
 

 

DECLARAŢIE DE CONSIMŢĂMÂNT 

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 _________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 

pozitiei de Director…………………………… al URBAN SERV SA BOTOSANI , iar aceste date corespund 

realităţii. 

Am luat la cunoştinţă că datele cuprinse în acest formular vor fi tratate confidenţial, în conformitate cu 

prevederile Legii nr. 190 din 18 iulie 2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 

2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor 

fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor 

date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor), de 

respectare a prevederilor  Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce 

priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare 

a Directivei 95/46/CE, precum şi cu 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, cu modificările și completările ulterioare. 

Data:                                                                                                                                                                     

Semnătura, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

DECLARAŢIE 

privind situaţiile prevăzute la art. 6 din O.U.G. nr. 109/2011
 

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 __________in 

calitate de candidat/a pentru poziţia de Director…………………..al URBAN SERV SA BOTOSANI , 

cunoscând dispoziţiile articolului 292 din Codul Penal cu privire la falsul în declaraţii, declar pe proprie 

răspundere că: 

- Ma aflu/nu mă aflu în niciuna dintre 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); 

- Am/nu am suferit o condamnare pentru vreo infracţiune legată de conduita  profesională; 

- Am/nu am fost destituit in ultimii 5 ani pe motive imputabile mie. 

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

pentru poziţia de Director………………..al  URBAN SERV SA BOTOSANI. 

Subsemnatul/Subsemnata……………………………., declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte 

în fiecare detaliu şi înteleg ca URBAN SERV SA BOTOSANI are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi 

confirmării declaraţiilor orice documente doveditoare de care dispun. 

Data:                                                                                                                                                                          

Semnătura, 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

DECLARAŢIE 

privind neîncadrarea în situaţia de conflict de interese si/sau incompatibilități 

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 __________in 

calitate de candidat/a pentru poziţia de Director...................al URBAN SERV SA BOTOSANI.  

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

poziţia de Director ............al  URBAN SERV SA BOTOSANI şi a sancţiunilor prevăzute de Codul penal 

privind falsul în declarații, că prin ocuparea poziţiei pentru care mi-am depus candidatura, ma aflu/ nu 

mă aflu în situaţia de conflict de interese si/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 URBAN SERV SA BOTOSANI are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării 

declaraţiilor, orice informaţii şi documente doveditoare în conformitate cu prevederile legale. 

 

Data                                                                                                                                                                             

Semnatura 

 

 


