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str. Pictor Arthur Verona, 
nr. 19, 010312 București, 
Romania 
 
T: + 40 (0) 21 317 26 34 
F: + 40 (0) 21 317 26 35 
E: office@oar.archi 
 
 DECLARAȚIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE 

 

Subsemnatul/Subsemnata, _______________________________________, 

cetățean ___________________, născut/născută la data de 
___________________, în _______________________________________, 
cu domiciliul în _________________________________________________, 

legitimat/legitimată cu ___________________ seria ________, nr. ________, 

CNP _____________________, având nr. de înregistrare în T.N.A ________, 

declar prin prezenta, pe propria răspundere: 

Confirm veridicitatea datelor personale de identificare și mă oblig să mă 
legitimez în cadrul conexiunii video, prin prezentarea cărții de identitate. 
 
În cazul neprezentării cărții de identitate, accept și îmi asum faptul că nu voi 
pariticipa la sesiunea online de acordare a dreptului de semnătură. 
 
Sunt de acord în totalitate și necondiționat cu desfășurarea online a sesiunii 
de acordare a dreptului de semnătură, precum și cu toate condițiile care mi-au 
fost comunicate. De asemenea, declar că am acces la o conexiune bună de 
internet și nu voi fi asistat în timpul desfășurării online a sesiunii de acordare 
a dreptului de semnătură. 
 
Sunt de acord în totalitate și necondiționat cu înregistrarea audio și video a 
interviului online, precum și cu arhivarea înregistrării de către OAR. 
 
Accept și îmi asum în mod expres respectarea tuturor regulilor de 
confidențialitate ce decurg din desfășurarea online a sesiunii de acordare a 
dreptului de semnătură, inclusiv după finalizarea acestei. De asemenea, mă 
oblig să nu înregistrez conținutul audio sau video al sesiunii online de acordare 
a dreptului de semnătură. 
 
Nerespectarea confidențialității conținutului audio și video atrage după sine 
răspunerea prevăzută de legislația în vigoare. 
 
Am acordul scris al îndrumătorului pentru a prezenta portofoliul de lucrări, pe 
care mă oblig să-l încarc semnat în spațiul de stocare în cloud pus la dispoziție 
de OAR, cu cel puțin 7 zile înainte de data stabilită pentru sesiunea online de 
acordare a dreptului de semnătură. 
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 De asemenea, mă oblig să transmit declarația de consimțământ semnată 

de către îndrumător cu semnătură electronică calificată sau în original, prin 
intermediul serviciilor poștale și/sau de curierat, cu cel puțin 7 zile înainte de 
data stabilită pentru sesiunea online de acordare a dreptului de semnătură.  
 
Prelucrarea datelor cu caracter personal se va face în vederea desfășurării 
online a sesiunii de acordare a dreptului de semnătură, cu respectarea 
prevederilor din Regulamentul (UE) 2016/679 (GDPR). 
 
Mă oblig să încarc prezenta declarație semnată în spațiul de stocare în cloud 
pus la dispoziție de OAR și îmi asum faptul că lipsa acestui document din 
spațiul de stocare în cloud pus la dispoziție de OAR atrage imposibilitatea 
participării mele la interviu. 
 
Totodată, mă oblig să transmit prezenta declarație cu semnătură electronică 
calificată sau în original, prin intermediul serviciilor poștale și/sau de curierat, 
cu cel puțin 7 zile înainte de data stabilită pentru sesiunea online de acordare 
a dreptului de semnătură.  
 
 
 
 
Data:      Semnătura și numele în clar: 
 
 
____________    __________________________ 
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 Anexa 1 - Informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal 

 
 
 
Cu ocazia desfășurării online a sesiunii de acordare a dreptului de semnătură, 
vă aducem la cunoștință următoarele: 
 
1. Respectăm dispozițiile legale privitoare la protecția datelor cu caracter 
personal și punem în aplicare măsuri tehnice și organizatorice de protejare a 
tuturor operațiunilor privitoare în mod direct sau indirect la datele cu caracter 
personal, care previn prelucrările neautorizate sau ilegale, precum și pierderile 
sau distrugerile accidentale sau ilegale. 
 
2. Prelucrăm numele si prenumele dumneavoastră, domiciliul și codul 
numeric personal, numărul și seria CI, fotografii, cont IBAN, precum și alte date 
cu caracter personal furnizate de dumneavoastră pentru: desfășurarea onine 
a sesiunii de acordare a dreptului de semnătură. 
 
3. Prelucrăm numărul dumneavoastră de telefon, adresa de 
domiciliu/corespondență, adresa de e-mail pentru comunicarea cu 
dumneavoastră. 
 
4. Prelucrăm datele cuprinse în solicitările și informările dumneavoastră 
către noi și datele terților cuprinse în înscrisurile pe care ni le aduceți la 
cunoștință, pentru desfășurarea online a sesiunii de acordare a dreptului de 
semnătură. 
 
5. Nu utilizăm datele cu caracter personal pentru prelucrare automatizată 
și nici pentru realizarea de profiluri. Nu luăm niciodată decizii automate cu 
privire la dumneavoastră. Utilizăm mijloace tehnice pentru stocarea datelor în 
condiții de securitate. Nu prelucrăm date în scopuri secundare incompatibile 
cu scopurile pentru care le-am colectat. 
 
6. Respectăm și asigurăm în mod strict secretul profesional. 
Confidențialitatea este pentru noi nu doar o obligație legală, ci si o valoare 
esențială. 
 
7. Perioada de stocare a datelor personale prelucrate este limitată la 
perioada corespondentă desfășurării online a sesiunii de acordare a dreptului 
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 de semnătură, cu excepția situației în care prelucrarea este necesară pentru 

îndeplinirea unei sarcini care servește unui interes public. 
 
8. Beneficiați de dreptul de acces, intervenție, rectificare și portare cu 
privire la datele pe care ni le furnizați, de limitare a prelucrării de către noi a 
datelor cu caracter personal, precum și de a ne solicita ștergerea acestora, în 
acord cu respectarea obligațiilor legale specifice achizițiilor publice.  
 
9. Vă rugăm sa ne aduceți la cunoștință solicitările dumneavoastră la 
adresa dpo@oar.archi care veți primi un răspuns în termenul legal. Dacă 
sunteți nemulțumit, aveți posibilitatea să vă adresați Autorității Naționale 
pentru Supravegherea Prelucrării Datelor cu Caracter Personal. 

Subsemnatul/Subsemnata ____________________________, declar că 
astăzi, ______________, am luat la cunoștință și am înțeles deplin informarea 
cu privire la prelucrarea datelor mele cu caracter personal. 
 
 
 
 
Data:                                                               Numele în clar și semnătura:  
_____________    ______________________ 

 

 


