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Nr. 2104606
Reşiţa, 19.06.2018

DECLARAŢIE
Subsemnatul/subsemnata________________________________________
fiul/fiica lui ________ şi __________ posesor/posesoare al/a __________seria_______
nr._________________ eliberată de _____________________ la data de ___________,
CNP ________________, încadrat/încadrată în funcţia de _______________________
la ____________________________________________________________________
în calitate de candidat la concursul organizat pentru ocuparea postului de
____________________________________________ din cadrul Inspectoratului pentru
Situaţii de Urgenţă „Semenic” al Judeţului Caraş-Severin, care se va desfăşura la data
_________,
Declar pe propria răspundere că am luat cunoştinţă despre condiţiile de recrutare,
cu care sunt de acord şi pe care le îndeplinesc cumulativ.
Precizez că nu fac parte din nici-o organizaţie politică sau grupare interzisă de
lege sau care promovează idei şi interese contrare ordinii constituţionale şi statului de
drept.
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 numit(ă) în funcţia de conducere, chiar dacă rezultatele obţinute la concurs ar
permite acest fapt. Dacă o asemenea situaţie se va constata după numire urmează să fiu
trecut(ă) în rezervă/ eliberat(ă) din funcţia pentru care candidez.
Îmi asum răspunderea asupra exactităţii datelor furnizare şi 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.
Declar, susţin şi semnez, după ce am luat la cunoştinţă despre întregul conţinut şi
am completat personal datele din prezenta declaraţie.
Semnătura __________________

Data _______________
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