
 

 

DECLARAŢIE DE CONSIMŢĂMÂNT 

 

Subsemnatul/Subsemnata,________________________________________, CNP_________________________________, 

declar pe propria răspundere că îmi dau acordul cu privire la utilizarea şi prelucrarea datelor mele personale în cadrul 

procedurii de selecţie şi recrutare în vederea ocupării unui post de membru în Consiliul de Administraţie al societății de acțiuni 

înființată în asociere de către Municipiul Sfântu Gheorghe, 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. 

 

 

 Data,        Semnătura, 



 

DECLARAȚIE  

pe propria răspundere 

 

 

Subsemnatul / Subsemnata __________________________________________, CNP___________________                                       
în calitate de participant(ă) la procedura de recrutare și selecție în vedere ocupării unui post de membru în Consiliul de 
Administrație al societății de acțiuni înființată în asociere de către Municipiul Sfântu Gheorghe, declar pe propria răspundere 
sub sancțiunea excluderii din procedura de recrutare și selecție și sub sancțiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că: 

1. Nu am fost condamnat (ă) printr-o hotărâre judecătorească rămasă definitivă pentru o infracțiune legată de conduita 
profesională. 

2. Nu am făcut obiectul unei hotărâri judecătorești rămase definitive pentru gestiune frauduloasă, abuz de încredere, 
fals, uz de fals, înșelăciune, delapidare, mărturie mincinoasă, dare și luare de mită, bancruta, gestiune frauduloasă şi 
pentru infracținile prevăzute de Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și 
pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării actelor de terorism, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare; 

3. Nu mă aflu în conflict de interese sau în incompatibilitate conform celor stipulate prin Legea nr. 215/2001, 
republicată, Legea 161/2003, Legea 393/2004, Legea 176/2010 și Legea 144/2007, republicată. 

4. Exercit concomitent un număr de _____ mandate de administrator și /sau de membru al consiliului de supraveghere 
în societăți pe acțiuni al căror sediu se află pe teritoriul României, după cum urmează: 

_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________ 

5. Am/nu am statut de independent potrivit art. Nr.1382 din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare. 

6. Sunt / nu sunt angajat în cadrul autorităților publice tutelare ori în cadrul altei autorități sau instituții publice. 

Subsemnatul/subsemnata, declar că informațiile furnizate sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg că, 
comisia de evaluare și selecție are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării orice documente 
doveditoare de care dispun. 

 

Data                                                                                                          Semnătura 


