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ANUNŢ DE RECRUTARE PENTRU POSTURILE DE MEMBRI ÎN CONSILIUL DE 

ADMINISTRAŢIE AL SOCIETĂȚII ALGORITHM RESIDENTIAL S 3 S.R.L.  

  

   Primăria Sector 3 anunţă derularea procedurii de recrutare și selecție de candidaţi pentru nominalizarea în vederea numirii membrilor Consiliului de 

Administraţie la ALGORITHM RESIDENTIAL S 3 S.R.L.. Procesul de recrutare și selecţie are ca scop identificarea, recrutarea și selectarea celor mai potriviți 

candidaţi pentru ocuparea posturilor de membru în Consiliul de Administrație al ALGORITHM RESIDENTIAL S 3 S.R.L 

3 S.R.L. Acest proces de recrutare și selecție se derulează în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor 

publice, aprobată prin Legea  nr. 111/2016 și H.G. nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanţa de 

urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare,  precum și cu cele ale 

Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal.  

  

 

1. CONDIȚII DE PARTICIPARE  

Candidaţii pe care dorim sa îi identificăm în procesul de selecție pentru nominalizarea în vederea numirii membrilor Consiliului de Administraţie la 

ALGORITHM RESIDENTIAL S 3 S.R.L trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele cerinţe:  

  

A. Condiții de participare comune pentru posturile de administrator:  

a) au cetățenie română sau cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene, cu condiția să aibă domiciliul în România;   

b) cunosc foarte bine limba română (citit, scris și vorbit);  

c) sunt absolvenți(te) ai (ale) unui program de studii superioare finalizate cu diplomă de licență în domeniile științe inginerești, economic sau  

juridic;   

d) nu se află în conflict de interese care să îi(le) facă incompatibili(e) cu exercitarea funcției de administrator în Consiliul de Administraţie al  

ALGORITHM RESIDENTIAL S 3 S.R.L.;   

e) nu au fost revocați de către AGA ca urmare a neîndeplinirii indicatorilor de performanță în ultimii 5 ani de la data rămânerii definitive a hotărârii (OUG 

nr. 109/2011 art. 30, alin. 9);   

f) nu au fost condamnați(te) definitiv printr-o hotărâre judecătorească pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului sau contra 

autorității, infracțiuni de corupție şi de serviciu, infracțiuni contra înfăptuirii justiției, infracțiunii de fals, infracțiunii contra patrimoniului, pentru 

infracțiunile prevăzute de Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancționarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi 
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combatere a finanțării terorismului, cu modificările şi completările ulterioare, sau pentru infracțiunile prevăzute de Legea nr. 85/2014 privind 

procedurile desăvârșite cu intenție care ar face-o incompatibile cu exercitarea funcției;  

g) g) nu au făcut poliţie politică, așa cum este definită prin lege;  

h) îndeplinesc criteriile cerute prin O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin 

Legea nr. 111/2016 şi Hotărârea de Guvern nr. 722/2016;  

i) au capacitate deplină de exerciţiu;   

j) sunt apți din punct de vedere medical;  

k) declară pe propria răspundere ca nu exercită concomitent mai mult de 3 mandate de administrator în societăţi sau întreprinderi publice, conform art. 33 

din O.U.G. nr. 109/2011, aprobată cu modificări prin Legea nr. 111/2016;  

l) au cel putin 8 ani vechime în muncă în domeniul studiilor superioare absolvite (cel puțin 5 ani vechime în muncă în domeniul studiilor superioare 

absolvite pentru absolvenții de studii superioare în domeniul economic sau juridic) și competente profesionale dovedite prin experiența de cel puțin 3 

ani de administrare sau conducere dobândită în cadrul unor regii autonome, societăți cu capital majoritar de stat sau din sectorul privat (O.U.G. nr. 

109/2011 art. 28, alin. 1). – acest criteriu se aplică și absolvenților de studii superioare in domeniile economic sau juridic.   

 B. Conditii de participare specifice pentru posturile de administrator:  

- administrator 1: studii superioare juridice și experiență în domeniu de minim 5 ani; 

- administrator 2: studii superioare economice și experiență în domeniu de minim 5 ani 

- administrator 3: studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalent   

 

2. DEPUNEREA DOSARELOR DE CANDIDATURĂ  

Dosarele de candidatură vor fi depuse până cel târziu în data de 22.12.202, ora 10.00, pe suport hârtie, în plic închis şi sigilat, pe care se va menţiona următorul 

text: „Candidatură pentru Consiliulul de Administraţie al ALGORITHM RESIDENTIAL S 3 S.R.L./ [Numele şi Prenumele candidatului]” la sediul Primariei 

Municipiului Sectorului 3, din București, Calea Dudeşti nr. 191, sector 3. Dosarele de candidatură pe suport hârtie pot fi depuse personal sau pot fi trimise prin 

poştă sau curier la adresa mai-sus menţionată.  

  

3. DOCUMENTE NECESARE PENTRU DEPUNEREA CANDIDATURII  

Dosarele de candidatură vor conţine în mod obligatoriu următoarele documente:  

a.   Opis documente;  

b. Curriculum vitae, potrivit modelului comun european;  

c. Adeverință medicală;  
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d. Cazierul judiciar;  

e. Cazier fiscal;  

f. Copii ale documentelor care atestă îndeplinirea criteriilor din anunţ, respectiv:  

(1) Copia actului de identitate;  

(2) Copia certificatului de căsătorie sau a altor acte, doar în cazul în care numele de pe actele depuse este diferit de cel de pe actul de identitate;  

(3) Copia diplomei de licenţă sau echivalentă;   

(4) Copii ale documentelor care dovedesc experiența profesională cerută (obligatoriu extras Reges/Revisal și copie carnet de muncă,  

contracte de mandat/management, adeverințe eliberate de angajatori, etc.)   

g. Formulare:  

(1) F1 – Cerere de înscriere;   

(2) F2 – Declaratie privind cazierul judiciar; 

(3) F3 - Declaratie privind cazierul fiscal; 

(4) F4 – Declaratie privind statul de independent conform art. 138, alin.2 din legea 31/1990 privind societatile; 

(5) F5 - Declaratie privind neincadrarea in situatia de conflict de interese/incompatibilitate; 

(6) F6 – Declaratie privind situatiile prevazute la art. 6 din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa, cu modificarile si completarile ulterioare; 

(7) F7 – Declaratie privind apartenenta la consiliile de administratie conform art. 7 din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa, cu 

modificarile si completarile ulterioare; 

(8) F8 – Declaratie pe proprie raspundere; 

(9) F9 - Declarație pe propria răspundere privind conformitatea documentelor şi informațiilor prezentate în dosar; 

(10) F10 - Acordul cu privire la obținerea de date în vederea verificării informațiilor.   

(11) F11 - Consimțământ de prelucrare a datelor cu caracter personal.  

(12) F12 - Declarația de interese.  

h. Declarația de intenție  

 

Modelele de formulare pot fi descărcate de pe pagina de internet https://www.primarie3.ro și  https://www.algorithmresidential.ro  

În cazul în care unul dintre documentele menționate mai sus lipsește din dosarul de candidatură iar candidatul nu îl transmite în timp util, candidatura sa va fi 

respinsă.  
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4. CRITERII DE SELECŢIE  

Principalele criterii de selecție folosite în aceste etape sunt:  

  

1. COMPETENȚE  

A. SPECIFICE SECTORULUI   

B. DE IMPORTANȚĂ STRATEGICĂ  

C. DE GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ  

D. SOCIALE ȘI PERSONALE  

2. EXPERIENȚĂ  E. EXPERIENȚĂ PROFESIONALĂ RELEVANTĂ  

3. ALINIERE  F. ALINIERE CU SCRISOAREA DE AȘTEPTĂRI  

4. TRĂSĂTURI COMPORTAMENTALE  COMPORTAMENT ȘI ATITUDINE SPECIFICĂ PROFILULUI DE  

 MEMBRU CA   

  

5. ALTE INFORMAȚII  

a. Depunerea declarației de intenţie  

Ca urmare a constatării cerințelor contextuale ale ALGORITHM RESIDENTIAL S 3 S.R.L și a integrării imperativelor strategice ale acesteia, am convenit ca 

declaraţia de intenţie să fie elaborată şi depusă odată cu dosarul de candidatură, în plic închis și sigilat, în plicul in care se depune dosarul de candidatură, pe 

care se va specifica „Declaraţie de Intenţie CA ALGORITHM RESIDENTIAL S 3 S.R.L. Nume Prenume”. Numai declarațiile de intenție ale candidaţilor care 

se califică pe lista scurtă vor fi desigilate și evaluate, urmând ca cele ale celorlalți candidați să le fie returnate acestora, la cerere, sigilate.  

  

Pentru elaborarea acesteia candidaţii vor folosi Scrisoarea de Aşteptări publicată de către Primăria Sectorului 3 pe pagina proprie de internet, precum și pe 

pagina de internet a ALGORITHM RESIDENTIAL S 3 S.R.L. şi toate informaţiile publice disponibile despre contextul actual al companiei. Formatul 

declarației de intenţie trebuie să respecte prevederile HG nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanţa de 

Urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice.  
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Depunerea acestui document se face o dată cu depunerea dosarului de candidatură, in plic inchis distinct in interiorul dosarului de candidatură, sigilat, cu 

diferenţa că pe plic se specifică „Declaraţie de Intenţie, Nume Prenume, - ALGORITHM RESIDENTIAL S 3 S.R.L.” iar in format electronic documentul se 

transmite in format needitabil (PDF) si editabil (word). Ambele versiuni vor fi transmise pe adresele de e-mail 109@pluri.ro şi vor fi denumite cu titlul 

„Declarație de Intenție - Nume Prenume – ALGORITHM RESIDENTIAL S 3 S.R.L..” (de exemplu „Declarație de Intenție - Ion Popescu – ALGORITHM 

RESIDENTIAL S 3 S.R.L”).  

  

b. Comunicarea cu candidaţii  

Pe întreg parcursul acestui proces de selecţie, comunicarea cu candidaţii se va face prin e-mail şi telefonic, de aceea este imperios necesar ca adresa de e-mail şi 

numărul de telefon trecute în CV să fie corecte.  

Lista lungă, lista scurtă şi propunerile de nominalizare au caracter confidenţial şi nu vor fi publicate; rezultatele obţinute de candidaţi pe fiecare din etapele 

procesului de selecţie le vor fi comunicate acestora individual în modalitaţile descrise mai sus.  

  

c. Contestaţii  

Legislaţia de guvernanţă corporativă a întreprinderilor publice nu prevede contestaţii. Totuşi, din dorința de a asigura maximă transparenţă a procesului de 

recrutare şi selecţie, vom răspunde prompt cererilor de clarificări formulate de către candidaţi, cu condiţia ca aceştia să solicite numai informaţii care se referă 

la candidatura lor şi care nu implică rezultatele obţinute de către ceilalţi candidaţi. Eventualele cereri de clarificări se depun la fel ca şi dosarele de candidatură 

sau declaraţiile de intenţie, cu specificaţia pe plic „ Cerere de clarificări privind rezultatele etapei de __(evaluare a dosarelor, sau selecţie initială sau selecţie 

finală) ALGORITHM RESIDENTIAL S 3 S.R.L._ Nume Prenume) iar documentul trimis prin e-mail va fi salvat cu titlul „Cerere clarificări Nume Prenume”.  

Cererile de clarificări se depun în termen de maxim 24 de ore de la primirea rezultatelor şi li se va răspunde în acelaşi termen de maxim 24 de ore de la 

înregistrarea cererii.  

  

d. Protecția datelor personale  

Acest proces de recrutare și selecție descris în detaliu mai sus, se va desfășura conform Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în 

ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal. În acest sens, se vor respecta următoarele:  

i. Toți candidații își vor da acordul cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal.  

ii. Toate datele personale pe care candidații le vor furniza vor fi utilizate doar de către expert, de către reprezentanții Primăriei Sectorului 3 sau 

reprezentanții ALGORITHM RESIDENTIAL S 3 S.R.L. în scopul selectării celui mai competent și mai motivat candidat care să ocupe funcția 

de membru în Consiliul de Administrație.  

iii. Toate datele personale furnizate de către candidați vor fi șterse la un an de la data nominalizării.  
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iv. Cât timp datele personale ale candidaților se află în posesia noastră, nici o informație nu va fi pusă la dispoziția nici unei altei părți, în 

conformitate cu prevederile legale în vigoare.  

v. Dacă doresc, candidații ne pot solicita în orice moment informații despre modul în care sunt păstrate și utilizate datele lor personale.  

vi. Oricând un candidat decide să se retragă din acest proces de recrutare și selecție, ne vom asigura că datele sale personale vor fi șterse din baza 

noastră de date în conformitate cu prevederile legale în domeniu.  

  

  



Formular F1 – Cerere de înscriere                1 

FORMULAR 
F1 

CERERE DE ÎNSCRIERE 

 

SECȚIUNEA 1 

Nume și prenume  

Telefon  E-mail   

 

SECȚIUNEA 2 

Doresc sa particip la procedura de 
recrutare și selecție a candidaților pentru 
postul de ... 

 

În cadrul...  

Semnătura  Data   

 

SECȚIUNEA 3 

PERSOANE CARE POT ACORDA REFERINȚE REFERITOR LA ACTIVITATEA MEA PROFESIONALÂ 

În calitatea mea de participant la procesul de recrutare si selecție vă pun la dispoziție datele de contact ale 
urmatoarelor persoane care doresc și pot da referințe referitor la activitatea mea profesională. Atașez 
prezentei acordul persoanelor ce pot oferi referințe în legatură cu activitatea mea profesională cu privire la 
prelucrarea datelor cu caracter personal. 

Nr. 
crt. 

Nume și prenume Funcție Companie Nr. de telefon E-mail 

1      

2      

3      

 
 

SECȚIUNEA 4 



Formular F1 – Cerere de înscriere                2 

Informații referitoare la contractele de mandat 

Mandate in Consilii de administrație / Directorate / Consilii de supraveghere / Director  
detinute in prezent 

Tip de mandat Societatea / regia Perioada 

   

   

   

Mandate in Consilii de administrație / Directorate / Consilii de supraveghere / Director  
detinute in trecut 

Tip de mandat Societatea / regia Perioada 

   

   

   

 

SECȚIUNEA 5 

Vă rugăm sa bifați situatiile aplicabile dumneavoastră referitoare la criteriile avute in vedere de 
adunarea generala a acționarilor pentru desemnarea administrarilor independeți ai societații 

mentionate in Secțiunea 2 a acestui formular,  
în conformitate cu prevederile art. 138 indice 2 din Legea 31/1990 

A 

A1 
Sunt director al societății sau al unei societăți controlate de către aceasta sau am îndeplinit 
o astfel de funcție în ultimii 5 ani. 

 

A2 
Nu sunt director al societății sau al unei societăți controlate de către aceasta și nu am 
îndeplinit o astfel de funcție în ultimii 5 ani. 

 

B 

B1 
Am fost salariat al societății sau al unei societăți controlate de către aceasta sau am avut un 
astfel de raport de muncă în ultimii 5 ani. 

 

B2 
Nu am fost salariat al societății sau al unei societăți controlate de către aceasta si nu am 
avut un astfel de raport de muncă în ultimii 5 ani. 

 

C 

C1 
Primesc sau am primit de la societate ori de la o societate controlată de aceasta o 
remunerație suplimentară sau alte avantaje, altele decât cele corespunzând calității mele 
de administrator neexecutiv. 

 

C2 
Nu primesc sau nu am primit de la societate ori de la o societate controlată de aceasta o 
remunerație suplimentară sau alte avantaje, altele decât cele corespunzând calității sale de 
administrator neexecutiv 

 

D 

D1 Sunt acționar semnificativ al societații  

D2 Nu sunt acționar semnificativ al societații  



Formular F1 – Cerere de înscriere                3 

E 

E1 

Am sau am avut în ultimul an relații de afaceri cu societatea ori cu o societate controlată de 
aceasta, fie personal, fie ca asociat, acționar, administrator, director sau salariat al unei 
societăți care are astfel de relații cu societatea, dacă, prin caracterul lor substanțial, acestea 
sunt de natură a-mi afecta obiectivitatea. 

 

E2 

Nu am sau nu am avut în ultimul an relații de afaceri cu societatea ori cu o societate 
controlată de aceasta, fie personal, fie ca asociat, acționar, administrator, director sau 
salariat al unei societăți care are astfel de relații cu societatea, dacă, prin caracterul lor 
substanțial, acestea sunt de natură a-mi afecta obiectivitatea. 

 

F 

F1 
Sunt sau am fost în ultimii 3 ani auditor financiar ori asociat salariat al actualului auditor 
financiar al societății sau al unei societăți controlate de aceasta. 

 

F2 
Nu sunt sau nu am fost în ultimii 3 ani auditor financiar ori asociat salariat al actualului 
auditor financiar al societății sau al unei societăți controlate de aceasta 

 

G 

G1 
Sunt director într-o altă societate în care un director al societății este administrator 
neexecutiv. 

 

G2 
Nu sunt director într-o altă societate în care un director al societății este administrator 
neexecutiv. 

 

H 

H1 Am fost administrator neexecutiv al societății mai mult de 3 mandate.  

H2 Nu am fost administrator neexecutiv al societății mai mult de 3 mandate.  

I 

I1 Am relații de familie cu o persoană aflată în una dintre situațiile prevăzute la lit. A1 și D1.  

I2 Nu am relații de familie cu o persoană aflată în una dintre situațiile prevăzute la lit. A1 și D1.  

Semnătura  Data   

 



Formular F2 – Declaratie pe propria răspundere privind conformitatea documentelor si informațiilor 
prezentate in dosarul de candidatură               1 

FORMULAR 
F2 

DECLARAȚIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE PRIVIND 
CONFORMITATEA DOCUMENTELOR ŞI INFORMAȚIILOR 
PREZENTATE ÎN DOSARUL DE CANDIDATURĂ 

 

SECȚIUNEA 1 

Nume și prenume  

CNP  
CI seria / 
numar 

       

Semnătura  Data   

 
 

SECȚIUNEA 2 

Subsemnatul(a), în calitate de participant la procesul de recrutare și selecție, cunoscând că falsul în 
declarații este pedepsit în conformitate cu art. 326 din Codul Penal și înțelegând cã orice omisiune 
sau incorectitudine în prezentarea informațiilor constituie fals in declarații și este pedepsitã conform 
legii, declar prin prezenta, pe propria rãspundere, că: 

(vă rugăm să lăsați bifată numai opțiunea care corespunde realității) 

Nr. 
crt. 

 DA NU 

1 
Informatiile prezentate în dosarul meu de candidatură și in CV sunt reale și corecte și 
corespund experientei mele profesionale 

  

2 Documentele prezentate în copie sunt conforme cu documentele originale   

3 
Am fost revocat(a) de AGA ca urmare a neîndiplinirii indicatorilor de performanță în 
ultimii 5 ani de la data ramanerii definitive a hotararii (OUG 109/2011 art. 30, alin. 9) 

  

4 

Sunt incapabili(a) (OUG nr. 109/2011, art. 6) sau am fost condamnat(ă) pentru 
Infracțiuni contra umanității, contra statului sau contra autorității, infracțiuni de 
corupție şi de serviciu, infracțiuni contra înfăptuirii justiției, infracțiuni de fals, 
infracțiuni contra patrimoniului, pentru infracțiunile 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, cu modificările şi 
completările ulterioare, sau pentru infracțiunile prevăzute de legislația privind 
procedurile de prevenire a insolvenței si de insolvenţă care m-ar face incompatibil(ă) 
cu exercitarea funcției 

  

5 
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. 

  

6 
Împotriva mea a fost declansată si se află in derulare cercetare penală privind 
presupuse fapte comise in activitatea mea profesională 

  

7 Am desfășurat activități de poliție politică, așa cum sunt acestea definite prin lege   

8 Sunt membru(membră) a unui partid politic   



Formular F2 – Declaratie pe propria răspundere privind conformitatea documentelor si informațiilor 
prezentate in dosarul de candidatură               2 

9 Dețin o funcție de conducere în cadrul unui partid politic   

10 
Sunt apt(ă) din punct de vedere medical pentru exercitarea funcției pe care am 
aplicat 

  

11 Detin inscrisuri in cazierul fiscal   

12 Detin inscrisuri in cazierul judiciar   

13 
Indeplinesc toate conditiile de eligibilitate ce rezultă din O.U.G. nr. 109/2011 pentru 
postul pentru care candidez 

  

14 
Fac parte din rândul funcționarilor publici sau al altor categorii de personal din cadrul 
autorității publice tutelare ori din cadrul altor autorități sau instituții publice 

  

 
 

Semnătura  Data   

 



Formular F3 – Acordul de obținere a datelor pentru verificarea informațiilor furnizate in dosarul de 
candidatură               1 

FORMULAR 
F3 

ACORDUL DE OBȚINERE A DATELOR PENTRU 
VERIFICAREA INFORMAȚIILOR FURNIZATE ÎN DOSARUL 
DE CANDIDATURĂ 

 

SECȚIUNEA 1 

Nume și prenume  

Semnătura  Data   

 

SECȚIUNEA 2 

Subsemnatul(a), în calitate de participant la procedura de recrutare și selecție aflată în derulare, 
cunoscând că falsul în declarații este pedepsit în conformitate cu art. 326 din Codul Penal și 
înțelegând cã orice omisiune sau incorectitudine în prezentarea informațiilor constituie fals în 
declarații și este pedepsitã conform legii, declar prin prezenta, pe propria răspundere, că: 

(vă rugăm să lăsați bifată numai opțiunea care corespunde alegerii dumneavoastră) 

 DA NU 

Îmi dau acordul pentru derularea procedurii de obținere de date de la angajatori, instituții de 
învățământ, instituții ale administrației de stat și de la persoane de contact în vederea 
verificării informațiilor puse la dispoziție de mine către Primaria Sectorului 3 și Pluri 
Consultants România S.R.L., expertul specializat în recrutarea resurselor umane, contractat 
să deruleze procedura de recrutare și selecție pe care am aplicat. 
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FORMULAR 
F4 

CONSIMȚĂMÂNT DE PRELUCRARE A DATELOR CU 
CARACTER PERSONAL 

 

SECȚIUNEA 1 

Nume și prenume  

Semnătura  Data   

 

SECȚIUNEA 2 

Subsemnatul(a), în calitate de 

(vă rugăm să lăsați bifată numai opțiunea care corespunde alegerii dumneavoastră) 

Participant la procedura de recrutare și selecție,  

Persoană care a fost aleasă de candidat pentru a acorda referinte cu privire la activitatea 
profesională a candidatului in procedura de recrutare si selectie, 

 

Cunoscând că falsul în declarații este pedepsit în conformitate cu art. 326 din Codul Penal și înțelegând cã 
orice omisiune sau incorectitudine în prezentarea informatiilor constituie fals in declaratii si este pedepsitã 
conform legii, declar prin prezenta, pe propria rãspundere, că: 

 DA NU 

Îmi dau acordul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal (nume si prenume, număr 
de telefon, adresă de email, angajator(i) actual și / sau anterior(i), poziția ocupata in cadrul 
angajatorilor actuali sau anteriori, etc.) pe care le-am pus la dispozita / care au fost puse la 
dispozitia Primariei Sectorului 3 și Pluri Consultants Romania S.R.L. in dosarul de  
candidatură depus. 

  

Notificare pentru candidati/persoane care acordă referințe 

Am citit, am inteles și am semnat declarația de confidențialitate, anexă la acest formular. 

Semnătura  Data   
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Politica privind confidențialitatea procedurii de recrutare  
Ultima actualizare: 1 mai 2021 

 

Pluri Consultants Romania SRL apreciază încrederea 

persoanelor care depun cereri pentru angajare. („dvs.” 

sau „solicitant” și sunt dedicate gestionării, utilizării și 

protejării responsabile a datelor cu caracter personal.  

 

Această Informare privind confidențialitatea solicitantului 

(„Informarea”) se aplică tuturor informațiilor colectate de 

Pluri Consultants Romania SRL pentru a vă facilita 

solicitarea de locuri de muncă.  

 

Această politica explică modul în care Pluri Consultants 

Romania SRL procesează date cu caracter personal pe 

care le colectăm în cadrul procesului de aplicare pentru 

un loc de muncă („informații personale”).  

 

Consimțământul dumneavoastră  

Vă rugăm să citiți cu atenție această politica; veti 

confirma acceptarea colectării, reținerii, utilizării, 

transferului și dezvăluirii datelor cu caracter personal 

descrise în această informare prin actiunea fara echivoc 

reprezentata de transmiterea CV-ului dumneavoastra.  

 

Pluri Consultants Romania SRL deține mijloace de 

protecție menite să vă protejeze datele cu caracter 

personal. Dacă sunteți rezident în SEE, consultați Anexa 

A a Politicii pentru confidentialitatea prelucrarilor de date 

personale pentru informații suplimentare.  

 

Informațiile pe care le furnizați  

Prezenta politica se referă la toate datele cu caracter 

personal pe care le transmiteti pentru a aplica sau pentru 

a căuta o poziție prin intermediul Pluri Consultants 

Romania SRL, care pot include:  

Cum a aflat aplicantul despre locul de muncă?;  

CV, scrisoare de intenție;  

Nume și informații de contact (cum ar fi adresa dvs. de 

domiciliu, numărul de telefon, numărul de telefon mobil și 

adresa de e-mail);  

Referințe (nume, angajator, titlu, relație, e-mail, telefon);  

Preferințele de angajare, disponibilitatea de relocare, 

disponibilitatea de a călători, salariul curent, salariul dorit;  

Experiența de lucru anterioară (sau actuală) (cum ar fi 

data de începere și de încheiere, angajator, 

responsabilități)  

Nivel de școlarizare (cum ar fi nivel primar, secundar, 

liceal)  

Certificări deținute;  

Elemente de identificare personală (cum ar fi vârstă, 

gen, religie, persoană cu handicap, grup etnic).  

 

Noi nu vă impunem, dar dvs. puteți alege în mod voluntar 

să furnizați si alte informații relevante ca parte a cererii 

dumneavoastră.  

 

Vă rugăm să nu transmiteți următoarele informații 

sensibile decât dacă vă solicităm în mod expres să 

furnizați astfel de informații pentru a ne putea respecta 

obligațiile legale și/sau politicile interne referitoare la 

diversitate și antidiscriminare: orientarea sexuală, rasa, 

originea etnică, religia, convingerile politice și religioase, 

dizabilitatea, starea civilă, credința, naționalitatea, 

originea națională, culoarea și/sau vârsta.  

 

Prin prezentarea voluntară a informațiilor despre originea 

rasială sau etnică; starea de sănătate sau starea fizică 

sau psihică; evaluări de la locurile de muncă sau 

înregistrări cu privire la educație; informații privind 

comiterea (sau presupusa comitere) unei infracțiuni sau 

despre proceduri legale conexe; opiniile sau orientarea 

politica; credința religioasă; viața sexuală; apartenența la 

un sindicat sau la un partid politic, autorizați în mod 

expres Pluri Consultants Romania SRL să primească și 

să proceseze astfel de informații în scopul procesării 

cererii dumneavoastră.  

 

Toate informațiile pe care le transmiteți trebuie să fie 

adevărate, complete și să nu inducă în eroare și, de 

asemenea, trebuie să aveți dreptul legal de a le furniza. 

În caz contrar, acest lucru poate duce la respingerea 

cererii dumneavoastră în timpul procesului de aplicare 

sau la o măsură disciplinară, inclusiv concedierea 

imediată, dacă ați fost angajat.  

 

Dacă intenționați să ne furnizați detalii despre un referent 

sau despre orice altă terță parte ca parte a CV-ului dvs., 

este responsabilitatea dvs. să obțineți consimțământul 

acestei terțe părți înainte de a ne furniza datele sale cu 

caracter personal.  

 

Furnizarea de date cu caracter personal este voluntară. 

Vă rugăm să rețineți, totuși, că furnizarea de informații 

insuficiente poate avea ca rezultat neluarea în 

considerare a cererii dvs. de angajare de către Pluri 

Consultants Romania SRL 

 

Temeiul juridic și utilizarea datelor cu caracter personal 

Informațiile pe care le transmiteți în aplicația dvs. vor fi 

stocate în Romania Acestea vor fi colectate, utilizate, 

transferate și dezvăluite de către angajații, consultanții 

și/sau furnizorii de servicii ai Pluri Consultants Romania 

SRL pentru desfasurarea procesului de recrutare și 

pentru scopuri legate de management și planificare, 

inclusiv pentru:  

Procesarea cererii dumneavoastră;  
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Evaluarea aptitudinilor și calificărilor pentru un loc de 

muncă;  

Furnizarea serviciilor disponibile pe site-ul pentru 

cariere;  

Comunicarea cu dumneavoastră;  

Conformarea cu orice cerință legală sau reglementare 

aplicabilă; și 

 Efectuarea de verificări de fundal dacă vi se oferă un 

post.  

Datele dvs. cu caracter personal vor fi adăugate în 

baza noastra de date a candidaților și vor fi utilizate 

pentru a analiza dacă profilul dvs. este potrivit pentru alte 

locuri de muncă vacante.  

 

Dacă clientii nostri aleg să vă facă o ofertă, datele cu 

caracter personal pe care le transmiteți pot fi integrate în 

sistemul acestora de resurse umane și folosite pentru a 

gestiona procesul de angajare.  

 

Prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal în aceste 

scopuri se bazează pe consimțământul dumneavoastră. 

 

În cazul în care o anumită utilizare a acestor date este 

incompatibilă cu utilizările prevăzute în această notificare 

sau în afara acestora, vă vom comunica acest lucru în 

momentul utilizării.  

 

Divulgarea datelor cu caracter personal  

Datele dvs. cu caracter personal vor fi examinate de 

membrii echipei Pluri Consultants Romania SRL sau de 

cleinti care au o nevoie legitimă de a accesa astfel de 

informații personale, care pot fi recrutori, personal de 

resurse umane, personal de servicii tehnice și manageri 

sau delegați ai acestora.  

 

Este posibil să împărtășim datele dvs. cu caracter 

personal cu anumiți furnizori de servicii sau consultanți 

care acționează în numele nostru, cum ar fi recrutori 

externi sau prestatori externi de resurse umane.  

 

Aceste părți terțe sunt obligate prin contract să ia 

măsurile adecvate pentru a proteja confidențialitatea și 

securitatea datelor cu caracter personal. Pluri 

Consultants Romania SRL, de asemenea, poate dezvălui 

datele dvs. cu caracter personal în următoarele scopuri:  

 

 Pentru a proteja drepturile legale, intimitatea, 

siguranța sau proprietatea companiei Pluri 

Consultants Romania SRL sau a membrilor 

echipei sale, a agenților, subcontractanților, 

clienților sau publicului;  

 Pentru a proteja siguranța și securitatea 

vizitatorilor pe site-urile noastre web sau pe alte 

proprietăți;  

 Pentru a proteja împotriva fraudei sau a altor 

activități ilegale sau în scopul managementului 

riscurilor;  

 Pentru a răspunde la investigații sau solicitări din 

partea autorităților legale;  

 Pentru a permite Pluri Consultants Romania SRL 

să urmărească căile de atac disponibile sau să 

limiteze daunele pe care compania le poate 

suferi;  

 Pentru a răspunde în cazul unei situații de 

urgență;  

 Pentru a respecta legea sau procedurile legale;  

 Pentru a pune în aplicare o licențiere, o vânzare 

sau un transfer al unei afaceri sau al unor active 

(inclusiv în legătură cu orice faliment sau 

proceduri similare); sau  

 Pentru a gestiona achiziții, fuziuni și reorganizări.  

 

Păstrarea datelor  

Vă vom păstra datele cu caracter personal timp de un an 

de zile de la data transmiterii aplicatiei dumneavoastra, 

timp în care vă putem contacta în legătură cu noi posturi 

disponibile.  

Dacă nu există nicio activitate legată de datele cu 

caracter personal, Pluri Consultants Romania SRL poate 

să le elimine din baza de date, sub rezerva respectării 

obligațiilor și politicilor de păstrare a datelor și a oricăror 

obligații legale sau de reglementare aplicabile, pe 

perioada de timp permisă de legile locale, sau pentru a 

verifica dacă abilitățile dvs. sunt potrivite pentru alte 

oportunități. Rețineți că Pluri Consultants Romania SRL 

poate șterge oricând datele dvs. cu caracter personal 

(inclusiv CV-ul dvs.), fără niciun motiv. Prin urmare, 

păstrați-vă propriul exemplar al datelor cu caracter 

personal furnizate.  

 

Accesarea, corectarea și ștergerea  

Pentru a modifica datele cu caracter personal pe care ni 

le-ați trimis deja în vederea aplicarii pentru o anumită 

poziție, vă rugăm să ne trimiteți candidatura dvs. din nou, 

pentru a vă putea actualiza informațiile personale 

asociate cu respectiva candidatură.  

 

Vă încurajăm să vă actualizați imediat datele dvs. cu 

caracter personal dacă se modifică sau sunt inexacte. La 

solicitarea dvs., vom sterge sau elimina datele dvs. cu 

caracter personal din bazele noastre de date active, deși 

unele informații pot fi păstrate, în măsura permisă sau 

cerută de lege.  

 

Dacă aveți întrebări sau preocupări cu privire la modul în 

care vă procesăm datele cu caracter personal, vă rugăm 

să contactați Responsabilul nostru cu Protectia Datelor 

Personale la adresa de e-mail dpo@pluri.ro.  
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Puteți accesa, modifica sau va puteti opune cu privire la 

utilizarea datelor cu caracter personal, în conformitate cu 

legislația aplicabilă.  

 

Vă rugăm să ne contactați la adresa de e-mail de mai 

sus pentru orice astfel de solicitări.  

 

Rețineți că anumite date cu caracter personal pot să nu 

facă obiectul acestor drepturi de acces, corecții sau 

obiecții în conformitate cu legile locale privind protecția 

datelor.  

Mai mult, dacă sunteți rezident în SEE, puteți avea alte 

drepturi cu privire la datele dvs. cu caracter personal, așa 

cum se explică în Anexa A a Politicii pentru 

confidentialitatea prelucrarilor de date personale.  

 

Siguranța transmiterii candidaturilor  

Luăm măsuri de precauție rezonabile pentru a proteja 

datele cu caracter personal transmise de potentialii 

candidati, precum și informațiile personale stocate pe 

serverele noastre.  

Din păcate, nu există nicio metodă de transmitere sau 

stocare a datelor 100% sigură. Nu trimiteți informații 

sensibile prin e-mail. Este responsabilitatea dvs. 

exclusivă să utilizați nivelul adecvat de precauție ori de 

câte ori comunicați cu noi.  

 

Dacă aveți motive să credeți că interacțiunea dvs. cu noi 

nu mai este sigură (de ex. considerați că securitatea unei 

transmisii de date catre noi a fost compromisă), vă rugăm 

să contactați Responsabilul nostru cu Protectia Datelor 

Personale la adresa de e-mail dpo@pluri.ro.  

 

Pluri Consultants Romania SRL își declină 

responsabilitatea, în măsura permisă de lege, pentru ea 

însăși și pentru toate companiile și subcontractanții săi, 

pentru oricare dintre informațiile dvs. trimise catre noi, 

care sunt pierdute in timpul transmiterii, utilizate abuziv, 

accesate ilegal, dezvăluite, modificate sau distruse, sau 

care nu au fost livrate integral sau în timp util către noi.  

 

Link-uri către alte site-uri web  

Exista posibilitatea ca dumneavoastra sa transmiteti 

catre Pluri Consultants Romania SRL aplicatii prin 

intermediul unor altor site-uri web. Operatorii acelor alte 

site-uri web pot colecta informații despre dvs., prin 

cookie-uri sau alte tehnologii. Dacă vă conectați la un 

astfel de site web in vederea aplicarii pentru un post 

disponibil la Pluri Consultants Romania SRL, va asumati 

raspunderea pentru divularea de date personale catre 

detinatorul sau operatorul acelui site web.  

 

Vă încurajăm să citiți notificările legale publicate pe acele 

site-uri, inclusiv politicile de confidențialitate. Nu avem 

nicio responsabilitate sau răspundere legală pentru 

vizitele dvs. sau pentru practicile de colectare sau 

utilizare de date ale altor site-uri web.  

 

Despre copii  

Site-ul pentru cariere nu este destinat minorilor sub 

vârsta de 16 ani sau sub vârsta legală de angajare 

(oricare dintre acestea este mai mare).  

 

Modificări ale acestei politici  

Ne rezervăm dreptul de a modifica această politica în 

orice moment, fără o înștiințare prealabilă, pentru a 

reflecta schimbările viitoare ale Pluri Consultants 

Romania SRL, schimbările din domeniu sau ale cerințelor 

legale.  

 

Vom publica politica revizuită pe site-ul nostru sau vom 

anunța modificarea pe pagina de start a site-ului.  

 

Puteți afla momentul în care a fost actualizată notificarea 

consultând legenda „Ultima actualizare” din partea de 

sus a acestei notificări. Orice modificare va intra în 

vigoare la data publicării politicii revizuite pe site-ul 

nostru.  

 

Prin continuarea utilizării site-ului pentru cariere după 

astfel de modificări, se va considera că ați fost de acord 

cu astfel de modificări.  

 

Dacă nu sunteți de acord cu termenii acestei notificări, în 

totalitate sau în parte, puteți alege să nu mai utilizați site-

ul pentru cariere. Prevederi suplimentare pentru 

solicitanții rezidenți în SEE Vă rugăm să consultați Anexa 

A din Politica pentru confidentialitatea prelucrarilor de 

date personale a Pluri Consultants Romania SRL pentru 

prevederile suplimentare care vi se aplică dacă sunteți 

rezident în SEE.  

Pluri Consultants Romania S.R.L.  

Nume și prenume  

Semnătura  Data   
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FORMULAR 
F5 

DECLARAȚIA DE INTERESE 

 

SECȚIUNEA 1 

Subsemnatul (a) 
(Nume și prenume) 

 

Având funcția de   

La  

cunoscând prevederile art. 326 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe propria 
răspundere: 

 
1. Asociat sau acţionar la societăţi comerciale, companii/societăţi naţionale, instituţii de credit, grupuri de interes economic, precum şi 
membru în asociaţii, fundaţii sau alte organizaţii neguvernamentale: 

Unitatea 
 – denumirea şi adresa – 

Calitatea deţinută 
Nr. de părţi 

sociale sau de 
acţiuni 

Valoarea totală a 
părţilor sociale 

şi/sau a acţiunilor 

1.1…...    

    

    

    

    

    

2. Calitatea de membru în organele de conducere, administrare şi control ale societăţilor comerciale, ale regiilor autonome, ale 
companiilor/societăţilor naţionale, ale instituţiilor de credit, ale grupurilor de interes economic, ale asociaţiilor sau fundaţiilor ori ale altor 
organizaţii neguvernamentale: 

Unitatea 
 – denumirea şi adresa – 

Calitatea deţinută Valoarea beneficiilor 

2.1……   

   

   

   

   

3. Calitatea de membru în cadrul asociaţiilor profesionale şi/sau sindicale 

3.1…... 
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4. Calitatea de membru în organele de conducere, administrare şi control, retribuite sau neretribuite, deţinute în cadrul partidelor politice, 

funcţia deţinută şi denumirea partidului politic 

4.1…… 

 

 

 

5. Contracte, inclusiv cele de asistenţă juridică, consultanță juridică, consultanţă şi civile, obţinute ori aflate în derulare în timpul exercitării 

funcţiilor, mandatelor sau demnităţilor publice finanţate de la bugetul de stat, local şi din fonduri externe ori încheiate cu societăţi 

comerciale cu capital de stat sau unde statul este acţionar majoritar/minoritar: 

5.1 Beneficiarul de contract: numele, 

prenumele/denumirea şi adresa 

Instituţia 

contractantă: 

denumirea şi 

adresa 

Procedura prin 

care a fost 

încredinţat 

contractul 

Tipul 

contractului 

Data încheierii 

contractului 

Durata 

contractului 

Valoare

a totală 

a 

contract

ului 

Titular …………... 

      

Soţ/soţie …………... 

      

Rude de gradul I1) ale titularului ………… 

      

Societăţi comerciale/ Persoană fizică 

autorizată/ Asociaţii familiale/ Cabinete 

individuale, cabinete asociate,  societăţi civile 

profesionale sau societăţi civile profesionale 

cu răspundere limitată care desfăşoară 

profesia de avocat/ Organizaţii 

neguvernamentale/ Fundaţii/ Asociaţii2) 

      

1) Prin rude de gradul I se înţelege părinţi pe linie ascendentă şi copii pe linie descendentă. 
2) Se vor declara numele, denumirea şi adresa beneficiarului de contract unde, prin calitatea deţinută, titularul, soţul/soţia şi 

rudele de gradul I obţin contracte, aşa cum sunt definite la punctul 5. Nu se declară contractele societăților comerciale pe acțiuni la 
care declarantul împreună cu soțul/soția și rudele de gradul I dețin mai puțin de 5% din capitalul social al societății, indiferent de 
modul de dobândire a acțiunilor. 

 
 

Prezenta declaraţie constituie act public şi răspund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau 
caracterul incomplet al datelor menţionate. 

 

Semnătura  
Data 
completării 
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                                                                                                                                Formular F6  

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: 

____________________, ca şi aplicant/ă pentru poziţia de membru în Consiliul de 

Administrație la Societatea …………………………….… S.R.L., cunoscând dispoziţiile 

articolului 326 din Codul Penal cu privire la falsul în declaraţii, declar pe proprie răspundere că 

AM / NU AM fapte înscrise în cazierul judiciar. 

 Dau prezenta declaraţie fiindu-mi necesară la dosarul de înscriere la procesul de evaluare / 

selecţie pentru poziţia de membru în Consiliul de Administraţie la Societatea 

……………………………………….…. S.R.L. și mă angajez că voi prezenta certificatul de 

cazier judiciar valabil, cel târziu până la susținerea probei de interviu, sub sancțiunea 

descalificării. 

 

   

Data, _____________                                                                   Semnătura, 
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                                                                                                                            Formular F7 

DECLARAȚIE 

privind cazierul fiscal 

 
 

 

 

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: 

____________________, ca şi aplicant/ă pentru poziţia de membru în Consiliul de 

Administrație la Societatea _______________________________ S.R.L., cunoscând 

dispoziţiile articolului 326 din Codul Penal cu privire la falsul în declaraţii, declar pe proprie 

răspundere că AM / NU AM fapte înscrise în cazierul fiscal. 

 Dau prezenta declaraţie fiindu-mi necesară la dosarul de înscriere la procesul de evaluare / 

selecţie pentru poziţia de membru în Consiliul de Administraţie la Societatea 

_______________________________ S.R.L. și mă angajez că voi prezenta certificatul de 

cazier fiscal valabil, cel târziu până la susținerea probei de interviu, sub sancțiunea 

descalificării. 

 

   

Data, _____________                                                                             Semnătura, 
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Formular F8 

 

 

DECLARAŢIE 

 

PRIVIND STATUTUL DE INDEPENDENT CONFORM ART. 1382  ALIN. 2 DIN LEGEA 

31/1990 PRIVIND SOCIETĂŢILE 

 

 

Subsemnatul/a_________________________________________, domiciliat/ă în 

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

_____ eliberată de _____________________________ la data de _______________ având CNP 

______________________________în calitate de candidat/ă pentru poziţia de membru în 

Consiliul de Administraţie la Societatea _______________________________ S.R.L. 

declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedura de selecţie a candidaţilor 

pentru poziţia de membru în Consiliul de Administraţie la Societatea 

_______________________________ S.R.L. şi a sancţiunilor prevăzute de art. 326 din 

Codul Penal privind falsul în declaraţii, că:  

DEŢIN / NU DEŢIN statutul de independent aşa cum este acesta descris în art. 1382  alin. 2 din 

legea 31/1990 privind societăţile; 

           Subsemnatul/a declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu 

şi înţeleg ca autoritatea publică tutelară, are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi 

confirmării declaraţiilor, orice informaţii şi documente doveditoare în conformitate cu 

prevederile legale. 

 

    Data,                                                                                                        Semnătura,  
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      Formular  F9 
 

 

DECLARAŢIE 

 

PRIVIND NEÎNCADRAREA ÎN SITUAŢIA DE 

CONFLICT DE INTERESE/ INCOMPATIBILITATE 

 

 

Subsemnatul /a _____________________________________________ domiciliat/ă în 

______________, posesor al C.I. seria ______ nr. __________ eliberată de 

____________________ la data de ___________________ având CNP 

______________________, în calitate de candidat pentru poziţia de membru în Consiliul de 

Administraţie al Societăţii_______________________________S.R.L.  

Declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedura de selecţie a candidaţilor 

pentru poziţia de membru în Consiliul de Administraţie al Societăţii  

_______________________________S.R.L. şi cunoscând dispoziţiile articolului 326 din Codul 

Penal cu privire la falsul în declaraţii, 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. 

Subsemnatul/a declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi 

înţeleg că autoritatea publică tutelară are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi 

confirmării declaraţiilor, orice informaţii şi documente doveditoare în conformitate cu 

prevederile legale. 

 

    Data completării,                                                                                             Semnătura, 
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    Formular 10 

 

 

DECLARAŢIE 

privind situaţiile prevăzute la art. 6 din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă, cu 

modificările și completările ulterioare 

 

Subsemnatul/a____________________________________________, având          CNP 

_____________________, domiciliat/ă în ______________,             str. 

_________________, nr.____,  b l .  ____,  s c .  ____, ap.____, posesor al CI, seria _____, nr. 

____________, eliberat de ___________________ la data de _________________,  telefon fix: 

_______________, telefon mobil ____________________,  e-mail: 

_______________________, ca şi aplicant/ă pentru poziţia de membru în Consiliul de 

Administraţie, la societatea __________________________________________ S.R.L.  

, cunoscând dispoziţiile articolului 326 din Codul Penal cu privire la falsul în declaraţii, declar pe 

proprie răspundere că nu mă aflu întruna din situaţiile prevăzute la art. 6 din O.U.G. nr. 109/2011 

(nu sunt incapabil/ă şi nu am fost condamnat/ă pentru infracţiuni contra patrimoniului 

prin nesocotirea încrederii, infracţiuni de corupţie, delapidare, infracţiuni de fals în 

înscrisuri, evaziune fiscală, infracţiuni prevăzute de Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea 

şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi 

combatere a finanţării terorismului) şi nici nu am suferit o condamnare pentru vreo 

infracţiune legată de conduita profesională. 

 Dau prezenta declaraţie fiindu-mi necesară la dosarul de înscriere la procesul de 

evaluare/selecţie pentru poziţia de membru în Consiliul de Administraţie, al societății 

__________________________________ S.R.L.  

  

 Data,                                                                                                        Semnătura, 
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          Formular F11 

 

DECLARAŢIE 

privind apartenenţa la consiliile de administraţie conform art. 7 din OUG nr. 109/2011 privind 

guvernanța corporativă, cu modificările și completările ulterioare 

 

 

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: ____________________, ca şi 

aplicant/ă pentru poziţia de membru în Consiliul de Administraţie , la 

societatea__________________________________________ S.R.L. cunoscând dispoziţiile 

articolului 326 din Codul Penal cu privire la falsul în declaraţii, declar pe proprie răspundere că 

fac parte din ______ consilii de administraţie și/sau membru în consiliul de supraveghere în 

societăţi comerciale sau întreprinderi publice al căror sediu se află pe teritoriul României. 

 Dau prezenta declaraţie fiindu-mi necesară la dosarul de înscriere la procesul de selecţie 

pentru funcţia de membru în Consiliul de Administraţie, la societatea  

____________________________________ S.R.L. 

         

 Data,                                                                                                                    Semnătura 
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Formular F12 

 

DECLARAȚIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE 

 

care să ateste că nu a fost destituit/ă dintr-o funcție publică sau nu i-a încetat contractul 

individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani , conform  prevederilor OUG nr. 

57/2019 privind Codului Administrativ,cu modificările și completările ulterioare și Legii nr. 

53/2003 privind Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare,  

 

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: ____________________, ca şi 

aplicant/ă pentru poziţia de membru în Consiliul de Administraţie , la societatea 

__________________________________________ S.R.L. cunoscând dispoziţiile 

articolului 326 din Codul Penal cu privire la falsul în declaraţii, declar pe proprie răspundere că 

AM FOST / NU AM FOST destituit/ă dintr-o funcție  

publică sau  MI-A ÎNCETAT/NU MI-A ÎNCETAT contractul individual de muncă pentru 

motive disciplinare în ultimii 7 ani. 

 Data                                                                                                          Semnătura, 


