
FORMULAR 1 
 

DECLARAŢIE 
privind cazierul judiciar  

 
 
 

 

Subsemnatul/a __________________________________________, având 

CNP________________________, domiciliat/ăîn _____________________,str. 

_________________________,nr._____, b l .  ____, s c .  ____, ap.____, posesor 

al/a C.I., seria ____nr.__________, eliberat/ă de 

_______________________________la data de __________, telefon 

fix:___________, telefonmobil ______________________, e-mail: 

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

de Administratie, la Societatea Comercială TROLEIBUZUL S.A., cunoscând 

dispoziţiilearticolului 326 din Codul Penal cu privire la falsul în declaraţii, declar 

pe proprie răspundere că nu am fapte înscrise în cazierul judiciar. 

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

de recrutare / selecţie pentru poziţia de membru înConsiliul de Administraţie la 

Societatea Comercială TROLEIBUZUL S.A.  

    Data completării, 
  _______________ 
 
 (Nume, prenume) 
___________________________ 
        Semnătura,    
                               ___________________ 
 
 
 



FORMULAR 2 
 

 

DECLARAŢIE 
privind cazierul fiscal 

 
 
 

 

Subsemnatul/a __________________________________________, 

avândCNP________________________, domiciliat/ăîn 

_____________________,str. _________________________,nr._____, b l .  ____, 

s c .  ____, ap.____, posesor al/a C.I., seria ____nr.__________, eliberat/ă de 

_______________________________la data de __________, telefon 

fix:_________________, telefonmobil ______________________, e-mail: 

____________________, caşiaplicant/ă pentru poziţia de membru în Consiliul de 

Administratie, la Societatea Comercială TROLEIBUZUL S.A., cunoscând 

dispoziţiilearticolului 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 poziţia de membru înConsiliul de Administraţie la 

Societatea Comercială TROLEIBUZUL S.A.   

    Data completării, 
  _______________ 
 
 (Nume, prenume) 
___________________________ 
        Semnătura,    
                           ___________________ 



FORMULAR 3 
 

DECLARAŢIE 
privind adeverinţa medicală 

 
 
 

 

Subsemnatul/a __________________________________________, 

avândCNP________________________, domiciliat/ăîn 

_____________________,str. _________________________,nr._____, b l .  

____, s c .  ____, ap.____, posesor al/a C.I., seria ____nr.__________, eliberat/ă 

de _______________________________la data de __________, telefon 

fix:___________, telefonmobil ______________________, e-mail: 

____________________, caşiaplicant/ă pentru poziţia de membru în Consiliul 

de Administratie, la Societatea Comercială TROLEIBUZUL S.A., cunoscând 

dispoziţiilearticolului 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 poziţia de membru înConsiliul de Administraţie la 

Societatea Comercială TROLEIBUZUL S.A. 

 

    Data completării, 
  _______________ 
 
 (Nume, prenume) 
___________________________ 



        Semnătura,    
                          ___________________ 
 
FORMULAR 4 

 
DECLARAŢIE 

 
PRIVIND STATUTUL DE INDEPENDENT  

 
 

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 al Societatii 
TROLEIBUZUL S.A., declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din 
procedura de selecţie a candidaţilor pentru poziţia de Membru în Consiliul de 
Administraţie al Societatii Comerciale TROLEIBUZUL S.A şi a sancţiunilor 
prevăzute de Codul Penal privind falsul în declaraţii, că:  
Deţin statutul de independent faţă de ____________________aşa cum este acesta 
descris în art. 1382  alin. 2 din legea 31/1990 privind societăţile comerciale; 
       Nu deţin statutul de independent faţă de ___________________aşa cum este 
acesta descris în art. 1382  alin. 2 din legea 31/1990 privind societăţile comerciale; 
           Subsemnatul/a declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în 
fiecare detaliu şiînţeleg ca autoritatea publică tutelară, are dreptul de a solicita, în 
scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, orice informaţiişi documente 
doveditoare în conformitate cu prevederile legale. 
    Data completării, 
  _______________ 
 
 (Nume, prenume) 
___________________________ 
        Semnătura,    
                          ___________________ 
 
 

 

 



 
 
 
 
FORMULAR 5 
 

DECLARAŢIE 
privind conţinutul dosarului de candidatură 

 

Subsemnatul/a______________________________________, având CNP 
_____________________, domiciliat/ăîn ______________,str. 
_________________,nr.____,  b l .  ____,  s c .  ____, ap.____, posesor al CI, seria 
_____, nr. ____________, eliberat de ___________________ la data de 
_________________,  telefon fix: _______________,telefonmobil 
____________________, e-mail: _______________________, caşiaplicant/ă 
pentru poziţia de membru în Consiliul de administraţie la Societatea Comercială 
TROLEIBUZUL S.A, cunoscând dispoziţiilearticolului 326 din Codul Penal cu 
privire la falsul în declaraţii, declar pe proprie răspundere că informaţiile 
cuprinse în dosarul de candidatură depus şi informaţiile cuprinse în 
Curriculum Vitae corespund experienţei mele profesionale. 

 Dau prezenta declaraţie fiindu-mi necesară la dosarul de înscriere la procesul 
de recrutare / selecţie pentru poziţia de membru în Consiliul de Administraţie la 
Societatea Comercială TROLEIBUZUL S.A. 
 
    Data completării, 
  _______________ 
 
 (Nume, prenume) 
___________________________ 
        Semnătura,    
                            ___________________ 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
FORMULAR 6 
 

 

DECLARAŢIE 

privind apartenenţa la consiliile de administraţie 

Subsemnatul/a __________________________________________, având 

CNP_______________________, domiciliat/ă 

în_______________,str.__________________________,nr._____, b l .  _____, 

sc. _____, ap. _____, posesor al CI, seria _____, nr. ____________, eliberată de 

________________ la data de _________________, telefon fix: ________, 

telefonmobil:________________,e-mail: ____________________, caşiaplicant/ă 

pentru poziţia de membru în Consiliul de Administraţie, la Societatea 

Comercială TROLEIBUZUL S.A., cunoscând dispoziţiilearticolului 326 din 

Codul Penal cu privire la falsul în declaraţii, declar pe proprie răspundere căfac 

parte din ______ consilii de administraţie şi/sau consilii 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 membru în Consiliul de Administraţie la 

Societatea Comercială TROLEIBUZUL S.A. 

    Data completării, 
  _______________ 
 
 (Nume, prenume) 
___________________________ 



        Semnătura,    
                          ___________________ 
 
 
 
 
 
FORMULAR 7 
 
 

 DECLARAŢIE DE CONSIMŢĂMÂNT 
 

 
 Subsemnatul/a ____________________________________________, 
având CNP ____________________________, domiciliat/ăîn ______________, 
str. ___________________,nr.____,  b l .  ____,  s c .  ____, ap. ____, posesor al 
CI, seria _____, nr. ____________, eliberat de ___________________ la data de 
___________, telefon fix: _______________,telefonmobil 
___________________, e-mail: _______________________, caşiaplicant/ă 
pentru poziţia de membru în Consiliul de AdministraţieSocietatea Comercială 
TROLEIBUZUL S.A, cunoscând că falsul în declaraţii este pedepsit în 
conformitate cu art. 326 din Codul Penal şi înţelegând că orice omisiune sau 
incorectitudine în prezentarea informaţiilor constituie fals în declaraţii şi este 
pedepsitã conform legii, declar prin prezenta, pe propria rãspundere că îmi dau 
acordul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal (nume şi prenume, număr 
de telefon, adresă de domiciliu, adresă de email, angajator(i) actual şi / sau 
anterior(i), poziţia ocupata în cadrul angajatorilor actuali sau anteriori, etc.) pe care 
le-am pus la dispoziţa / care au fost puse la dispoziţia comisiei de selecţie şi a S.C. 
Fox Management Consultants  S.R.L. în dosarul de candidatură depus în cadrul 
procedurii de selecţieşi recrutare în vederea ocupării unei poziţii de membru în 
Consiliul de administraţie al Societatii Comerciale TROLEIBUZUL 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 Regulamentului nr. 679/2016 privind 
protecția persoanelor fiziceîn ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter 
personal și privind libera circulație a acestor date.  
 
 
    Data completării, 
  _______________ 



 
 (Nume, prenume) 
___________________________ 
        Semnătura,    
                             ___________________ 
 
 
FORMULAR 8 

 
 

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 poziţia de Membru în 
Consiliul de Administraţie al Societatii Comerciale TROLEIBUZUL S.A,  declar 
pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedura de selecţie a 
candidaţilor pentru poziţia de Membru în Consiliul de Administraţie al Societatii 
Comerciale TROLEIBUZUL S.A. şi a sancţiunilor prevăzute de Codul penal 
privind 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, 
  _______________ 
 
 (Nume, prenume) 
___________________________ 



        Semnătura,    
                           ___________________ 
 
 
 
 
 
 
 
FORMULAR 9 

 

 

DECLARAŢIE 

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

 

 

Subsemnatul/a____________________________________________, având          
CNP _____________________, domiciliat/ăîn ______________,str. 
_________________,nr.____,  b l .  ____,  s c .  ____, ap.____, posesor al CI, seria 
_____, nr. ____________, eliberat de ___________________ la data de 
_________________,  telefon fix: _______________,telefonmobil 
____________________, e-mail: _______________________, caşiaplicant/ă 
pentru poziţia de membru în Consiliul de Administraţie, la Societatea Comercială 
TROLEIBUZUL S.A, cunoscând dispoziţiilearticolului 326 din Codul Penal cu 
privire la falsul în declaraţii, declar pe proprie răspundere că nu mă aflu într-una 
din situaţiile prevăzute la art. 6 din O.U.G. nr. 109/2011 (nusunt 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 
şisancţionarea 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 poziţia de membru în Consiliul de Administraţie la 
Societatea Comercială TROLEIBUZUL S.A. 
   

    Data completării, 



  _______________ 
 
 (Nume, prenume) 
___________________________ 
        Semnătura,    
                        ___________________ 
 
FORMULAR 10 
 

DECLARAŢIE 

privind atragerea răspunderii în cazul insolvenţei/falimentului 

 societăţilor/regiilor autonome administrate/conduse  

Subsemnatul/a ____________________________________________, având CNP 
____________________________, domiciliat/ăîn ______________, str. 
___________________,nr.____,  b l .  ____,  s c .  ____, ap. ____, posesor al CI, 
seria _____, nr. ____________, eliberat de ___________________ la data de 
___________, telefon fix: _______________,telefonmobil 
___________________, e-mail: _______________________, caşiaplicant/ă 
pentru poziţia de membru în Consiliul de Administraţie la Societatea Comercială 
TROLEIBUZUL S.A., cunoscând dispoziţiilearticolului 326 din Codul Penal cu 
privire la falsul în declaraţii, declar pe propria răspundere, sub sancţiunea 
excluderii din procedura de selecţie a candidaţilor pentru poziţia de membru în 
Consiliul de Administraţieşi a sancţiunilor prevăzute de Codul Penal privind falsul 
în declaraţii, că: 
        Împotriva mea nu a fost iniţiatăşi admisă o acţiune de atragere a 
răspunderii în ceea ce priveşte insolvenţa/ falimentul unei societăţi comerciale/ 
regii autonome în care mi-am exercitat mandatul de administrator/ director; 
       Împotriva mea a fost iniţiată şi admisă o acţiune de atragere a răspunderii în 
ceea ce priveşte insolvenţa/ falimentul unei societăţi comerciale/regii autonome în 
care mi-am exercitat mandatul de administrator/ director; 
Subsemnatul/a declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare 
detaliu şiînţeleg că autoritatea publică tutelară, are dreptul de a solicita, în scopul 
verificării şi confirmării declaraţiilor, orice informaţiişi documente doveditoare în 
conformitate cu prevederile legale. 
Dau prezenta declaraţie fiindu-mi necesară la dosarul de înscriere în procesul de 
recrutare şi selecţie pentru poziţia de membru în Consiliul de Administraţie la 
Societatea Comercială TROLEIBUZUL S.A. 
 

 

 



     Data completării, 
  _______________ 
 
 (Nume, prenume) 
___________________________ 
        Semnătura,    
                            ___________________ 
FORMULAR 11 
 
 

DECLARAŢIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE 
 
 
Subsemnatul/a ____________________________________________, având CNP 
____________________________, domiciliat/ăîn ______________, str. 
___________________,nr.____,  b l .  ____,  s c .  ____, ap. ____, posesor al CI, 
seria _____, nr. ____________, eliberat de ___________________ la data de 
___________, telefon fix: _______________,telefonmobil 
___________________, e-mail: _______________________, caşiaplicant/ă 
pentru poziţia de membru în Consiliul de Administraţie la Societatea Comercială 
TROLEIBUZUL S.A, cunoscând dispoziţiile articolului 326 din Codul Penal cu 
privire la falsul în declaraţii, declar pe proprie răspundere că:  
    AM FOST destituit/ă dintr-o funcţie publică sau deţinută în cadrulunor 
întreprinderi de stat, cu capital majoritar de stat, în ultimii 3 ani; 
     NU AM FOST destituit/ă dintr-o funcţie publică sau deţinută în cadrulunor 
întreprinderi de stat, cu capital majoritar de stat, cu capital majoritar de stat, 
în ultimii 3 ani; 
     MI-A ÎNCETAT contractul individual de muncă pentru motive imputabile 
mie, în ultimii 3 ani; 
      NU MI-A ÎNCETAT contractul individual de muncă pentru motive 
imputabile mie, în ultimii 3 ani.  
 
 
    Data completării, 
  _______________ 
 
 (Nume, prenume) 
___________________________ 

 

 

 

 



        Semnătura,    
                          ___________________ 
 
 
 
 
 
       
 
FORMULAR 12 
 
 

DECLARAŢIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE 
 
 
Subsemnatul/a ____________________________________________, având CNP 
____________________________, domiciliat/ăîn ______________, str. 
___________________,nr.____,  b l .  ____,  s c .  ____, ap. ____, posesor al CI, 
seria _____, nr. ____________, eliberat de ___________________ la data de 
___________, telefon fix: _______________,telefonmobil 
___________________, e-mail: _______________________, caşiaplicant/ă 
pentru poziţia de membru în Consiliul de Administraţie la Societatea Comercială 
TROLEIBUZUL S.A, cunoscând dispoziţiile articolului 326 din Codul penal cu 
privire la falsul în declaraţii, declar pe proprie răspundere că nu am 
desfăşuratactivităţi de poliţie politică, aşa cum este definită prin lege. 
 
    Data completării, 
  _______________ 
 
 (Nume, prenume) 
___________________________ 
        Semnătura,    
                           ___________________ 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
FORMULAR 13 
 
 

ACORDUL DE OBŢINERE A DATELOR PENTRU VERIFICAREA 
INFORMAŢIILOR FURNIZATE ÎN DOSARUL DE CANDIDATURĂ 

 
 
Subsemnatul/a ____________________________________________, având CNP 
____________________________, domiciliat/ăîn ______________, str. 
___________________,nr.____,  b l .  ____,  s c .  ____, ap. ____, posesor al CI, 
seria _____, nr. ____________, eliberat de ___________________ la data de 
___________, telefon fix: _______________,telefonmobil 
___________________, e-mail: _______________________, caşiaplicant/ă 
pentru poziţia de membru în Consiliul de Administraţie la Societatea Comercială 
TROLEIBUZUL S.A., cunoscând că falsul în declaraţii este pedepsit în 
conformitate cu art. 326 din Codul Penal şi înţelegând că orice omisiune sau 
incorectitudine în prezentarea informaţiilor constituie fals în declaraţii şi este 
pedepsitã conform legii, declar prin prezenta, pe propria răspundere, că îmi dau 
acordul pentru derularea procedurii de obţinere de date de la angajatori, instituţii de 
învăţământ, instituţii ale administraţiei de stat şi de la persoane de contact în 
vederea verificării informaţiilor puse la dispoziţie de mine către S.C. Fox 
Management Concultants S.R.L., expertul specializat în recrutarea resurselor 
umane, contractat să deruleze procedura de recrutare şi selecţie în cadrul căreia am 
aplicat. 
 
    Data completării, 
  _______________ 
 
 (Nume, prenume) 
___________________________ 
        Semnătura,    
                         ___________________ 



 
 
 
 
 
 
 
 
FORMULAR 14 
 

DECLARAŢIA DE INTERESE 
 
Subsemnatul/a ____________________________________________, având CNP 
____________________________, domiciliat/ăîn ______________, str. 
___________________,nr.____,  b l .  ____,  s c .  ____, ap. ____, posesor al CI, 
seria _____, nr. ____________, eliberat de ___________________ la data de 
___________, telefon fix: _______________,telefonmobil 
___________________, e-mail: _______________________, caşiaplicant/ă 
pentru poziţia de membru în Consiliul de Administraţie la Societatea Comercială 
TROLEIBUZUL S.A., cunoscând prevederile art. 326 din Codul penal privind 
falsul în declaraţii, declar pe propria răspundere: 
 
1. Asociat sau acţionar la societăţi comerciale, companii/societăţinaţionale, instituţii de credit, grupuri de interes economic, precum 
şi membru în asociaţii, fundaţii sau alte organizaţii neguvernamentale: 

Unitatea 
 – denumireaşiadresa – Calitateadeţinută 

Nr. depărţi 
sociale sau de 

acţiuni 

Valoareatotală a 
părţilorsocialeşi/sau

aacţiunilor 
1.1…...    
    
    
    
    
    
2. Calitatea de membru în organele de conducere, administrare şi control ale societăţilor comerciale, ale regiilor autonome, ale 
companiilor/societăţilornaţionale, ale instituţiilor de credit, ale grupurilor de interes economic, ale asociaţiilor sau fundaţiilor ori ale 
altor organizaţii neguvernamentale: 

Unitatea 
 – denumireaşiadresa – Calitateadeţinută Valoareabeneficiilor 

2.1……   
   
   
   
   
3. Calitatea de membru încadrulasociaţiilorprofesionaleşi/sausindicale 

3.1…... 
 
 
 



 
4. Calitatea de membru în organele de conducere, administrare şi control, retribuite sau neretribuite, deţinute în cadrul partidelor 
politice, funcţiadeţinutăşi denumirea partidului politic 
4.1…… 
 
 
 

 

5. Contracte, inclusiv cele de asistenţă juridică, consultanţă juridică, consultanţăşi 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 
contract
ului 

Valoarea 
totală a 
contractul
ui 

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 înţelegepărinţi 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/soţiaşi rudele de gradul I obţin contracte, aşa cum sunt definite la punctul 5. Nu se declară contractele 
societăţilor comerciale pe acţiuni la care declarantul împreună cu soţul/soţia şi rudele de gradul I deţin mai puţin de 
5% din capitalul social al societăţii, indiferent de modul de dobândire a acţiunilor. 

 
 
Prezenta declaraţie constituie act public şi răspund potrivit legii penale pentru 

inexactitatea sau caracterul incomplet al datelor menţionate. 
 
    Data completării, 
  _______________ 
 
 (Nume, prenume) 
___________________________ 
        Semnătura,    
                         ___________________ 



 
 

 
 
 
 
 

 


