
                                                                                                                                                                                        

 

                                                         

Declaraţie   de consimţământ 

 
 

Subsemnatul/Subsemnata,______________________________________

______, CNP_______________________________, 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 unui post de membru în Consiliul de 

Administraţie al RA Aeroportul “Delta Dunării” Tulcea, 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, 



 

Declaraţie 
 

 

   Subsemnatul ................................ cetatean ................................., nascut la data de 

............................., în localitatea ................................., sex ....................., căsatorit/necăsatorit, 

domiciliat în ......................., str. ............................ nr. ........, bloc ........, scara ........, etaj ......, 

apart........,sector/judet......................,posesor  al  .................., seria  ............ nr.  ....................   

eliberat de  .............................la  data  de ...................., cod numeric personal 

......................................................., cunoscând dispoziţiile articolului 292 Cod penal cu privire 

la falsul în declaratii, declar 

pe proprie raspundere că nu cad sub incidenţa articolului 6 din O.U.G nr. 109/2011 privind 

guvernanţa corporativa a întreprinderilor publice, respectiv că nu am fost declarat incapabil 

potrivit legii, nu am fost condamnat pentru gestiune frauduloasă, abuz de încredere, fals, uz de 

fals, înşelăciune, delapidare, mărturie mincinoasă, dare sau luare de mită, pentru infracţiunile 

prevăzute de Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi 

pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării actelor de terorism, cu 

modificările şi completările ulterioare, pentru infracţiunile prevăzute la art. 143-145 din Legea 

nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, cu modificările şi completările ulterioare. 

Declar,  de asemenea că îndeplinesc condiţia prevăzută la articolul 7 din O.U.G nr. 

109/2011, respectiv că nu fac parte din mai mult de 3(trei) consilii de administraţie ale unor 

regii autonome sau societăţi comerciale. 

Dau prezenta declaratie fiindu-mi necesara la încheierea contractului de mandat pentru 

calitatea de membru în consiliul de administraţie la Regia Autonomă ....................... . 

 

DECLARANT, 

 

         

 DATA:                                                                    



 

 

 

Declaraţie pe propria răspundere 
 

 

 Subsemnatul/Subsemnata................................................, în calitate de 

participant(ă) la procedura de recrutare şi selecţie prealabilă în vederea ocupătii 

unui post de membru în Consiliul de Administraţie al RA AEROPORTUL 

DELTA DUNARII  TULCEA declar pe propria răspundere sub sancţiunea 

excluderii din procedura de recrutare şi selecţie şi sub sancţiunile aplicabile 

faptei de fals în acte publice, că nu am fost destituit dintr-o funcţie publică sau 

nu mi s-a încetat contractul individual de muncă prin motive disciplinare în 

ultimii 5 ani; Subsemnatul/Subsemnata……………………………., declar că 

informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înteleg ca RA 

AEROPORTUL DELTA DUNARII  TULCEA are dreptul de a solicita, în 

scopul verificării şi confirmării declaraţiilor orice documente doveditoare de 

care dispun.  

 

 

 

 

 

 

Data:                                                                                                                                    

                                                                           Semnatura ............... 
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