FORMULAR NR. 1

CERERE
procedura
de
evaluare/selecţie
a candidatilor pentru functia de administrator
privind inscrierea la
al_________________________________________________

Subsemnatul/a, ____________________________________________________________, având
CNP________________________,

domiciliat/ă

în

_____________________,

str.

_________________________, nr._____, b l . ____, s c . ____, ap.____, posesor al/a C.I., seria
____nr.__________, eliberat/ă de _______________________________la data de __________, telefon
fix:___________, telefon mobil ______________________, e-mail: ____________________,va rog sami aprobati inscrierea

în calitate de candidat/ă pentru functia

de

administrator

al

________________________________pozitia administrator cu studii superioare_____________si
experienta in domeniul_____________________________________________de cel putin 5 ani.
Mentionez ca
evaluare/selecţie

prezenta cerere
a

imi este

candidatilor

necesară la dosarul de înscriere la procedura de
pentru

functia

de

administrator

al_______________________________.

Data: _____________
Semnătura __________________

FORMULAR NR. 2

DECLARAȚIE
privind cazierul judiciar

Subsemnatul/a, ____________________________________________________________, având
CNP________________________,

domiciliat/ă

în

_____________________,

str.

_________________________, nr._____, b l . ____, s c . ____, ap.____, posesor al/a C.I., seria
____nr.__________, eliberat/ă de _______________________________la data de __________, telefon
fix:___________, telefon mobil ______________________, e-mail: ____________________, în calitate
de

candidat/ă

pentru

functia

de

administrator

al

__________________________________________, cunoscând dispozițiile articolului 326 din Codul
Penal cu privire la falsul în declarații, declar pe proprie răspundere că nu am înscrieri în cazierul judiciar.
Dau prezenta declaraţie, fiindu-mi necesară la dosarul de înscriere la procedura de evaluare/selecţie
a candidatilor pentru functia de administrator al_________________________________________.

Data: _____________
Semnătura __________________

FORMULAR NR. 3

DECLARAȚIE
privind cazierul fiscal

Subsemnatul/a,
având

______________________________________________________________,

CNP________________________,

domiciliat/ă

_________________________, nr._____, b l . ____, s c .

în

_____________________,

str.

____, ap.____, posesor al/a C.I., seria

____nr.__________, eliberat/ă de _______________________________la data de ______________,
telefon

fix:_________________,

____________________,

în

telefon

calitate

de

mobil

______________________________,

candidat/ă

pentru

functia

de

e-mail:

administrator

al________________________________________, cunoscând dispozițiile articolului 326 din Codul Penal
cu privire la falsul în declarații, declar pe proprie răspundere că nu am înscrieri în cazierul fiscal.
Dau prezenta declaraţie, fiindu-mi necesară la dosarul de înscriere la procedura de evaluare/selecţie
candidatilor pentru functia de administrator al_______________________________________________.

Data: _____________

Semnătura __________________

FORMULAR NR. 4

DECLARAŢIE
privind statutul de independent

Subsemnatul/a,

_________________________________________,

domiciliat/ă

în

________________________________________________, posesor al C.I. seria _____ nr. __________
eliberată

de

_____________________________

la

data

de

_______________

având

CNP

______________________________, în calitate de candidat/ă pentru functia de administrator
al__________________________________, cunoscând dispozițiile articolului 326 din Codul Penal cu
privire la falsul în declarații, declar pe proprie răspundere, sub sancțiunea excluderii din procedura de
evaluare/selecție a candidaților pentru functia de administrator al _________________________________
că:
Dețin statutul de independent față de _______________________________________, așa cum este
acesta descris în art. 1382 alin. (2) din Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată (r1), cu
modificările și completările ulterioare.
Nu dețin statutul de independent față de ____________________________________________, așa
cum este acesta descris în art. 1382 alin. 2 din Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată (r1), cu
modificările și completările ulterioare.
Subsemnatul/a declar că informațiile furnizate sunt complete şi corecte şi înțeleg ca autoritatea
publică tutelară, are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declarațiilor, orice informații şi
documente doveditoare în conformitate cu prevederile legale.

Data: _____________

Semnătura __________________

FORMULAR NR. 5

DECLARAŢIE
privind situațiile prevăzute la art. 6 din O.U.G. nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare
Subsemnatul/a, ____________________________________________________, având
_____________________, domiciliat/ă în ______________,

CNP

str. _________________,

nr.____, b l . ____, s c . ____, ap.____, posesor al CI, seria _____, nr. ____________, eliberat de
___________________ la data de _________________, telefon fix: _______________, telefon mobil
____________________, e-mail: _______________________, în calitate de candidat pentru functia de
administrator al __________________________________________________, cunoscând dispozițiile
articolului 326 din Codul Penal cu privire la falsul în declarații, declar pe proprie răspundere, că nu mă aflu
într-una din situațiile prevăzute la art. 6 din O.U.G. nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare
(nu sunt incapabil/ă şi nu am fost condamnat/ă pentru infracțiuni contra patrimoniului prin nesocotirea
încrederii, infracțiuni de corupție, delapidare, infracțiuni de fals în înscrisuri, evaziune fiscală, infracțiuni
prevăzute de Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancționarea spălării banilor, precum şi pentru
instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanțării terorismului).
Dau prezenta declarație, fiindu-mi necesară la dosarul de înscriere la procedura de evaluare/ selecție
pentru functia de administrator al_______________________________________________________.

Data: _____________

Semnătura __________________

FORMULAR NR. 6

DECLARAŢIE
privind activitatea de poliție politică
Subsemnatul/a,

__________________________________________,

având

CNP_______________________, domiciliat/ă î n_______________, str.__________________________,
nr. _____, b l . _____, sc. _____, ap. _____, posesor al CI, seria _____, nr. ____________, eliberată de
________________

la

data

de

_________________,

telefon

fix:

________,

telefon

mobil:________________, e-mail: ____________________, în calitate de candidat/ă pentru functia de
administrator al _____________________________________________________, cunoscând dispozițiile
articolului 326 din Codul Penal cu privire la falsul în declarații, declar pe proprie răspundere că nu am
făcut poliție politică astfel cum este definită prin lege.
Dau prezenta declarație, fiindu-mi necesară la dosarul de înscriere la procedura de evaluare/selecție
pentru functia de administrator al ________________________________________________________.

Data: _______________
Semnătura ___________________

FORMULAR NR. 7

DECLARAŢIE
privind apartenența la consiliile de administrație
Subsemnatul/a,

__________________________________________,

având

CNP_______________________, domiciliat/ă î n_______________, str.__________________________,
nr. _____, b l . _____, sc. _____, ap. _____, posesor al CI, seria _____, nr. ____________, eliberată de
________________

la

data

de

_________________,

telefon

fix:

________,

telefon

mobil:________________, e-mail: ____________________, în calitate de candidat/ă pentru functia de
administrator al ______________________________________, cunoscând dispozițiile articolului 326 din
Codul Penal cu privire la falsul în declarații, declar pe proprie răspundere că fac parte din (se va preciza
numărul consiliilor de administrație) consilii de administrație ale întreprinderilor publice.
Dau prezenta declarație, fiindu-mi necesară la dosarul de înscriere la procedura de evaluare/ selecție
pentru functia de administrator al _____________________________________________________.

Data: _______________
Semnătura ___________________

FORMULAR NR. 8

DECLARRAȚIE
privind situația disciplinară
Subsemnatul/a,

__________________________________________,

având

CNP_______________________, domiciliat/ă î n_______________, str.__________________________,
nr. _____, b l . _____, sc. _____, ap. _____, posesor al CI, seria _____, nr. ____________, eliberată de
________________

la

data

de

_________________,

telefon

fix:

________,

telefon

mobil:________________, e-mail: ____________________, în calitate de candidat/ă pentru functia de
administrator al ___________________________________________, cunoscând dispozițiile articolului
326 din Codul Penal cu privire la falsul în declarații, declar pe proprie răspundere că nu am fost destituit/ă
dintr-o funcţie publică și nu mi-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare, în
ultimii 7 ani, conform prevederilor Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată
(r2), cu modificările şi completările ulterioare, și Legii nr. 53/2003 privind Codul muncii, republicată (r1),
cu modificările şi completările ulterioare.
Dau prezenta declarație, fiindu-mi necesară la dosarul de înscriere la procedura de
evaluare/selecție pentru functia de administrator al _______________________________________.

Data: _______________
Semnătura ___________________

FORMULAR NR. 9

DECLARAŢIE DE CONSIMŢĂMÂNT

Subsemnatul/a,___________________________________________________________,

având

CNP________________________________, declar că îmi dau acordul cu privire la utilizarea şi
prelucrarea datelor mele personale, în vederea verificării informațiilor furnizate în cadrul procedurii de
evaluare/

selecție

organizate

în

vederea

ocupării

functiei

de

administrator

al

_____________________________, iar aceste date corespund realității.
Am luat la cunoștință că datele cuprinse în acest formular vor fi tratate confidențial, în
conformitate cu prevederile Directivei CE/95/46 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce privește
prelucrarea datelor cu caracter personal şi liberă circulație a acestor date, transpusă prin Legea nr. 677/2001
privind protecţia persoanelor la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulație a acestor date, cu
modificările şi completările ulterioare, precum şi cu prevederile Directivei 2002/58/CE privind prelucrarea
datelor cu caracter personal şi protecţia vieții private în sectorul comunicațiilor electronice, transpuse prin
Legea nr. 506/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Data: _________________

Semnătura _____________________

