
 

 

 

 

C E R E R E  D E  Î N S C R I E R E 

la concursul pentru ocuparea postului de director general la  

SC ECO SERVICIUL APA – CANAL - SALUBRIZARE TIRGSORU VECHI SRL 

 

 

 

 

 

 

Subsemnatul(a), (cu inițiala tatălui) ..................................................., născut(ă) la data de (ziua, 
luna, anul) ....... /......./........., CNP ....................................... legitimat(ă) cu C.I. (cartea de identitate) seria 
........ nr. ................, eliberată de ................................................. la data de ....................., cu domiciliul stabil 
în str. ..................................... nr. ...., bl. ...., ap. ......, localitatea ................................, județul (sectorul) 
........................., telefon .................................., vă rog să-mi aprobați înscrierea la concursul pentru 
ocuparea postului de director la ............................................................................................... din localitatea 
......................, județul ......................... 

 

 

 

 

 

 

 

Data: ........................      Semnătura ................................ 

 

 

 

 

 



 

 

 

DECLARAŢIE DE CONSIMŢĂMÂNT 

 

 

 Subsemnatul ................................ cetățean ................................., născut la data de 
............................., în localitatea ................................., sex ....................., căsatorit/necăsatorit, domiciliat 
în ......................., str. ............................ nr. ........, bloc ........, scara ........, etaj ......, 
apart........,sector/judet......................,posesor al .................., seria ............ nr. .................... eliberat de 
.............................la data de ...................., cod numeric personal .......................................................,declar 
pe propria răspundere că îmi dau acordul cu privire la utilizarea şi prelucrarea datelor mele personale în 
vederea verificării informaţiilor furnizate în cadrul procedurii de selecţie şi recrutare în vederea ocupării 
unui post de ……………………..al SC ECO SERVICIUL APA – CANAL - SALUBRIZARE 
TIRGSORU VECHI SRL, iar aceste date corespund realităţii. 

 Am luat la cunoştinţă că datele cuprinse în acest formular vor fi tratate confidenţial, în conformitate 
cu prevederile Directivei CE/95/46 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea 
datelor cu caracter personal şi liberă circulaţie a acestor date, transpusă prin Legea nr. 677/2001 privind 
protecţia persoanelor la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date cu 
modificările şi completările ulterioare, precum şi prevederile Directivei 2002/58/CE privind prelucrarea 
datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, transpuse prin 
Legea nr. 506/2004.  

Dau prezenta declaratie fiindu-mi necesara la depunerea dosarului de candidatura pentru calitatea 
de …………………………………..al SC ECO SERVICIUL APA – CANAL - SALUBRIZARE 
TIRGSORU VECHI SRL. 

 

 

 

 

 

Data:          Semnătura,  

 

 

 

 

 

 



 

DECLARAŢIE 
Privind neîncadrarea în situaţia de Conflict de interese 

 

 

Subsemnatul ................................ cetățean ................................., născut la data de 
............................., în localitatea ................................., sex ....................., căsatorit/necăsatorit, domiciliat 
în ......................., str. ............................ nr. ........, bloc ........, scara ........, etaj ......, 
apart........,sector/judet......................,posesor al .................., seria ............ nr. .................... eliberat de 
.............................la data de ...................., cod numeric personal ......................................................., 
cunoscând dispoziţiile articolului 292 Cod penal cu privire la falsul în declaratii, în calitate de candidat 
participant(ă) la procedura de recrutare şi selecţie prealabilă în vederea ocupării unui post de 
……………………..al SC ECO SERVICIUL APA – CANAL - SALUBRIZARE TIRGSORU VECHI 
SRL,  

Declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedura de selecţie a candidaţilor 
pentru poziţia de ……………………..al SC ECO SERVICIUL APA – CANAL - SALUBRIZARE 
TIRGSORU VECHI SRL, şi a sancţiunilor prevăzute de Codul penal privind falsul în declarații, că prin 
ocuparea poziţiei pentru care mi-am depus candidatura, nu mă aflu în situaţia de conflict de interese sau 
incompatibilităţi, aşa cum sunt acestea definite de legislaţia în vigoare din Romania.  

Dau prezenta declaratie fiindu-mi necesara la depunerea dosarului de candidatura pentru calitatea 
de ……………………..al SC ECO SERVICIUL APA – CANAL - SALUBRIZARE TIRGSORU VECHI 
SRL.  

Subsemnatul/Subsemnata……………………………., declar că informaţiile furnizate sunt 
complete şi corecte în fiecare detaliu şi înteleg ca SC ECO SERVICIUL APA – CANAL - SALUBRIZARE 
TIRGSORU VECHI SRL are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor orice 
documente doveditoare de care dispun.  

 

 

 

Data          Semnătura 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
DECLARAŢIE 

privind falsul în declarații 
 

 

Subsemnatul ................................ cetățean ................................., născut la data de 
............................., în localitatea ................................., sex ....................., căsatorit/necăsatorit, domiciliat 
în ......................., str. ............................ nr. ........, bloc ........, scara ........, etaj ......, 
apart........,sector/judet......................,posesor al .................., seria ............ nr. .................... eliberat de 
.............................la data de ...................., cod numeric personal ......................................................., 
cunoscând dispoziţiile articolului 326 Cod penal cu privire la falsul în declaratii, declar pe proprie 
raspundere că nu cad sub incidenţa articolului 6 din O.U.G nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativa a 
întreprinderilor publice, respectiv că nu am fost declarat incapabil potrivit legii, nu am fost condamnat 
pentru gestiune frauduloasă, abuz de încredere, fals, uz de fals, înşelăciune, delapidare, mărturie 
mincinoasă, dare sau luare de mită, pentru infracţiunile prevăzute de Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea 
şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a 
finanţării actelor de terorism, cu modificările şi completările ulterioare, pentru infracţiunile prevăzute de 
Legea nr. 85/2014 privind procedura insolvenţei, cu modificările şi completările ulterioare. 

 Dau prezenta declaratie fiindu-mi necesara la depunerea dosarului de candidatura pentru calitatea 
de ……………………..al SC ECO SERVICIUL APA – CANAL - SALUBRIZARE TIRGSORU VECHI 
SRL. 

 Subsemnatul/Subsemnata……………………………., declar că informaţiile furnizate sunt 
complete şi corecte în fiecare detaliu şi înteleg ca SC ECO SERVICIUL APA – CANAL - SALUBRIZARE 
TIRGSORU VECHI SRL are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor orice 
documente doveditoare de care dispun.  

 

 

 

 

Data:          Semnătura,  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

DECLARAŢIE 

 

 

Subsemnatul ................................ cetățean ................................., născut la data de 
............................., în localitatea ................................., sex ....................., căsatorit/necăsatorit, domiciliat 
în ......................., str. ............................ nr. ........, bloc ........, scara ........, etaj ......, 
apart........,sector/judet......................,posesor al .................., seria ............ nr. .................... eliberat de 
.............................la data de ...................., cod numeric personal ......................................................., 
cunoscând dispoziţiile articolului 326 Cod penal cu privire la falsul în declaratii, în calitate de participant(ă) 
la procedura de recrutare şi selecţie prealabilă în vederea ocupării unui post de ……………………..al SC 
ECO SERVICIUL APA – CANAL - SALUBRIZARE TIRGSORU VECHI SRL, declar pe propria 
răspundere sub sancţiunea excluderii din procedura de recrutare şi selecţie şi sub sancţiunile aplicabile 
faptei de fals în acte publice, că nu am fost destituit dintr-o funcţie publică sau nu mi s-a încetat contractul 
individual de muncă prin motive disciplinare sau de neindeplinire/indeplinire defectuoasa a obligatiilor 
revenite in calitate de director sau administrator, în ultimii 10 ani. 

 Dau prezenta declaratie fiindu-mi necesara la depunerea dosarului de candidatura pentru calitatea 
de ……………………..al SC ECO SERVICIUL APA – CANAL - SALUBRIZARE TIRGSORU VECHI 
SRL. 

 Subsemnatul/Subsemnata……………………………., declar că informaţiile furnizate sunt 
complete şi corecte în fiecare detaliu şi înteleg ca SC ECO SERVICIUL APA – CANAL - SALUBRIZARE 
TIRGSORU VECHI SRL are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor orice 
documente doveditoare de care dispun.  

 

 

 

 

Data:          Semnătura  

 

 

 

 

 

 


