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           Anexa 2
           

 

  Declarație de confidențialitate pentru persoanele angajate la A.C.B.S. 
 

 
 

 Subsemnatul/a,________________________________________________________,având 

funcția de_____________________________________________ identificat/-ă prin B.I. / C.I. seria 

________, nr. ________________, eliberat/ă de ____________________________________, la data 

de _______________________, având C.N.P. _________________________, cu domiciliul stabil în 

localitatea _______________________________, comuna __________________________, satul 

________________________, str. ______________________________, nr. _______, bl. _________, 

sc. _______, apt. _______, cunoscând prevederile Deciziei nr. 44/2016 privind Regulamentul de 

Organizare Internă al A.C.B.S., dispozițiile Legii nr. 188/1999(R2) privind Statutul funcționarilor 

publici, ale Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea 

demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea 

corupției, mă angajez: 

a) să nu dezvălui decât infornații care au caracter public; 

b) să nu dezvălui informațiile la care am acces în exercitarea funcției, dacă această dezvăluire 

este de natură să atragă avantaje necuvenite ori să prejudicieze imaginea sau drepturile instituției 

sau ale personalului contractual/funcționarului public, precum și ale altor persoane fizice și 

juridice; 

c) să nu elaborez documente pe care să le fac publice sau să le transmit în afara instituției 

fără a avea avizul/aprobarea scrisă a conducătorului instituției sau a persoanei care îi preia 

atribuțiile conducătorului în absența motivată a acestuia. 

   Prevederile de mai sus se aplică și după încetarea raporturilor de serviciu/contractului de 

muncă, pentru o perioadă de 2 ani, dacă dispozițiile din legile speciale nu prevăd alte termene. 

          Dezvăluirea informațiilor care nu au caracter public sau remiterea documentelor care conțin 

asemenea informații, la solicitarea unei alte autorități sau instituții publice, este permisă numai cu 

acordul conducătorului instituției în care personalul contractual/funcționarul public își desfășoară 

activitatea. 

          Prevederile sus menționate nu pot fi interpretate ca o derogare de la obligația legală a 

personalului contractual/funcționarului public de a furniza informații de interes public celor 

interesați, în condițiile legii. 

 
Data                                                                                     Semnătura 

  


