
Declarație, 
 

 Subsemnatul ……………………………...……………. candidat la postul de………………………… 

poziția……de la Facultatea/Departamentul ……………………………..…...…………………………………, 

cu ocazia depunerii dosarului de concurs am fost informat de către personalul Serviciului Personal și 

Dezvoltare Profesională din cadrul Universității "Alexandru Ioan Cuza" din Iași asupra următoarelor: 

- Datele mele cu caracter personal vor fi tratate în conformitate cu prevederile legale și declar pe propria 

răspundere că am luat la cunoștință de prevederile Regulamentului general privind protecția datelor 

personale (Regulamentul (UE) 2016/679) și declar că sunt de acord ca acestea să fie stocate, utilizate, 

prelucrate și portate, de către angajații Serviciului Personal și Dezvoltare Profesională. 

- În cazul în care nu voi fi declarat admis mă oblig să-mi retrag dosarul de candidatură în termen de 

maximum 30 de zile calendaristice de la finalizarea concursului, în caz contrar sunt de acord cu 

distrugerea dosarului de candidatură. 

Declar că sunt de acord cu afișarea, numelui și a prenumelui, precum și a rezultatelor obținute în cadrul 

probelor de concurs, pe site-ul www.uaic.ro. 
 

                            Data,                                                                                Semnătura, 

                                            

             ………………………                                                        ………………………….. 

 

 

 

 

 

 

 

Declarație, 
 

 Subsemnatul …………………………………………….candidat la postul de………………………… 

poziția……de la Facultatea/Departamentul ……………………………..…...…………………………………, 

cu ocazia depunerii dosarului de concurs am fost informat de către personalul Serviciului Personal și 

Dezvoltare Profesională din cadrul Universității "Alexandru Ioan Cuza" din Iași asupra următoarelor: 

- Datele mele cu caracter personal vor fi tratate în conformitate cu prevederile legale și declar pe propria 

răspundere că am luat la cunoștință de prevederile Regulamentului general privind protecția datelor 

personale (Regulamentul (UE) 2016/679) și declar că sunt de acord ca acestea să fie stocate, utilizate, 

prelucrate și portate, de către angajații Serviciului Personal și Dezvoltare Profesională. 

- În cazul în care nu voi fi declarat admis mă oblig să-mi retrag dosarul de candidatură în termen de 

maximum 30 de zile calendaristice de la finalizarea concursului, în caz contrar sunt de acord cu 

distrugerea dosarului de candidatură.  

Declar că sunt de acord cu afișarea, numelui și a prenumelui, precum și a rezultatelor obținute în cadrul 

probelor de concurs, pe site-ul www.uaic.ro și la panoul Serviciului Personal și Dezvoltare Profesională. 
 

                            Data,                                                                                Semnătura, 

                                            

             ………………………                                                        ………………………….. 

http://www.uaic.ro/
http://www.uaic.ro/

