fi trecut(ă) în rezervă, în conformitate cu art. 85, lit. m) din Legea nr. 80/1995. 

Totodată menţionez că nu am interdicţia de exercitare a profesiei şi nu sunt într-o situaţie de conflict de 
interese sau incompatibilitate stabilită de legislaţia în vigoare, pentru ocuparea postului pentru care candidez. 

Declar, susţin şi semnez, după ce am luat la cunoştinţă despre întregul conţinut şi am completat personal 
datele din prezenta declaraţie şi sunt de acord ca acest document să fie utilizat în raporturile juridice care se pot 
stabili între unitate şi terţe persoane fizice ori juridice, cu respectarea prevederilor legislaţiei privind 
confidenţialitatea datelor personale. 

 
 
 

 
Data  ________________                            Semnătura ______________________ 

                      MINISTERUL AFACERILOR INTERNE  
            DEPARTAMENTUL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ 

INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ 
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