DECLARAŢIE
privind statutul de independent

Subsemnatul/Subsemnata _______________________________________________,
având CNP _________________________________________, in calitate de candidat pentru
pozitia de membru in consiliul de administratie al RECONS SA,
declar pe proprie raspundere, sub sanctiunea excluderii din procedura de selectie a
candidatilor pentru pozitia de membru în consiliul de administratie si a celor prevazute de art.
326 din Codul penal privind falsul in declaratii, ca :
 detin statutul de independent fata de RECONS SA, asa cum este acesta descris in art.
138^2 alin. (2)¹ din Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu
modificarile si completarile ulterioare;
 nu detin statutul de independent fata de RECONS SA, asa cum este acesta descris in art.
138^2 alin. (2)¹ din Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu
modificarile si completarile ulterioare;

Declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si inteleg ca
autoritatea publica tutelara are dreptul de a solicita, in scopul verificarii si confirmarii
declaratiei, orice informatii si documente doveditoare in conformitate cu prevederile legale
Dau prezenta declaraţie fiindu-mi necesară la dosarul de candidatură în procesul de
recrutare și selecţie pentru poziţia de membru în Consiliul de Administraţie la RECONS SA.
Data ….....................

Semnatura ......................

¹ La desemnarea administratorului independent, se vor avea in vedere urmatoarele criterii:
a) să nu fie director al societăţii sau al unei societăţi controlate de către aceasta şi să nu fi îndeplinit o astfel
de funcţie în ultimii 5 ani;
b) să nu fi fost salariat al societăţii sau al unei societăţi controlate de către aceasta ori să fi avut un astfel de
raport de muncă în ultimii 5 ani;
c) să nu primească sau să fi primit de la societate ori de la o societate controlată de aceasta o remuneraţie
suplimentară sau alte avantaje, altele decât cele corespunzând calităţii sale de administrator neexecutiv;
d) să nu fie acţionar semnificativ al societăţii;
e) să nu aibă sau să fi avut în ultimul an relaţii de afaceri cu societatea ori cu o societate controlată de
aceasta, fie personal, fie ca asociat, acţionar, administrator, director sau salariat al unei societăţi care are
astfel de relaţii cu societatea, dacă, prin caracterul lor substanţial, acestea sunt de natură a-i afecta
obiectivitatea;
f) să nu fie sau să fi fost în ultimii 3 ani auditor financiar ori asociat salariat al actualului auditor financiar al
societăţii sau al unei societăţi controlate de aceasta;
g) să fie director într-o altă societate în care un director al societăţii este administrator neexecutiv;
h) să nu fi fost administrator neexecutiv al societăţii mai mult de 3 mandate;
i) să nu aibă relaţii de familie cu o persoană aflată în una dintre situaţiile prevăzute la lit. a) şi d).

