FORMULAR 1

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
pentru postul de_____________________________________________________al S C APA SERV VALEA JIULUI
SA, cunoscând dispoziţiile articolului 326 din Codul Penal cu privire la falsul în declaraţii, declar pe proprie răspundere că
nu am înscrieri în cazierul judiciar.
Dau prezenta declaraţie fiindu-mi necesară la dosarul de înscriere privind procesul de recrutare / selecţie pentru
postul indicat mai sus și mă angajez ca în situația în care voi fi selectat in lista scur tă a candidaților, să depun, în
original, la sediul societatii, în maxim 3 zile, cazierul judiciar în original pentru a proba cele declarate mai sus.

Data, _____________
Semnătura, __________________
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FORMULAR 2

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: ____________________, în calitate de
candidat pentru postul de_____________________________________________________al S.C. APA SERV VALEA
JIULUI S.A., cunoscând dispoziţiile articolului 326 din Codul Penal cu privire la falsul în declaraţii, declar pe proprie
răspundere că nu am înscrieri în cazierul fiscal.
Dau prezenta declaraţie fiindu-mi necesară la dosarul de înscriere la procesul de recrutare / selecţie pentru postul
indicat mai sus și mă angajez ca, în situația în care voi fi selectat in lista scurtă a candidaților, să depun, în
original, la sediul societatii, în maxim 3 zile, cazierul fiscal pentru a proba cele declarate mai sus.
Data, _____________
Semnătura , __________________
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FORMULAR 3

DECLARAȚIE
privind adeverinţa medicală

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 pentru postul de_____________________________________________________al S.C. APA SERV
VALEA JIULUI S.A., cunoscând dispoziţiile articolului 326 din Codul Penal cu privire la falsul în declaraţii, declar pe
proprie răspundere că sunt apt/ă pentru muncă din punct de vedere medical.
Dau prezenta declaraţie fiindu-mi necesară la dosarul de înscriere la procesul de recrutare / selecţie pentru postul
indicat mai sus și mă angajez ca, în situația în care voi fi selectat in lista scurtă a candidaților, să depun, în
original, la sediul societatii, în maxim 3 zile, adeverință medicală pentru a proba cele declarate mai sus.

Data, _____________

Semnătura__________________
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FORMULAR 4

DECLARAŢIE
privind procedura penală

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: _______________________, în calitate de candidat
pentru postul de_____________________________________________________al S.C. APA SERV VALEA
JIULUI S.A., cunoscând dispoziţiile articolului 326 din Codul Penal cu privire la falsul în declaraţii, declar pe proprie
răspundere că nu a fost iniţiată şi nici nu este în desfăşurare nici o procedură de natură penală împotriva mea.
Dau prezenta declaraţie fiindu-mi necesară la dosarul de înscriere la procesul de recrutare / selecţie pentru postul
de________________________________________________________________al S.C. APA SERV VALEA JIULUI S.A.
Data,
_________________
Semnătura ,
_________________

33

FORMULAR 5

DECLARAŢIE
privind apartenenţa la consiliile de administraţie

Subsemnatul/a __________________________________________, având CNP_______________________,
domiciliat/ă î n____________________, str.__________________________, nr. _____, b l . _____, sc. _____, ap.
_____,jud.______________________ posesor al CI, seria _____, nr. ____________, eliberată de ________________ la
data de _________________, telefon fix: ________, telefon mobil:________________, e-mail: ____________________,
în calitate de candidat pentru postul de_____________________________________________________al S.C. APA
SERV VALEA JIULUI S.A., 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 recrutare / selecţie pentru funcţia
de conducere de_____________________________________________________al SC APA SERV VALEA JIULUI SA.
Data,
_______________
Semnătura,
____________________
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FORMULAR 6

DECLARAŢIE DE CONSIMŢĂMÂNT

Subsemnatul/a __________________________________________, având CNP_______________________,
domiciliat/ă î n____________________, str.__________________________, nr. _____, b l . _____, sc. _____, ap.
_____,jud.______________________ posesor al CI, seria _____, nr. ____________, eliberată de ________________ la data
de _________________, telefon fix: ________, telefon mobil:________________, e-mail: ____________________, 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
postului
de_____________________________________________________al S.C. APA SERV VALEA JIULUI S.A., 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,
______________________
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FORMULAR 7
DECLARAŢIE
PRIVIND NEÎNCADRAREA ÎN SITUAŢIA DE
CONFLICT DE INTERESE
Subsemnatul /a ____________________________________ domiciliat/ă în ____________, posesor al C.I. seria
__________nr.___________ eliberată de________________________ la data de__________________________ având
CNP ____________________, în calitate de candidat pentru postul de__________________________________________
al S.C. APA SERV VALEA JIULUI S.A., declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedura de
selecţie 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 (conform prevederilor Legii nr.215/2001 a administrației publice locale, Legii nr.161/2003
privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de
afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, Legii nr.393/2004 privind Statutul aleşilor locali, Legii nr.176/2010 privind
integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 144/2007 privind
înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea altor
acte normative si a Legii nr.144/2007 privind înfiinţarea, organizarea si funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, s.a.)
Subsemnatul/a declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că SC APA
SERV VALEA JIULUI SA 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 8

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 CI, seria _____, nr. ____________, eliberat de ___________________ la data de _________________, telefon fix:
_______________, telefon mobil ____________________, e-mail: _______________________, în calitate de candidat
pentru postul de_____________________________________________________al S.C. APA SERV VALEA JIULUI
S.A., 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 recrutare / selecţie pentru postul
de_____________________________________________________al S.C. APA SERV VALEA JIULUI S.A.

Data,
_________________
Semnătura ,
_________________
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FORMULAR 9

DECLARAŢIE
privind activitatea de poliție politică
(OUG nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar şi deconspirarea Securităţii)
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: _________________, în calitate de
candidat pentru postul de__________________________________________________ al S.C. APA SERV VALEA
JIULUI S.A., cunoscând dispoziţiile articolului 326 din Codul Penal cu privire la falsul în declaraţii, declar pe proprie
răspundere că:
 Am fost / Nu am lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia, în sensul art. 2 lit. a)-c) din ordonanţa
de urgenţă 24/2008.
De asemenea, am luat cunoştinţă despre prevederile art. 5 alin. (6) din ordonanţa de urgenţă, potrivit cărora:
"Persoanele care depun declaraţia pe propria răspundere sunt exonerate de obligaţia asigurării protecţiei informaţiilor secrete
de stat sau secrete de serviciu".
Sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, declar că datele înscrise în această declaraţie sunt corect
completate.
Dau prezenta declaraţie fiindu-mi necesară la dosarul de înscriere la procesul de recrutare / selecţie pentru postul
de_____________________________________________________al S.C. APA SERV VALEA JIULUI S.A.

Data,
_________________
Semnătura ,
_________________
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