
Compania: Apa Nova București S.A.
Operator economic
............................
(denumire/numele)

Declaraţie privind efectivul mediu anual
al personalului angajat şi al cadrelor de conducere

Subsemnatul, ............................................ reprezentant legal/împuternicit al
................................................................... (denumirea/ numele şi sediul/ adresa candidatului), declar

pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în
tabelul anexat sunt reale.

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înțeleg
că Apa Nova București S.A. are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor,
situaţiilor şi documentelor care însoţesc candidatura, orice informaţii suplimentare în scopul verificării
datelor din prezenta declaraţie.

Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte persoane
juridice, să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai Apa Nova București S.A., cu privire la orice
aspect tehnic şi financiar în legătură cu activitatea noastră.

Anul 2020 Anul 2021 Anul  2022
Personal angajat
Din care personal de conducere

Data completării: ......................

Operator economic,
..................................
(semnătura autorizată )
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Anexa 1 la
Declaraţie privind efectivul mediu anual

al personalului angajat şi al cadrelor de conducere

Lista cuprinzând resursele umane

Nr.
crt. Meseria Dotare minimă

Număr
total

personal
0 1 2 3
1 Responsabili tehnici cu execuţia, care să fie atestaţi în

domeniul lucrării ce urmează să fie executată
1

2 Deservenţi buldoexcavator 3
3 Şoferi autobasculantă sau maşină de mare tonaj 2
4 Deservenţi utilaj foraj: operator la utilaje de foraj dirijat,

operator la utilaje de reabilitări conducte subterane sau
operator la utilaje pentru subtraversări

1

5 Deservenţi alte utilaje 1
6 Sudori atestaţi sudură polietilenă 1
7 Tehnicieni 2
8 Ingineri cu specializare instalaţii, hidro sau imbunătăţiri

funciare
1

9 Muncitori calificaţi, dintre care cel puţin 15 instalatori apă şi
canal

18

10 Topometrişti 1

Operator economic,
.................................
(semnătura autorizată)
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