
 

CERINTE PRIVIND CANDIDATII LA FUNCTIA DE ADMINISTRATOR 

 

 

Candidatii trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:  
 
 sunt absolvenţi cu examen de licenţă sau de diplomă ai unei instituţii de învăţământ superior;  
 îndeplinesc condiţiile generale prevăzute de Legea societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare;  
 au experienţă relevantă adecvată naturii, amplorii şi complexităţii activităţii societăţii şi 
responsabilităţilor alocate.  
 
Cuprinsul dosarului de candidatura - anexat  
 
1. Dovada nominalizarii pentru postul de administrator  
- in conformitate cu dispozitiile art. 137ˆ1 (2) din Legea nr. 31/1990, candidatii pentru posturile de 
administrator pot fi nominalizati de catre membrii actuali ai consiliului de administratie sau de 
actionari. 
- propunerea propriu-zisa a candidatului, semnata si stampilata (dupa caz) de administrator sau de 
actionar, va mentiona numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala a candidatului.  
2. Curriculum vitae al candidatului propus, datat şi semnat (se recomandă modelul Europass) ;  
3. Copia actului de identitate;  
4. Copia actului de studii si a altor certificate relevante detinute;  
5. Declaratia pe propria raspundere (anexa 1), din care sa rezulte ca:  
a) respecta dispozitiile legale in vigoare referitoare la activitatea pe care urmeaza sa o desfasoare;  
b) ca nu se afla in situatiile de incompatibilitate prevazute de legislatia in vigoare; 
c) ca nu se află în conflict de interese care îl fac incompatibil cu exercitarea funcției de Administrator 
la Societatea REGAL SA. 
6. Declaraţia candidatului propus că acceptă să fie înscris pe Lista de candidaţi a Societăţii REGAL 
SA (anexa 2), respectiv ca isi da consimtamantul ca datele sale personale (nume, prenume, studii, 
calificari, competente, experienta profesionala) vor fi publicate pe web-site www.regalgl.ro iar 
celelalte date personale (adresa domiciliu, telefon, e-mail, serie si nr. CI, CNP, semnatura vor fi 
tratate confidenţial, în conformitate cu prevederile Regulamentului nr.676/2016 al UE si Legii nr. 
677/2001 privind protecţia persoanelor la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie 
a acestor date. 
 
Procedura si termenele de depunere a candidaturilor sunt cele prevazute in Convocator:  

 
Membrii actuali ai Consiliului de Administratie sau actionarii au dreptul de a nominaliza persoane 
pentru candidatura la postul de administrator, conform art. 117 alin. (6) si art. 1371 din Legea nr. 
31/1990 privind societatile.  
 

Candidaţii pentru funcţia de administrator vor depune dosarele de candidatură la sediul societăţii 
pana la data de 10.08.2018, ora 12:00 .  
 

Lista cuprinzând informaţii cu privire la numele, localitatea de domiciliu şi calificarea profesionala a 
persoanelor propuse pentru funcţia de administrator se află la dispoziţia acţionarilor, publicată pe 
website-ul societăţii www.regalgl.ro şi poate fi completată până la data limită de depunere a 
dosarelor.  
 

Zilnic, vor fi afisate pe website www.regalgl.ro candidaturile depuse, in ordinea cronologica a 
primirii, insotite de CV-urile puse la dispozitie de candidat, cu precizarea AGOA 12/13.09.2018 – 
Alegerea Consiliului de Administratie . 
  

La sfarsitul perioadei de depunere a dosarelor, incepand cu data de 12.08.2018, orele 10:00, va fi 
afisata pe website www.regalgl.ro Lista candidatilor pentru calitatea de administrator, care vor fi 
înscrişi pe buletinele de vot în ordinea cronologica a primirii dosarelor. 

 
PRESEDINTE CA 

SC ASSET INVEST SA  



cu reprezentant permanent Nijnic Marin Ilie 
 
 

Anexa 1 
 
 
 

DECLARAŢIE PE PROPRIE RĂSPUNDERE 
 
 

 
Subsemnatul/Subsemnata................................................................................................................., 
în calitate de candidat propus in vederea alegerii in functia de membru in Consiliul de Administraţie 
al societatii REGAL SA, declar pe propria răspundere sub sancţiunile aplicabile infracţiunii de fals în 
inscrisuri, că:  
 
a) nu ma aflu in situatiile de incompatibilitate prevazute de legislatia in vigoare, respectiv 
art.15316  din Legea nr.31/1990 a societatilor comerciale privind exercitarea concomitent a cel mult 5 
mandate de administrator; 
b) nu  am fost condamnat(ă) printr-o hotărâre judecătorească rămasă definitivă pentru o 
infracţiune de natura celor prevazute la art.731 din Legea nr.31/1990 a societatilor, respectiv nu am 
făcut obiectul unei hotărâri judecătoreşti rămase definitive pentru gestiune frauduloasă, abuz de 
încredere, fals, uz de fals, înşelăciune, delapidare, mărturie mincinoasă, dare şi luare de mită, 
pentru infracţiunile prevăzute de Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării 
banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării actelor de 
terorism, republicată, pentru infracţiunile prevăzute la art.143-145 din Legea nr. 85/2006 privind 
procedura insolvenţei (abrogată de Legea 85/2014);  
e) la data depunerii candidaturii, nu mă aflu în conflict de interese cu exercitarea funcției de 
Administrator la Societatea REGAL SA. 
 
Subsemnatul/Subsemnata, declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu  
şi înteleg faptul că îmi pot fi solicitate orice documente doveditoare de care dispun de către Consiliul 
de Administratie al societatii REGAL SA, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor.  
 
 
 
 
Data.......................................  

Semnătura ............................ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Anexa 2 
 
 
 
 

DECLARAŢIE DE CONSIMŢĂMÂNT 
 
 
 
Subsemnatul/Subsemnata,..................................................................................................................., 
declar pe propria răspundere că îmi dau acordul sa fiu inscris(a) pe Lista de candidati   la functia de 
membru în Consiliul de Administraţie al societatii REGAL SA,  cu privire la utilizarea şi prelucrarea 
datelor mele personale (nume, prenume, studii, calificari, competente, experienta profesionala) ce 
vor fi publicate pe web-site www.regalgl.ro, iar aceste date corespund realităţii.  
Am luat la cunoştinţă că celelalte date personale (adresa domiciliu, telefon, e-mail, serie si nr. CI, 
CNP, semnatura vor fi tratate confidenţial, în conformitate cu prevederile Regulamentului 
nr.676/2016 al UE si Legii nr. 677/2001 privind protecţia persoanelor la prelucrarea datelor cu 
caracter personal şi libera circulaţie a acestor date. 

 
 

 
Data.......................................  

Semnătura ............................ 
 

 
 


