
           Anexa 1 la 

       Anunțul nr. 2812779/6 din 30.06.2022 

 

 

Cerere privind înscrierea la concurs  

 

DOAMNEI DIRECTOR GENERAL 

AL DIRECŢIEI GENERALE DE PAŞAPOARTE  

Subsemnatul(a)__________________________________ fiul (fiica) lui ___________ 

_________________________ şi al (a) _______________________________ născut(ă) la data de 

___________________ în localitatea ______________________judeţul/sectorul __________________ 

 cetăţenia _______________ posesor/posesoare al/a cărţii de identitate seria ______, nr.___________, 

eliberată de__________________ la data de____________, CNP________________________ 

cu domiciliul (reşedinţa) în localitatea _______________________, judeţul/sectorul _______________ 

strada ___________________________nr. ______bloc ______ , etaj ____, apartament ____, 

absolvent(ă), al(a) ___________________________________________________________________, 

forma de învăţământ ____________________, sesiunea ______, specializarea_________________ 

de profesie ___________________________, salariat(ă) la ___________________________________, 

starea civilă __________________, cu serviciul militar ________________, la arma_______________, 

trecut în rezervă cu gradul ___________________, adresă de e-mail1 __________________________, 

telefon mobil _________________________. 

Vă rog să-mi aprobaţi înscrierea la concursul organizat de Direcţia Generală de Paşapoarte în 

data de 27.08.2022,  în vederea ocupării, prin încadrare directă, a unui post vacant de ofițer de poliție 

(specialitatea comunicaţii şi tehnologia informaţiei) la S.P.C.P. al județului/municipiului 

__________________________, scos la concurs conform Anunțului postat pe pagina de internet a 

Direcției Generale de Pașapoarte. 

Am luat cunoştinţă de condiţiile de recrutare, selecţionare şi participare la concurs. 

Sunt de acord cu prelucrarea informaţiilor cu caracter personal, în conformitate cu prevederile 

legale aplicabile domeniului de protecție a datelor cu caracter personal.  

 

Data                                                                                                         Semnătura 
 

 

 

________________ 

Notă: Direcţia Generală de Paşapoarte prelucrează datele cu caracter personal furnizate de dumneavoastră prin acest 

document în scopul desfăşurării activităţilor de recrutare/selecţie pentru ocuparea posturilor vacante. Datele se prelucrează 

de către Compartimentul cu sarcini de recrutare şi vor fi comunicate, în cazul candidaţilor declaraţi „Admis”, la Ministerul 

Afacerilor Interne. Conform prevederilor legale aplicabile domeniului de protecție a datelor cu caracter personal, beneficiaţi 

de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale. Aveţi dreptul să vă 

opuneţi prelucrării datelor personale care vă privesc şi să solicitaţi ştergerea datelor*. Pentru exercitarea acestor drepturi, 

vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată la Direcţia Generală de Paşapoarte. De asemenea, vă este recunoscut 

dreptul de a vă adresa justiţiei. (*în cazul opoziţiei la prelucrarea datelor, persoana nu se mai poate înscrie în procedura 

de recrutare în vederea participării la concurs).  

                                                 
1 adresa de e-mail furnizată de candidat va fi utilizată de Direcția Generală de Pașapoarte 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 poștă 

electronică situate pe platformele Yahoo și Gmail! 


