
OPIS 

cu documentele necesare depunerii candidaturii în vederera ocupării unei poziții de membru în 

Consiliu de Administrație al societății Algorithm Constructii S3 SRL 

 

a) formularul de înscriere – FORMULAR 1; 

b) Curriculum Vitae în format Europass (conform Hotărârii nr. 1021/2004 pentru aprobarea 

modelului comun european de curriculum vitae);  

c) copia actului de identitate; 

d) copiile diplomelor de studii și a altor acte care atestă efectuarea unor specializări, conform 

cerințelor postului pentru care candidează ; 

e) pentru dovedirea vechimii în muncă și specialitatea studiilor necesare ocupării postului:   

• copia carnetului de muncă pentru perioada lucrată până la data de 01.01.2011 

• adeverinţă pentru perioada lucrată după data de 01.01.2011;  

f) certificatul de cazier judiciar (este valabil 6 luni de la data eliberării şi numai în scopul 

pentru care a fost eliberat) sau declarație privind cazierul judiciar-FORMULAR 2; 

g) certificat de cazier fiscal  (este valabil 30 de zile de la data emiterii şi numai în scopul pentru 

care a fost eliberat) sau declarație privind cazierul fiscal- FORMULAR 3; 

h) adeverinţa care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de 

familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate, cu cel mult 6 luni anterior 

depunerii dosarului de candidatură (adeverinţa trebuie să conţină în clar numărul, data, numele 

emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii Publice); 

i) declarație privind statutul de independent conform art. 1382 alin. 2 din Legea nr. 31/1990 

privind societățile- FORMULAR 4; 

j) declarație privind neîncadrarea în situația de conflict de interese/incompatibilitate- 

FORMULAR 5; 

k) declarație privind situațiile prevăzute la art. 6 din OUG nr. 109/2011 privind guvernanța 

corporativă, cu modificările și completările ulterioare – FORMULAR 6;  

l) declaraţie privind apartenența la consiliile de administrație conform art. 7 din OUG nr. 

109/2011 privind guvernanța corporativă, cu modificările și completările ulterioare- 

FORMULAR 7; 



m) declarație pe proprie răspundere care să ateste că nu a fost destituit/ă dintr-o funcție 

publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 

7 ani , conform  prevederilor OUG 57/2019 privind Codul administrative, cu modificările și 

completările ulterioare și Legii nr. 53/2003 privind Codul muncii, republicată, cu modificările 

și completările ulterioare- FORMULAR 8; 

 

Copiile de pe actele prevăzute mai sus se certifică pentru conformitate cu originalul de către 

candidat.  

 

Semnătura candidatului,                                                            Semnătura secretarului de comisie, 

 


