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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      
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SECȚIUNEA 4 

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  
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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.  

J 

J1 Sunt de acord ca persoanele indicate la sectiunea de referinte sa fie contactate;  

Semnătura  Data   
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FORMULAR 
F2 

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

SECȚIUNEA 1 

Nume și prenume  

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 sunt reale și corecte   

2 Documentele prezentate în copie sunt conforme cu documentele originale   

3 Am fost destituit(ă) dintr-o funcție din cadrul unor instituții publice în ultimii 7 ani;   

4 
Am fost revocat(ă) dintr-o funcție de administrator sau manager al unei societăți 
publice sau private sau al unei regii autonome din motive imputabile mie în ultimii 2 
ani; 

  

5 Mi-a fost încetat contractul individual de muncă în ultimele 12 luni;   

6 

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, republicată, cu modificările ulterioare 

  

7 
Mă aflu in situație de conflict de interese care să mă facă incompatibil(ă) cu 
exercitarea functiei pe care am aplicat 

  

8 
Împotriva mea a fost declansată si se află in derulare cercetare penală privind 
presupuse fapte comise in activitatea mea profesională 

  

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

10 Sunt membru(membră) a unui partid politic   

11 Dețin o funcție de conducere în cadrul unui partid politic   

12 
Sunt apt(ă) din punct de vedere medical pentru exercitarea funcției pe care am 
aplicat 

  

13 Nu detin inscrisuri in cazierul fiscal   
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14 Nu detin inscrisuri in cazierul judiciar   
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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 Municipiului Tulcea. 
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FORMULAR 
F5 

DECLARAȚIA DE INTERESE 

 

SECȚIUNEA 1 

Subsemnatul (a) 
(Nume și prenume) 

 

Având funcția de   

La  

cunoscând prevederile art. 292 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…... 

 

 

 



Anexa la Formular F4 – consimțământ de prelucrare a datelor cu caracter personal    2 

 

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 ş i 

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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PRIMARIA MUNICIPIULUI TULCEA 
Nr.               din          

 

CONSIMŢĂMÂNT 

 
 

Subsemnatul/Subsemnata……………………………………… domiciliat/ă în …….…………………………, 

e-mail……………………………………………, telefon …………………………… declar prin prezenta, că 

sunt de acord ca institutia, să fie autorizată să proceseze datele mele personale în cadrul 

…………………………………(se trece obiectul solicitării pentru care se face colectarea datelor 

sau temeiul legal), în calitate de ……………………………………………………… , respectând 

prevederile 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) pus în aplicare prin Legea 

nr.190/2018.  

Consimțământul meu în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal, precum 

și furnizarea datelor personale este acordat pentru scopul menționat și declar că am luat la 

cunoștință de drepturile mele conferite de Regulamentul UE 679 / 2016: dreptul de acces 

la date, dreptul la ștergerea datelor (“dreptul de a fi uitat”), dreptul la restricționare, 

dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la opoziție, dreptul la rectificare.  

Deasemenea îmi dau consimțământul meu în spiritul prevederilor GDPR înțelegând o 

confirmare clară a faptului că, în calitate de persoană vizată am fost informat/ă, știu și sunt 

de acord cu prelucrarea datelor mele personale de către operator, în scopurile stabilite 

împreună cu acesta. În plus această dovadă consider că este clară, liberă, specifică, 

informată și lipsită de ambiguitate, reprezintă o formă de acțiune afirmativă clară, 

consimțământul fiind verificabil și separat de alți termeni și condiții existând modalități 

simple pentru retragerea consimțământului. 

Primăria manifestă o grijă deosebită pentru a se asigura că acordul meu este dat în mod 

liber. 

Am înțeles această declarație de consimțământ și sunt de acord cu procesarea datelor mele 

personale prin canalele de mai sus, în scopurile descrise în prezenta.  

 

DATA…………………       SEMNĂTURA 

        ……………………………………… 

 

Vă rugăm marcați cu [x] modalitatea prin care doriți sa fiți contactat/ă în scopul furnizării de 

informații în domeniul protecției datelor cu caracter personal: [ ] e-mail [ ] SMS [ ] apel telefonic [ ] 

în scris pe hârtie 
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În cazul în care vă dați consimțământul solicităm să ne precizați e-mailul dumneavoastră sau 

numărul de telefon, la care puteți fi contactat, în funcție de marcarea căsuței,. 

Notă: Acest formular este valid numai în cazul în care această căsuță este bifată cu X. [ ] 
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