Formular F1
Cerere de înscriere
Subsemnatul (a),
Nume

Telefon

Prenume

E-mail

C.I. seria

numar

Eliberata de

C.N.P.

La data

Cetatenia

Cu domiciliul in

Vă rog să-mi aprobaţi înscrierea la procedura de selecţie pentru funcţiile de Director general și
Directori generali adjuncți ai Univers T S.A.
Menționez că doresc să aplic pentru funcția de :


Director general



Director general adjunct

Nume şi prenume ____________________________

Data completării _____________________________

Semnătura _________________________________
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Formular F2
Declarație pe propria răspundere cu privire la îndeplinirea
condiţiilor generale
Subsemnatul (a),
Nume
Prenume
C.I. seria

numar

C.N.P.

Eliberata de

La data

Cetatenia

Cu domiciliul in

În calitate de participant la procedura de selecţie desfășurată de către Univers T 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 informaþiilor constituie fals în declaraţii şi este
pedepsită conform legii, declar prin prezenta, pe propria răspundere, că:
DA NU
1.
2.
3.

4.

5.

6.
7.

Îndeplinesc criteriile cerute prin O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă

a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.
111/2016 și H.G. nr. 722/2016
Am experienţă relevantă (minim 4 ani) în managementul sau administrarea unor

societăți, inclusiv societăți din sectorul privat;
Am fost destituit dintr-o funcție din cadrul unor instituții publice sau al unor
întreprinderi cu capital majoritar de stat sau am avut încetat contractul individual de 
muncă pentru motive disciplinare în ultimii 3 ani
Am fost revocaț în ultimii 5 ani din funcția de director/administrator al unei societăți
sau regii autonome care se încadrează in prevederile Art. 1 al O.U.G. nr.109/2011 
actualizată
Am înregistrate în cazierul judiciar infracţiuni incompatibile cu calitatea de Director
general sau Director general adjunct. Am fost condamnat(ă) definitiv printr-o
hotărâre judecătorească pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra
statului sau contra autorității, infracțiuni de corupție și de serviciu, infracțiuni contra
înfăptuirii justiției, infracțiunii de fals, infracțiunii contra patrimoniului, pentru

infracțiunile prevăzute de Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea
spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și
completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare, sau
pentru infracțiunile prevăzute de Legea nr. 85/2014 referitoare la procedurile
desăvârșite cu intenție care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției;
Am fost colaborator al securităţii şi am făcut poliție politică, așa cum este definită

prin lege
Sunt apt din punct de vedere medical, am capacitate deplină de exercițiu
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8.
9.
10.
11.

Informațiile prezentate în dosarul meu de candidatură sunt reale și corecte
Documentele prezentate în copie sunt conforme cu documentele originale
Dețin înscrisuri în cazierul fiscal
Dețin înscrisuri în cazierul judiciar















Nume şi prenume ____________________________
Data completării _____________________________

Semnătura _________________________________
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Formular F3
Acordul cu privire la obţinerea de date în vederea verificării
informaţiilor
Subsemnatul (a),
Nume
Prenume
C.I. seria

numar

Eliberata de

C.N.P.

La data

Cetatenia

Cu domiciliul in

În calitate de participant la procedura de selecţie desfăşurată de către Univers T S.A., cunoscând
că falsul în declaraţii este pedepsit în conformitate cu art. 326 din Codul Penal şi intelegand că
orice omisiune sau incorectitudine în prezentarea informaţiilor constituie fals în declaraţii şi este
pedepsită conform legii, declar prin prezenta, pe propria răspundere, că:
îmi dau acordul pentru

nu îmi dau acordul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal

îmi dau acordul pentru

nu îmi dau acordul pentru derularea procedurii de obţinere de date de

la angajatori, instituţii de învăţământ, instituţii de stat şi de la persoane de contact, în vederea
verificării informaţiilor puse la dispoziţie de mine către Univers T S.A., în procesul de recrutare şi
selecţie de candidaţi.

Nume şi prenume ____________________________
Data completării _____________________________
Semnătura _________________________________
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Formular F4
Consimțământ de prelucrare a datelor cu caracter personal
SECȚIUNEA 1
Nume și prenume
Semnătura

Data

SECȚIUNEA 2
Subsemnatul(a), în calitate de

Candidat la procedura de selecție
Cunoscând că falsul în declarații este pedepsit în conformitate cu art. 326 din Codul Penal și înțelegând că
orice omisiune sau incorectitudine în prezentarea informațiilor constituie fals în declarații si este pedepsită
conform legii, declar prin prezenta, pe propria răspundere, că:

Îmi dau acordul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal (nume și prenume, număr
de telefon, adresă de email, angajator(i) actual și/sau anterior(i), poziția ocupată în cadrul
angajatorilor actuali sau anteriori, etc.) pe care le-am pus la dispoziția/care au fost puse la
dispoziția Univers T S.A. în dosarul de candidatură depus.
Semnătura

DA

NU





Data
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Formular F5
Declaraţie de interese
Subsemnatul (a),
Nume
Prenume
având funcția de
cu domiciliul
în

C.N.P.

cunoscând prevederile art. 326 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe propria
răspundere:
1. Asociat sau acţionar la societăţi comerciale, companii/societăţi naţionale, instituţii de credit, grupuri de
interes economic, precum şi membru în asociaţii, fundaţii sau alte organizaţii neguvernamentale:
Unitatea
– denumirea şi adresa –

Calitatea deţinută

Nr. de părţi sociale
sau de acţiuni

Valoarea totală a
părţilor sociale şi/sau a
acţiunilor

1.1…...

2. Calitatea de membru în organele de conducere, administrare şi control ale societăţilor comerciale, ale regiilor
autonome, ale companiilor/societăţilor naţionale, ale instituţiilor de credit, ale grupurilor de interes economic, ale
asociaţiilor sau fundaţiilor ori ale altor organizaţii neguvernamentale:
Unitatea
– denumirea şi adresa –

Calitatea deţinută

Valoarea beneficiilor

2.1……

3. Calitatea de membru în cadrul asociaţiilor profesionale şi/sau sindicale
3.1…...

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

5. Contracte, inclusiv cele de asistenţă juridică, consultanță juridică, consultanţă şi 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:
6
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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
contractului

Valoare
a totală
a
contrac
tului

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)

Prin rude de gradul I se înţelege părinţi pe linie ascendentă şi copii pe linie descendentă.
Se vor declara numele, denumirea şi adresa beneficiarului de contract unde, prin calitatea deţinută, titularul, soţul/soţia şi
rudele de gradul I obţin contracte, aşa cum sunt definite la punctul 5. Nu se declară contractele societăților comerciale pe acțiuni la
care declarantul împreună cu soțul/soția și rudele de gradul I dețin mai puțin de 5% din capitalul social al societății, indiferent de
modul de dobândire a acțiunilor.
1)

2)

Prezenta declaraţie constituie act public şi răspund potrivit legii penale pentru
inexactitatea sau caracterul incomplet al datelor menţionate.
Data completării

Semnătura

.....................................

……………………………….
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Formular F6

Declaraţie pe propria răspundere de renunțare la postul de Preşedinte al Consiliului de
Administraţie al societății, în cazul numirii ca director general al societăţii
(dacă este cazul)

Subsemnatul (a),
Nume
Prenume
C.I. seria

numar

Eliberata de

C.N.P.

La data

Cetatenia

Cu domiciliul în

În calitate de participant la procedura de selecţie desfăşurată de către Univers T S.A. şi de
Preşedinte al Consiliului de Administraţie în cadrul Univers T S.A., declar prin prezenta, pe
propria răspundere, că, în cazul în care voi fi numit ca Director general al Univers T S.A., mă oblig
să renunţ la funcţia de Preşedinte al Consiliului de Administrație.

Nume şi prenume ____________________________
Data completării _____________________________
Semnătura _________________________________
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