
 PREFAB S.A. Bucureşti – A.G.O.A. 19/20.04.2017 
 
                                                             
                                                            DECLARAŢIE 
 
 
Subsemnatul……………………………………………, cu domiciliul în ...................................... 
……………………………………………………………………………………………………….. 
posesor al actului de identitate tip…….1, seria ….. nr. .............., eliberat de …….............................. 
la data de ..........................,valabil până la data de ……………….,CNP ..........................................., 
în calitate de candidat la funcţia de administrator al PREFAB S.A. Bucureşti, declar prin prezenta că 
îndeplinesc / nu îndeplinesc criteriile prevăzute la art.1382 din Legea nr. 31/1990, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, privind calitatea de administrator independent, 
respectiv : 
 

  DA NU 
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 primescă 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 sau să reprezinte un 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; 

  

f) să nu fie sau să fi fost în ultimii 3 ani asociat ori salariat al actualului audito
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 fie soţ/soţie sau rudă până la gradul al IV-lea inclusiv cu un director 

societăţii sau cu o persoană aflată în una dintre situaţiile prevăzute la lit. a - d). 
  

 
 
Dată şi semnată astăzi, pe propria răspundere, cunoscând că falsul în declaraţii se pedepseşte 
conform legii. 
 
 
Data .................. 
 
Semnătura .................... 
 

-------------------------- 
1  Se completează BI pentru buletin de identitate sau CI pentru carte de identitate sau PAS pentru paşaport, în cazul 
persoanelor fizice străine. 
 


