
 
 

 
 
 
 

DECLARAȚIE 
privind cazierul judiciar 

 
 
 
 

Subsemnatul/a   , având 

CNP  , domiciliat/ă în   , str. 

    , nr.   ,  b l .  ,  s c .   , ap.  , posesor 

al/a C.I., seria    nr.   , eliberat/ă  de 

  la data de   , telefon 

fix:  ,telefon mobil   , e-mail: 

  , ca şi aplicant/ă pentru postul de 

_________________________________________________________ în cadrul 

_______________________________________________________ din structura 

Spitalului Clinic de Copii „Dr. Victor Gomoiu”, cunoscând dispoziţiile articolului 

326 din Codul Penal cu privire la falsul în declaraţii, declar pe proprie răspundere 

că nu am cazier judiciar. 

Dau prezenta declaraţie fiindu-mi necesară la dosarul de înscriere la procesul 

de recrutare / selecţie pentru postul de _________________________ în cadrul 

____________________________________________________ din structura 

Spitalului Clinic de Copii „Dr. Victor Gomoiu”. 

Data,    
 
 
 

Semnătura ,    



 
 

 
 
 
 

DECLARAȚIE 
privind adeverinţa medicală 

 
 
 
 

Subsemnatul/a    , având 

CNP  ,   domiciliat/ă   în   , 

str.   ,   nr.           ,   b l .           ,   s c .           ,  ap.     , 

posesor al/a C.I., seria   nr.  , eliberat/ă de 

  la data de   , telefon 

fix:  ,telefon mobil   , e-mail: 

  , ca şi aplicant/ă pentru postul de 

_________________________________________________________ în cadrul 

_______________________________________________________ din structura 

Spitalului Clinic de Copii „Dr. Victor Gomoiu”, cunoscând dispoziţiile articolului 

326 din Codul Penal cu privire la falsul în declaraţii, declar pe proprie răspundere 

că sunt apt/ă pentru muncă din punct de vedere medical. 

Dau prezenta declaraţie fiindu-mi necesară la dosarul de înscriere la procesul 

de recrutare / selecţie pentru postul de _________________________ în cadrul 

____________________________________________________ din structura 

Spitalului Clinic de Copii „Dr. Victor Gomoiu”. 

 
Data,    

 
 
 

Semnătura ,    
 



 
 

 

DECLARAŢIE 
privind conținutul dosarului de candidatură 

 
 
 

Subsemnatul/a  , având  CNP 

  , domiciliat/ă în   , str. 

  ,  nr.  , b l .  ,   s c .  , ap.  ,  posesor  al CI, 

seria  , nr.  , eliberat de  la  data de 

  , telefon fix:   , telefon mobil 

  ,   e-mail:  , ca şi aplicant/ă 

pentru postul de _________________________________________________ în 

cadrul _______________________________________________________ din 

structura Spitalului Clinic de Copii „Dr. Victor Gomoiu”, cunoscând dispoziţiile 

articolului 326 din Codul Penal cu privire la falsul în declaraţii, declar pe proprie 

răspundere că informatiile cuprinse in dosarul de candidatura depus si 

informatiile cuprinde in Curriculum Vitae corespund experientei mele 

profesionale . 

Dau prezenta declaraţie fiindu-mi necesară la dosarul de înscriere la procesul 

de recrutare / selecţie pentru postul de _________________________ în cadrul 

____________________________________________________ din structura 

Spitalului Clinic de Copii „Dr. Victor Gomoiu”. 

 
 

Data, 
 
 

 
 

Semnătura , 
 
 



  

 
 
 
 

DECLARAŢIE DE CONSIMŢĂMÂNT 
 
 
 

Subsemnatul/a,     , 

având 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 vacant de ____________________________________ 

în cadrul _______________________________________________________ din 

structura Spitalului Clinic de Copii „Dr. Victor Gomoiu” , 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 

libera 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 

privind situaţiile prevăzute la art. 6 din O.U.G. nr. 109/2011 
 
 
 
 

Subsemnatul/a , având 
 

CNP  , domiciliat/ă în  , str. 
  , nr.  ,   b l .  ,  s c .  , ap.  , posesor al CI, seria 
  , nr.   , eliberat de    la data de 
  , telefon fix:   , telefon mobil 
  ,    e-mail:  , ca şi aplicant/ă 
pentru postul de _________________________________________________ în 
cadrul _______________________________________________________ din 
structura Spitalului Clinic de Copii „Dr. Victor Gomoiu”, cunoscând dispoziţiile 
articolului 292 din Codul Penal cu privire la falsul în declaraţii, declar pe proprie 
răspundere că nu mă aflu întruna din situaţiile prevăzute la art. 6 din O.U.G. 
nr. 109/2011 (nu sunt incapabil/ă şi nu am fost condamnat/ă pentru infracţiuni 
contra patrimoniului prin nesocotirea încrederii, infracţiuni de corupţie, delapidare, 
infracţiuni de fals în înscrisuri, evaziune fiscală, infracţiuni prevăzute de Legea nr. 
656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru 
instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării terorismului) şi nici 
nu am suferit o condamnare pentru vreo infracţiune legată de conduita 
profesională. 

Dau prezenta declaraţie fiindu-mi necesară la dosarul de înscriere la procesul 

de recrutare / selecţie pentru postul de _________________________ în cadrul 

____________________________________________________ din structura 

Spitalului Clinic de Copii „Dr. Victor Gomoiu”. 

Data, 
 
 

 
 

Semnătura , 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
 
 
 

DECLARAȚIE 
privind adeverinta de integritate comportamentală 

 
 

Subsemnatul/a   , având 

CNP  , domiciliat/ă în   , str. 

    , nr.   ,  b l .  ,  s c .   , ap.  , posesor 

al/a C.I., seria    nr.   , eliberat/ă  de 

  la data de   , telefon 

fix:  ,telefon mobil   , e-mail: 

  , ca şi aplicant/ă pentru postul de 

_________________________________________________________ în cadrul 

_______________________________________________________ din structura 

Spitalului Clinic de Copii „Dr. Victor Gomoiu”, cunoscând dispoziţiile articolului 

326 din Codul Penal cu privire la falsul în declaraţii, declar pe propria 

răspundere faptul că nu figurez inscris in evidentele politiei cu mentiuni care 

pot face obiectul Registrului national automatizat cu privire la persoanele 

care au comis infractiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra 

minorilor.. 

Dau prezenta declaraţie fiindu-mi necesară la dosarul de înscriere la procesul 

de recrutare / selecţie pentru postul de _________________________ în cadrul 

____________________________________________________ din structura 

Spitalului Clinic de Copii „Dr. Victor Gomoiu”. 

Data,    
 
 
 

Semnătura ,    
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