
ANEXA 1 

 DECLARATIE PE PROPRIE RĂSPUNDERE PRIVIND EXPERIENŢA ÎN 
ÎMBUNĂTĂŢIREA PERFORMANŢEI SOCIETĂŢILOR SAU REGIILOR 

AUTONOME ADMINISTRATE ȘI/SAU CONDUSE 

Subsemnatul(a) …………………………………………, domiciliat în ………………, str. 
………………………….., nr. …., bl. ……, sc. ……., ap. ……, jud. ……………………., 
posesor al C.I./B.I., seria …….., nr. ……………………., în conformitate cu prevederile OUG 
nr. 109/2011, privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, referitoare la procedura 
de recrutare si selecţie pentru ocuparea postului de membru în Consiliul de Administrație al 
Societății de Transport Public Timișoara S.A., prezint următoarele informaţii necesare procesului 
de selecţie pe proprie răspundere și sub sancțiunea legislației în vigoare privind falsul în 
declarații: 

 

 
 
 
 
Data:            Semnătură 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nr. Companie 
Funcție 

(administrator/ 
conducere) 

Perioada de 
administrare/ 

conducere 

Evoluția 
cifrei de 
afaceri 

 

Evoluția 
profitabilității 

Numărul 
de 

angajați 
(în 

medie) 

 

 

 

 

 

 

 

     



ANEXA 2 

 
DECLARAŢIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE 

Privind îndeplinirea condițiilor necesare accederii in procesul de evaluare si selecție 

Subsemnatul(a) …………………………………………, domiciliat în ………………, str. 
………………………….., nr. …., bl. ……, sc. ……., ap. ……, jud. ……………………., 
posesor al C.I./B.I., seria …….., nr. ……………………., în conformitate cu prevederile OUG 
nr. 109/2011, privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, referitoare la procedura 
de recrutare și selecţie pentru ocuparea postului de membru în Consiliul de Administrație al 
Societății de Transport Public Timișoara S.A., declar pe proprie răspundere și sub sancțiunea 
legislației în vigoare privind falsul în declarații că îndeplinesc următoarele condiții de 
participare: 

 

Nr. Condiții: 
Auto - 

evaluare: 
1 Am cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau 

non UE, şi domiciliul în România. 
 

2 Cunosc limba română (scris şi vorbit).  
3 Nu am fost condamnat(a) pentru infracţiuni contra patrimoniului prin 

nesocotirea încrederii, infracţiuni de corupţie, delapidare, infracţiuni de fals în 
înscrisuri, evaziune fiscală, infracţiuni prevăzute de Legea nr. 656/2002 pentru 
prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor 
măsuri de prevenire şi combatere a finanţării terorismului, republicată, cu 
modificările ulterioare; 

 

4 Nu am fost destituit(a) dintr-o funcţie publică şi/sau nu mi-a fost încetat 
contractul individual de muncă pentru motive disciplinare, în ultimii 5 ani. 

 

5 Nu exercit dacă voi fi numit administrator mai mult de 3 mandate de 
administrator şi/sau de membru al consiliului de supraveghere în societăţi pe 
acţiuni /întreprinderi publice al căror sediu se află pe teritoriul României; 

 

6 Nu sunt în conflict de interese potrivit legii şi statutului societății cu poziția de 
membru în consiliul de administrație; 

 

7 Dețin studii superioare, finalizate în domeniul economic/juridic/tehnic sau 
altul 

 

8 Dețin experienţă în administrarea sau managementul unor regii autonome sau 
societăţi, inclusiv societăţi din sectorul privat. 
 
 

 

Număr total de bife   

Notă: se vor bifa condițiile îndeplinite. La final, se va trece numărul total de condiții îndeplinite.  



 

Dețin / Nu dețin statut de independență față de Societatea de Transport Public Timișoara S.A., 
în temeiul art. 138^2 alin. 2 din Legea nr.31/1990 – Legea societăților 

ART. 138^2 alin.(2) Legea 31/1990 – Legea societăților 

”(2) La desemnarea administratorului independent, adunarea generală a acţionarilor va avea în 
vedere următoarele 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).” 

 

Data:          Semnătura: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANEXA 3 

DECLARAȚIE DE CONSIMȚĂMÂNT 

 

 Subsemnatul(a)……………………………………………….., domiciliat(ă) în 
localitatea……………………………….., str.……………………...……………., nr…………., 
bl……, sc……, ap………, județ…………………., telefon fix……………………….., telefon 
mobil………………………………, posesor al BI/CI seria………., nr……………………, 
eliberat de………………………, la data de………………, CNP……………………………., în 
calitate de participant(ă) la procedura de recrutare și selecție în vederea ocupării postului de 
membru în Consiliul de Administrație al Societății de Transport Public Timișoara S.A. declar pe 
propria răspundere că îmi dau acordul cu privire la utilizarea și prelucrarea datelor mele 
personale în cadrul procedurii de recrutare și selecție pentru ocuparea postului mai sus 
menționat, iar aceste date corespund realității.  

 Am luat la cunoștință faptul că datele furnizate în procesul de recrutare și selecție vor fi 
tratate confidențial, în conformitate cu prevederile Directivei CE/95/46 – privind protecția 
persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a 
acestor date, transpusă prin Legea nr. 677/2001 – privind protecția persoanelor la prelucrarea 
datelor cu caracter personal și libera circulație a acestora cu modificările și completările 
ulterioare, precum și prevederile Directivei nr. 2002/58/CE – privind prelucrarea datelor cu 
caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice, transpuse prin 
Legea nr. 506/2004. 

 

 

Data ………………………….                                          Semnătura …………..……….. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 


