
FORMULARE DOSAR INSCRIERE PROCES RECRUTARE SI SELECTIE S.C. Transport Calatori Express S.A. Ploiesti 

 
 

Declaratie pe propria răspundere  
 
 
 

Subsemnatul (a), 
 
 

Nume  

Prenume 
 

 
 

C.I. seria 
  

numar 
      

Eliberata de 
 

La data  
 

 

C.N.P. 
             

Cetatenia  
 

 
 

Cu domiciliul in 
 

 

 
 
In calitate de participant la procesul de recrutare si selectie desfasurat de catre S.C. Transport Calatori 

Express S.A. Ploiesti, cunoscand ca falsul în declaraţii este pedepsit în conformitate cu art. 326 din Codul 

Penal si intelegand că orice omisiune sau incorectitudine în prezentarea informaţiilor constituie fals in 

declaratii si este pedepsită conform legii, declar prin prezenta, pe propria răspundere, ca: 

 

 nu am fost destituit(a) dintr-o functie din cadrul unor intreprinderi de stat, cu capital majoritar de stat sau   

 nu mi-a fost incetat contractul individual de munca pentru motive disciplinare in ultimii 7 ani.  

 nu am fost revocat dintr-o functie de conducere (director sau functii similare) a unor intreprinderi publice, 

asa cum este prevazut de art. 36 alin 7 din OUG 109 / 2011. 

 nu ma aflu in situatie de conflict de interese care sa ma faca incompatibil(a) cu exercitarea functiei de 

________________________ al S.C Transport Calatori Express  S.A. Ploiesti.  

 nu am desfăsurat activităti de politie politică, asa cum sunt acestea definite prin lege. 

 toate documentele si informatiile prevăzute in dosarul de candidatura sunt conforme cu realitatea; 

 imi dau acordul pentru derularea procedurii de obtinere de date de la angajatori, institutii de invatamant, 

institutii de stat si de la persoane de contact in vederea verificarii informatiilor puse la dispozitie de mine  

 Îmi exprim în mod expres consimţământul privind prelucrarea datelor mele cu caracter personal, în 

cadrul procedurii de selecţie şi recrutare pentru ocuparea functiei de ____________________________ al 

S.C. Transport Călători Express S.A.Ploieşti. 

Am luat la cunoştinţă că datele cuprinse în documentele prezentate vor fi tratate confidenţial, în 

conformitate cu prevederile Legii nr. 677/2001 privind protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor 

cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date cu modificările şi completările ulterioare. 

 



FORMULARE DOSAR INSCRIERE PROCES RECRUTARE SI SELECTIE S.C. Transport Calatori Express S.A. Ploiesti 

Subsemnatul/Subsemnata declar că informatiile furnizate sunt complete si corecte în fiecare detaliu 

si înteleg faptul că îmi pot fi solicitate orice documente doveditoare de care dispun, în scopul verificării si 

confirmării declaratiilor. 

 

 

Nume si prenume: ____________________________________________ 

 

Data completarii: ______________________________________________ 

 

Semnatura: __________________________________________________ 


