Declarație pe propria răspundere

Subsemnatul/Subsemnata
în calitate de candidat la procedura de selecție în vederea ocupării unei poziții de
în cadrul societății Aquabis S.A.,
cunoscând prevederile articolului 326 din Codul Penal privind falsul în declarații, declar pe
proprie răspundere, sub sancțiunea excluderii din procedura de selecție că nu mă aflu în situația
de conflict de interese sau indicii rezonabile privind afilierea la un anumit grup de interese sau
riscul de a fi supusa unor influente nejustificate din exteriorul entității, situații care ar putea sa
îi afecteze corectitudinea, independenta sau imparțialitatea deciziilor *.
Subsemnatul/Subsemnata declar că informațiile furnizate sunt complete și corecte în fiecare
detaliu și înțeleg că în cadrul acestui proces de selecție consultantul independent și membrii
Comisiei de evaluare au dreptul de a solicita, în scopul verificării declarațiilor orice documente
doveditoare.
Declar, susțin și semnez, după ce am luat la cunoștință și am completat personal datele din
această declarație.

Data:
Semnătura:

* În conformitate cu prevederile art. 138 ind. 2 din Legea nr. 31/1990, se vor avea în vedere
următoarele situații ale candidatului:
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 regie ori de la o regie 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 regia ori cu o regie controlată de aceasta,
fie personal, fie ca asociat, acţionar, administrator, director sau salariat al unei societăţi care are
astfel de relaţii cu regia, 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 regie 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)

