Anexa nr. 5
Declarație de confirmare a luării la cunoștință despre criteriile de recrutare, condițiile de organizare a concursului și
măsurile care vor fi luate în cazul neîndeplinirii acestora, precum și acordul pentru efectuarea verificărilor specifice

Domnule Inspector Şef
al Inspectoratului pentru Situații de Urgență
„Dealul Spirii” București-Ilfov
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 organizat de Inspectoratul pentru
Situaţii de Urgenţă “Dealul Spirii” București-Ilfov pentru ocuparea unuia dintre posturile vacante de „Soldat profesionist
(servant)”, declar pe propria răspundere că am luat la cunoştinţă despre criteriile de recrutare, condițiile de ocupare prevăzute de
fișa postului, precum și de condițiile prevăzute în anunțul de concurs nr. 1357955 din 22.11.2021.
De asemenea, declar pe propria răspundere că:
a) accept investigarea activităţii mele trecute, după regulile specifice Ministerului Afacerilor Interne;
b) nu am antecedente penale şi nu mă aflu în curs de urmărire penală sau de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni;
c) nu am fost condamnat(ă) pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorității, de
corupție, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unei infracțiuni săvârșite
cu
intenție/
am
fost
condamnat(ă)
pentru
săvârșirea
infracțiunii
........................................................................................................., fiind reabilitat(ă)/amnistiat(ă)/dezincriminat(ă)
conform .............................................................;
d) nu fac parte din organizaţii interzise de legislaţia română şi nu sunt membri ai unor organizaţii sau culte religioase
incompatibile cu regulile, activităţile şi atribuţiile specifice profesiei militare;
e) nu sunt asociat unici ori participant direcţi la administrarea sau conducerea unor societăţi comerciale ori a altor
organizaţii cu scop lucrativ sau comercial, iar dacă sunt în una dintre aceste situaţii, mă oblig prin semnarea unui
angajament ca, din momentul selecţionării pentru profesia de soldat sau gradat profesionist, să renunţ la această calitate;
f) nu sunt membru al unui partid, formaţiuni sau organizaţii politice, iar dacă sunt membru, mă angajez în scris că, după
admiterea în instituţia militară, voi renunţa la această calitate.
g) orice modificare în starea de sănătate în perioada de la examinarea medicală până la susținerea concursului, o voi sesiza
unităţii sanitare la care am efectuat examinarea medicală. În cazul în care nu voi anunţa unitatea sanitară despre
boala apărută, iar aceasta va fi descoperită, voi suporta consecinţele legale;
h) sunt de acord cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, în conformitate cu prevederile Legii nr. 190/2018
privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din
27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind
libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor), cu
modificările ulterioare;
i) la dobândirea calității de soldat sau gradat profesionist, sunt de acord să renunț la gradul dobândit anterior și deținut ca
rezervist;
j) sunt de acord cu înregistrarea audio-video a evaluării capacităţii motrice şi a probelor de concurs.
De asemenea, am luat la cunoștință că informațiile furnizate de mine reprezintă date cu caracter personal și sunt de
acord cu prelucrarea acestora în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 679/2016 privind protecția persoanelor fizice
în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei
95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor).
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 ori incompatibilităţi determinate de neîndeplinirea cumulativă a condiţiilor de
concurs nu voi fi încadrat(ă), și nu voi fi numit(ă) în funcția de „Soldat profesionist (servant)”, chiar dacă rezultatele obţinute
la concurs ar permite acest fapt.
Declar că îmi asum răspunderea exactităţii datelor înscrise în prezenta cerere, iar în situaţia în care acestea nu corespund
realităţii, voi suporta consecinţele legale.
Am luat cunoştinţă că declararea necorespunzătoare a adevărului, dacă produce consecinţe juridice, constituie
infracţiunea de fals în declaraţii şi se pedepseşte conform legii.
Declar, susţin şi semnez, după ce am luat cunoștință de întregul conținut și am completat personal datele din prezenta
declaraţie.
Data _____________

Semnătura _________________

