
APĂ CANAL SIBIU S.A.                                                          Cod  F-02-01 

 

  

                                        FIȘA DE ÎNSCRIERE 

                           Pentru postul de ……………………………………… 

 

 Subsemnatul………………………………………………………………………… născut 

 la data de…………………………… în localitatea……………………………jud…………………. 

 domiciliat în………………………………….strada……………………..nr………….ap…………. 

telefon……………………………posesor al B.I. seria…………………. ….nr…………………….. 

eliberat de……………………………………  

Menţionez că sunt absolvent al: 

- Şcoala profesională……………………………………………meseria………………………… 

- Curs calificare de………………………… ani / luni, în meseria de…………………………….. 

- Liceul………………………………………………… profilul………………….……………… 

- Studii superioare…………………………………………………………………………. cu 

specialitatea…………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

         Locurile de muncă ocupate până în prezent 

                                                                                      Meseria / Profesia              Perioada 

1 ………………………………………………………………………………………………………. 

2. ……………………………………………………………………………………………………… 

3. ……………………………………………………………………………………………………… 

4. ……………………………………………………………………………………………………… 

5. ……………………………………………………………………………………………………… 

6. ……………………………………………………………………………………………………… 

                       În prezent sunt.  - angajat la…………………………………………………………… 

                                                 -  şomer 

                                                 -  nu lucrez 

                       Alte date care se solicită în funcţie de natura postului: 

Starea civilă…………………………... 

Număr copii…………………………… 

Stagiul militar: satisfăcut / nesatisfăcut 

DATA………………………………                                                    SEMNĂTURA 

 

 

 

 

 
 



 

 

2 

2 

APĂ CANAL SIBIU S.A. 
Protectia datelor cu caracter personal conform prevederilor Regulamentul (UE) 2016/679 

privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter 
personal 

 
 
 

ACORD PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL 
 
 
 
 
 APĂ CANAL SIBIU S.A. persoana juridica romana cu sediul in localitatea Sibiu, Str. 
Eschil  nr.6, Judet Sibiu, înregistrata la Registrul Comertului din Sibiu cu nr. J32/1023/1998, 
cod fiscal RO2684940, în calitatea de angajator, avand in vedere prevederile din 
Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte 
prelucrarea datelor cu caracter personal  aduce la cunostinta  
 Dlui/D-nei  __________________________ urmatoarele: 

1. Informatiile oferite de dumneavoastra ce contin date de identificare vor fi folosite in 
scopul intocmirii documentelor  de interviu/ concurs pentru angajare si ulterior in cazul 
admiterii pe post a documentelor de angajare si anumitor documente ce vizeaza 
relatiile de munca. 

2. Stocarea datelor se va face numai pe durata desfasurarii perioadei de recrutare sau 
activitatii in baza contractului individual de munca incheiat ulterior admiterii 
interviului/concursului. 

3.  In cazul in care nu veti fi incadrat in munca in cadrul societatiiin urma sustinerii 
interviului/ concursului , societatea arhiveaza documentele depuse potrivit legislatiei 
aplicabile, iar la cerere se vor restitui. 

 
 
 
 
 
Apă Canal Sibiu S.A. 
 
______________________________ 
 
 
 
 Imi exprim in mod expres consimtamantul ca APĂ CANAL SIBIU S.A.sa foloseasca 
datele de identificare cu caracter personal, puse la dispozitie, numai pentru intocmirea 
documentelor de inscriere la interviu/ concurs de angajare si a anumitor documente ce 
vizeaza ulterior eventualele relatii de munca . 
 
 
 
 

 
Nume si Prenume         Data 
____________________________ 
Semnatura 

 


