Doamnă 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
________________________________________ .
Vă rog să-mi aprobaţi înscrierea la concursul organizat de Direcţia Generală de
Paşapoarte în vederea încadrării unei funcţii de __________________ din
____________________________, prin încadrare directă.
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 Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea
datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările
ulterioare.
Mă oblig ca, în situaţia nepromovării concursului, să mă prezint în maximum 30 de zile
de la susţinerea acestuia la serviciul resurse umane unde m-am înscris, pentru a ridica
documentele depuse.
Semnătura

Data

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 Legii nr. 677/2001, 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).

