
Declaraţie angajament 
 

 Subsemnatul______________________________, domiciliat în 
localitatea_______________, str.______________________, nr. ____, ap. ___, 
posesor al documentului de identitate____________ seria_______ nr. 
_______________, eliberat de _____________________________, la data 
de_______________, având funcţia de___________________ în cadrul 
________________________ am luat la cunoştinţă obligaţiile care îi revin 
operatorului de presă pe timpul desfăşurării activităţii în cadrul Școlii Naționale de 
Pregătire a Agenților de Penitenciare Târgu Ocna. 
 
- să se prezinte la sediul instituţiei echipat cu o ţinută decentă, iar la intrarea în 

unitate să se legitimeze şi să se supună controlului antiterorist şi de specialitate; 
- să predea la intrarea în unitate aparatura de telefonie mobilă, aparatura 

electronică pentru care nu îi este autorizat accesul în instituţie, precum şi alte 
obiecte şi substanţe interzise; 

- să poarte la vedere ecusonul specific primit la intrarea în unitate şi să se 
deplaseze numai însoţit de personalul desemnat în acest sens; 

- să nu filmeze/fotografieze alte persoane decât cele indicate de personalul 
însoţitor; 

- să respecte legislaţia în vigoare cu privire la protejarea datelor cu caracter 
personal şi a identităţii persoanelor; 

- să nu filmeze/fotografieze în timpul deplasării până la locul de desfăşurare a 
interviului sau a evenimentului, precum şi în alte locuri din interiorul instituţiei, fără 
acordul expres a personalului însoţitor; 

- să nu intre în contact cu alte persoane decât cu cele stabilite în prealabil 
împreună cu responsabilul pentru relaţia cu presa; 

- să nu ofere sau să promită avantaje materiale în schimbul acordării de interviuri; 
- să nu incite persoanele intervievate  la acte de nesupunere, violenţă, răzvrătire 

sau alte asemenea acţiuni care pun în pericol siguranţa instituţiei. 
 
 
De asemenea, cunosc faptul că introducerea în unitate  în mod ilicit a bunurilor şi 

obiectelor interzise constituie infracţiune şi se pedepseşte potrivit legii. 
  
 Instituţia de presă, 
…………………………………. 
…………………………………. 
 
          

Numele şi prenumele şi semnătura în clar a operatorului mass media, 
……………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………. 

 
    
 


