
DECLARAȚIE 

privind  neîncadrarea   în situația  de conflict de interese 
 

        Subsemnatul/Subsemnata,__________________________CNP ___________________                 
domiciliat/ă  în ____________pe  strada _________________  , nr.,____ bloc.,___ sc._____ 
ap.__________, în  calitate  de  candidat  pentru   postul  de   Director general   al   SC Recons 
S.A.Arad,  cunoscând dispozițiile art. 292 din Codul penal cu privire la falsul în declarații,  declar 
că, prin ocuparea pozitiei pentru care mi-am depus candidatura, nu ma aflu in  situatia  de  
conflict  de  interese  sau  incompatibilitate,  asa  cum  sunt  acestea  definite  de legislatia in 
vigoare din Romania. 
         Subsemnatul declar ca informatiile fumizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si  

inteleg  ca  autoritatea  publica  tutelara  are  dreptul  de  a  solicita,  in  scopul  verificarii  si 

confirmarii  declaratiilor,  orice  informatii  si  documente  doveditoare  in  conformitate  cu 

prevederile legale. 

 

                          Data                         .                                                Semnătura        

 

               . 

DECLARAȚIE 

 

privind înscrierile în  cazierul  judiciar și fiscal 

 

       Subsemnatul/Subsemnata,__________________________CNP ___________________                 

domiciliat/ă  în ____________ pe  strada _________________  , nr.,____ bloc.,___ sc._____ 

ap.__________, în  calitate  de  candidat  pentru   postul  de   Director general   al   SC Recons 

S.A.Arad,  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 

selectțe  pentru postul  de   Director general   al   SC Recons S.A.Arad 

 

              Data                            .                                                     Semnătura  

 

 

 

                        . 



DECLARAȚIE 

privind   procedura    penală 

 

         Subsemnatul/Subsemnata,__________________________CNP ___________________                 

domiciliat/ă  în ____________pe  strada _________________  , nr.,____ bloc.,___ sc._____ 

ap.__________, în  calitate  de  candidat  pentru   postul  de   Director general   al   SC Recons 

S.A.Arad,  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 nicio procedură 

de natură penală impotriva mea. 

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

selectțe  pentru postul  de   Director general   al   SC Recons S.A.Arad SA 

 

                      Data                         .                                                Semnătura       

 

             

DECLARAȚIE  DE  CONSIMȚĂMÂNT 

 

     Subsemnatul/Subsemnata,__________________________CNP ___________________                 

domiciliat/ă  în ____________pe  strada _________________  , nr.,____ bloc.,___ sc._____ 

ap.__________, în  calitate  de  candidat  pentru   postul  de   Director general   al   SC Recons 

S.A.Arad,  cunoscând dispozițiile art. 292 din Codul penal cu privire  la falsul  în declarații,   

declar   că  îmi  dau  acordul   cu  privire  la  utilizarea   și  prelucrarea   datelor mele  personale  

în  vederea  verificării   informațiilor   fumizate   în  cadrul  procedurii   de  selecție - recrutare,   

în  vederea   ocupării  postului de   Director general   al   SC Recons S.A.Arad SA,   iar aceste  

date  corespund   realității, 

       Am   luat   cunostință    de   faptul   ca   datele   cuprinse   în   acest   formular    vor   fi  

tratate confidențial,  în conformitate   cu  prevederile   Directivei   CE/95/46   privind  protecția   

persoanelor fizice  în  ceea  ce  priveste   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                          . 


