








Formularul nr.1 

 

 

DECLARAȚIE  

privind neîncadrarea în situația de conflict de interese 

Subsemnatul/Subsemnata,________________________________________,  
CNP _________________________, domiciliat/ă în  ______________________ , 
strada________________________ , nr. _____, bloc.___ , sc.___ , ap.____ în 

calitate de  candidat  pentru  postul de membru în consiliul de administrație al  SC 

______________  SA, cunoscând dispozițiile art. 292 din Codul penal cu privire 

la falsul în declarații, declar că, prin ocuparea poziției pentru care mi-am depus 

candidatura, nu mă aflu în situația de conflict de interese sau incompatibilitate, 

așa cum sunt acestea definite de legislația în vigoare din România. 

Subsemnatul declar că informațiile furnizate sunt complete și corecte în 

fiecare detaliu și înțeleg că autoritatea publică tutelară are dreptul de a solicita, în 

scopul verificării și confirmării declarațiilor, orice informații și documente 

doveditoare în conformitate cu prevederile legale. 

 

 

Data …………..                                                          Semnătura……………  

 
 
 

   

 



Formularul nr.2 

DECLARATIE  

privind statutul de independent 

Subsemnatul/Subsemnata_____________________________________________________, 

CNP________________________,domiciliat/ă 

în_______,strada___________________ , nr.____ , bloc _____  , sc._____ , 

ap. ____  , în calitate de candidat pentru poziția de membru în consiliul de administrație al 

SC________________SA, declar pe proprie răspundere sub sancțiunea excluderii din 

procedura de selecție a candidaților pentru poziția de membru în consiliul de 

administrație al SC_____________  SA și a sancțiunilor prevăzute de Codul penal 

privind falsul în declarații, că : 

□   dețin  statutul de independent față de SC_____________SA, așa cum este acesta descris 

     în art. 138^2 alin. (2) din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale,          

republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

□    nu dețin statutul de independent față de SC_____________SA, așa cum este acesta 

descris în art. 138^2 alin. (2) din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

Subsemnatul declar că informațiile furnizate sunt completate și corecte în fiecare 

detaliu și înțeleg că autoritatea publică tutelară are dreptul de a solicita, în scopul 

verificării și confirmării declarației, orice informații și documente doveditoare în 

conformitate cu prevederile legale. 

Data ………..                                                   Semnătura.......................  



Formularul nr.3 

 

 

DECLARAȚIE  

privind înscrierile în cazierul judiciar și fiscal 

 

 

 
Subsemnatul/Subsemnata, ______________________________________________ 

CNP _________________________________, domiciliat/ă în _________________ 
strada ____________________________ , nr.____ , bloc ____, sc.  ____ , apart.____ ,   și 
în calitate de aplicant pentru postul de membru în consiliul de administrație la 

SC___________  SA, cunoscând dispozițiile art. 292 din Codul penal cu privire la falsul în 

declarații, declar pe propria răspundere că nu am înscrieri în cazierul judiciar și fiscal. 

Dau prezenta declarație fiindu-mi necesară la dosarul de înscriere în procesul de selecție 

pentru postul de membru în consiliul de administrație al SC _______________SA. 
 
 
 
 
 
 

Data  ………….                                                       Semnătura  ................... 



                                      Formularul nr.4 
 
 
 

DECLARAȚIE 
 

privind procedura penală 
 

 
Subsemnatul/Subsemnata _______________________________________,  

CNP _________________________, domiciliat/ă în ________________________, 
strada __________________________, nr.______, bloc _______, apart. _______ în 
calitate de aplicant pentru postul de membru în consiliul de administrație la SC 
______________ SA, cunoscând dispozițiile art. 292 din Codul penal cu privire la 
falsul în declarații, declar pe propria răspundere că nu a fost inițiată și nici nu este în 
desfășurare nici o procedură de natură penală împotriva mea. 

Dau prezenta declarație fiindu-mi necesară la dosarul de înscriere în procesul 
de selecție pentru postul de membru în consiliul de administrație al SC__________ SA. 

Data  ……………                                            Semnătura .................  



                                 Formularul nr.5 

 

 

DECLARAȚIE  

privind apartenența la consiliile de administrație 

 

 

          Subsemnatul/Subsemnata______________________________________, 
CNP _____________________ , domiciliat/a în ________________________, 
strada ________________________, nr.____, bloc____, sc.___ , ap.____, în calitate 
de aplicant pentru postul de membru în consiliul de administrație la 
SC__________SA, cunoscând dispozițiile art. 292 din Codul penal cu privire la 
falsul în declarații, declar pe propria răspundere că fac parte din 
___________consilii de administrație și/sau consilii de supraveghere la societăți 
comerciale sau întreprinderi publice al căror sediu se află pe teritoriul României. 

Dau prezenta declarație fiindu-mi necesară la dosarul de înscriere în procesul 
de selecție pentru postul de membru în consiliul de administrație al 
SC______________SA. 

 
 

Data  ……………                                       Semnătura.....................  
                      

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Formularul nr.6 
 
 
 
DECLARAȚIE DE CONSIMȚĂMÂNT 

 
 
              Subsemnatul/Subsemnata_______________________________________, 
CNP___________________________, domiciliat/ă în _______________________, 
strada  _________________________ __, nr._____, bloc.______, sc.____, ap.____ , 
declar pe propria răspundere că îmi dau acordul cu privire la utilizarea și prelucrarea 
datelor mele personale în vederea verificării informațiilor furnizate în cadrul 
procedurii de selecție și recrutare, în vederea ocupării unui post de membru în 
Consiliul de Administrație al SC ___________  SA, iar aceste date corespund 
realității. 

Am luat cunoștință de faptul că datele cuprinse în acest formular vor fi 
tratate confidențial, în conformitate cu prevederile Directivei CE/95/46 privind 
protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter 
personal și libera circulație a acestor date, transpusă prin Legea nr. 677/2001 
privind protecția persoanelor la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera 
circulație a acestor date cu modificările și completările ulterioare, precum și 
prevederile Directivei 2002/58/CE privind prelucrarea datelor cu caracter personal 
și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice, transpuse prin 
Legea nr. 506/2004. 

  

 Data,                                                         Semnătura, 

________        ____________ 
  

 

 

 

 

 

 

 

 



Formularul nr.7 

 

 

DECLARAȚIE  
privind statutul de funcționar public/ angajat în cadrul autorității publice tutelare sau 

al unei alte instituții sau autorități publice 
 
 

               Subsemnatul/Subsemnata ___________________________________, având 
CNP __________________________ , domiciliat/ă în _____________________ , 
strada ______________________, nr. ____, bloc,_____, sc. _____, apart._______, 
în calitate de candidat pentru postul de membru în consiliul de administrație al 
SC______________SA, cunoscând prevederile Codului penal cu privire la falsul în 
declarații, declar pe propria răspundere că fac parte/ nu fac parte din rândul 
funcționarilor publici sau al altor categorii de personal din cadrul autorității publice 
tutelare ori din cadrul altor autorități sau instituții publice. 

Subsemnatul declar că informațiile furnizate sunt complete și corecte în 
fiecare detaliu și înțeleg că autoritatea publică tutelară are dreptul de a solicita, în 
scopul verificării și confirmării declarațiilor, orice informații și documente 
doveditoare în conformitate cu prevederile legale. 

 

Data  ………………                                           Semnătura ......................  
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