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Formular de acreditare  

la 
Inspectoratul pentru Situații de Urgență ”Basarab I” al județului Dâmbovița 

 

Date instituție media 

Tip media: Presă scrisă ; TV ; Radio ; Agenție de presă ; Online ;  
Altceva (de specificat):  

Denumirea 
instituției / CUI:  

Adresa instituției:  

E-mail:  

Telefon: Fix: _______________; Fax: _______________; Mobil: _________________ 

Website:  

Date personale1 jurnalist 

Nume și prenume:  

Data și locul nașterii:  

Cetățenia  

Tip document, serie și 
număr:   (pașaport/carte de identitate):  

Adresa (opțional):  

Nr. legitimație de presă / 
Data expirării:  

Funcția: 
Redactor ; Reporter ; Fotoreporter ; Cameraman ; Tehnician ; 
Altceva (de specificat): ____________________________________________ 

E-mail:  

Nr. de telefon: Fix: _______________; Fax: _______________; Mobil: _________________ 

 Consimt să respect normele privind accesul și conduita pe timpul prezenței la activitățile organizate de 
Inspectoratul pentru Situații de Urgență ”Basarab I” al județului Dâmbovița. 

Prelucrarea datelor personale prin acest formular este necesară în vederea îndeplinirii unei obligații legale (art.18 
din Legea nr. 544/2001). La expirarea acreditării şi în lipsa reînnoirii acesteia, datele dvs. de contact vor fi 
eliminate din lista de contacte a Inspectoratului pentru Situații de Urgență ”Basarab I” al județului Dâmbovița. 
Acreditarea este valabilă în cursul anului, putând fi reînnoită la începutul anului următor. 

Formularului de acreditare i se va anexa o fotocopie după legitimaţia de presă. 

 

Nr. __________________ 

Data: ________________ 

 

        Semnătura și ștampila  

 
1 Notă: Datele solicitate sunt prelucrate cu respectarea prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679. 
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