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Cerere de înscriere în procesul de recrutare și selecție 

 

 

Subsemnatul/a……………………………..….…....…..,domiciliat/ă,în………..……….str……………………..….nr….....…ap…

…..... 

tel.fix……………….....tel.mobil…………................e-mail………………….... vă rog să îmi aprobaţi înscrierea la 
concursul pentru ocuparea funcţiei de .............................................., în cadrul procedurii de recrutare și 
selecţie a personalului aflat în  afara  organigramei UAT Comuna Tamași pentru implementarea  
proiectului POCU: 827/5/2/139955 „S.O.C.I.A.L-  Solidaritate, Oportunitate, Comunitate, Implicare, 

Administratie, Loialitate, in Comuna Tamași, Județul Bacău”. 
 

 

 

 

 

        Data ………….......                                                                                                                      Semnătura, 
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DECLARAŢIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE 

 

 

 

Subsemnatul/a……………………………..….……,CNP………………………….........domiciliat/în……………….str…

…………………….nr…...…ap…….tel.fix………………tel. mobil……….......….e-mail…………………......... în calitate de 

participant la procedura de recrutare și selecţie a personalului angajat în  afara  organigramei  UAT 

Comuna Tamași  în cadrul proiectului POCU: 827/5/2/139955 „S.O.C.I.A.L-  Solidaritate, Oportunitate, 

Comunitate, Implicare, Administratie, Loialitate, in Comuna Tamași, Județul Bacău” pentru  funcția de 

........................................... 

Cunoscând dispoziţiile articolului 326 din Noul Cod Penal  cu privire la falsul în declaraţii, declar 

pe proprie răspundere că înţeleg că orice omisiune sau incorectitudine în prezentarea informaţiilor în 

scopul de a obţine avantaje patrimoniale sau de orice altă natură este pedepsită conform legii, declar că 

nu am furnizat informaţii false în documentele prezentate şi îmi asum responsabilitatea datelor 

conţinute în dosarul de candidatură, garantând că datele furnizate sunt actuale, reale, corecte şi 

complete şi mă angajez ca, în eventualitatea modificărilor survenite privind datele personale care fac 

obiectul dosarului de candidatură depus (reînnoirea cărților de identitate, schimbarea numelui, 

schimbarea adresei de domiciliu  etc.), să anunţ  Comisia de recrutare  și selecție şi să prezint  o copie a 

actelor doveditoare.  

 

 

 

    Data ….....……….......                                                                                                                               Semnătura, 
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DECLARAȚIE 

privind confidențialitatea și utilizarea/prelucrarea datelor cu caracter  personal 

 

 

 

 

 

 

Subsemnatul/a…………………………..…………....................…,CNP……………………………………...domiciliat/ă 

în.…………..str……………………….nr….…ap…….tel.fix……………...…tel.mobil…………....... e-mail………………… în calitate de 

participant la procedura de recrutare și selecţie a personalului angajat în  afara  organigramei UAT Comuna Tamași 

în cadrul proiectului POCU: 827/5/2/139955 S.O.C.I.A.L-  Solidaritate, Oportunitate, Comunitate, Implicare, 

Administratie, Loialitate, in Comuna Tamași, Județul Bacău” pentru  funcția de ..............................................., 

declar că: sunt de acord ca datele mele personale să fie utilizate/prelucrate, în scopul selecției, evaluării și, după 

caz, selectării candidaturii depuse. 

 Mă angajez să respect confidențialitatea cu privire la toate datele și informațiile din cadrul procesului de 

implementare a proiectului POCU:827/5/2/139955 „S.O.C.I.A.L-  Solidaritate, Oportunitate, Comunitate, Implicare, 

Administratie, Loialitate, in Comuna Tamași, Județul Bacău 

 

 

                    Data ……………...….....                                                                                   Semnătura, 
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DECLARAŢIE DE DISPONIBILITATE 

 

 

 

 

Subsemnatul ……………………………............……………….declar că, în eventualitatea admiterii candidaturii mele 

pentru  funcția de ........................................... în cadrul proiectului POCU: 827/5/2/139955 „S.O.C.I.A.L- Solidaritate, 

Oportunitate, Comunitate, Implicare, Administratie, Loialitate, in Comuna Tamași, Județul Bacău”, îmi exprim 

disponibilitatea deplină pentru a-mi îndeplini sarcinile aferente postului ocupat, în mod eficient.   

De asemenea, declar că înțeleg să-mi asum responsabilitatea privind alocarea unui timp suficient pentru 

participarea la activitățile pe care trebuie să le desfășor în cadrul proiectului. 

 

 

Nume:  

Semnătură:  

Dată:  

 

 

 

 

 

 

 

 


