
 
Anexa nr. 9 

Declaraţia de confirmare a cunoaşterii şi acceptării condiţiilor de recrutare 
 

D E C L A R A Ţ I E 

Domnule inspector şef, 
 

Subsemnatul(a) ____________________________________________, fiul / fiica 
lui _____________________ şi __________________, posesor / posesoare al/a cărţii de 
identitate seria ___, numărul _________, CNP _____________________, încadrat / încadrată 
în muncă în funcţia de ________________________________________________________ 
la ______________________________________________________________, în calitate de 
candidat la concursul organizat de Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Basarab I” al 
județului Dâmbovița în vederea ocupării unui post de soldat profesionist (servant), din 
cadrul subunităților de intervenție, potrivit anunțului înregistrat cu nr. _________________ 
din ______________. 

Declar pe propria răspundere următoarele: 

- am luat cunoştinţă despre condiţiile de recrutare, cu care sunt de acord şi pe care 
le îndeplinesc cumulativ; 

- nu am antecedente penale şi nu mă aflu în curs de urmărire penală ori de judecată 
pentru săvârşirea de infracţiuni; 

- nu fac parte din organizaţii interzise de legislația română și nu sunt membru al 
unei organizații sau culte religioase incompatibile cu regulile, activitățile și atribuțiile 
specifice profesiei militare; 

- nu sunt asociat unic ori participant direct la administrarea sau conducerea unor 
societăţi comerciale ori a altor organizaţii cu scop lucrativ sau comercial, iar dacă sunt într-
una din aceste situaţii, mă oblig prin semnarea unui angajament ca, din momentul 
selecţionării pentru profesia de soldat profesionist, să renunţ la această calitate; 

- nu sunt membru al unor partide, formaţiuni sau organizaţii politice, iar dacă sunt 
mă voi angaja în scris că, după admiterea în instituţia militară, să renunţ la această calitate. 
               
               Precizez că  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 
recrutare nu voi fi încadrat(ă)  şi nu voi fi numit(ă) în funcţia militară aferentă postului scos la 
concurs, chiar dacă rezultatele obţinute la concurs ar permite acest fapt. Dacă o asemenea 
situaţie se va constata după numirea în funcţie, urmează să fiu trecut(ă) în rezervă. 

Îmi asum responsabilitatea asupra exactităţii datelor furnizate şi sunt de acord cu 
prelucrarea informaţiilor cu caracter personal, în conformitate cu prevederile Regulamentului 
(UE) nr. 679/2016. 

Declar, susţin şi semnez, după ce am luat cunoştinţă despre întregul conţinut şi am 
completat personal datele din prezenta declaraţie. 

 
Data _____________________                   Semnătura ____________________ 

 


