
Anexa 1 

 

Către:  

 Consiliul Județean Bihor 

Comisia de selecţie a membrilor consiliului de administraţie al R.A. Aeroportul Oradea 

Cerere de înscriere 

Subsemnatul/Subsemnata................................................,posesor al  CI   Seria.........................  
nr........................ eliberat de..........................la data................................., 
CNP............................................,domiciliat în.................................................,  
strada...........................,nr.........................,Bl.. . . .. . , Sc..................,Ap...........,telefon..........,      
e-mail:................ în urma anunţului dumneavoastră privind organizarea selecţiei pentru 
postul de administrator în cadrul Consiliului de administraţie al R.A."Aeroportul Oradea", 
anexat prezentei vă depun dosarul de candidatură.  

Dosarul conţine următoarele documente: 

1 ...................................................................................................................................................  

2 ..................................................................................................................................................  

3 ..................................................................................................................................................  

4...................................................................................................................................................  

5 ..................................................................................................................................................  

6 ..................................................................................................................................................  

7 ..................................................................................................................................................  

8 ..................................................................................................................................................  

9 ..................................................................................................................................................  

10...............................................................................................................................................  

 

Semnătura ____________________ 

Data____________________



                                                                                                                                        Anexa 2 

 

Declaraţie pe propria răspundere 
privind rezultatele economico-financiare ale societăţi i/regiei autonome 

administrate/conduse 

Subsemnatul/Subsemnata ..................................................................... , având CNP 

 ................................... , în calitate de candidat la procedura de selecţie în vederea ocupării 

unui post de membru în Consiliul de Administraţie al Regiei Autonome "Aeroportul Oradea'', 

cunoscând prevederile art. 326 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe propria 

răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedura de selecţie, că în perioada/perioadele în 

care      am      ocupat      funţia      de      administrator/manager      în      cadrul      Regiei 

Autonome ................................................ /Societăţii ................................................ , conform 

adeverinţei/adeverinţelor depuse la dosarul de candidatură, aceasta/acestea nu a/au obţinut 

rezultate economico-financiare negative care să conducă la reorganizare judiciară, 

faliment sau insolvenţă. 

Subsemnatul/Subsemnata, declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în 

fiecare detaliu şi înţeleg că, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor/documentelor de mai 

sus, Comisia de selecţie are dreptul de a solicita orice informaţii şi documente doveditoare, 

conform prevederilor legale. 

Declar, susţin şi semnez, după ce am luat cunoştinţă despre întregul conţinut şi am 

completat personal datele din prezenta declaraţie, care îmi este necesară pentru dosarul de 

candidatură înregistrat în procedura de selecţie pentru poziţia de membru în Consiliul de 

administraţie al Regiei Autonome "Aeroportul Oradea". 

 

 

 

Semnătura_____________________ 

 Data_______________________________ 



Anexa 3 

 

Declaraţie pe propria răspundere 
privind situaţiile prevăzute la art.6 din OUG nr. 109/2011 

 
 

 
                Subsemnatul/Subsemnata...................................................................       ,       având     

CNP......................................................... , în calitate de candidat Ia procedura de selecţie 

în vederea ocupării unui post de membru în Consiliul de Administraţie al Regiei autonome " 

Aeroportul Oradea", cunoscând prevederile art. 326 din Codul penal privind falsul în declaraţii, 

declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedura de selecţie, că nu mă 

aflu într-una din situaţiile prevăzute la art. 6 din OUG nr.109/2011: am capacitate 

deplină de exerciţiu şi nu am fost condamnat/ă printr-o hotărâre judecătorească rămasă 

definitivă pentru infracţiuni contra patrimoniului prin nesocotirea încrederii, infracţiuni de 

corupţie, delapidare, infracţiuni de fals în înscrisuri, evaziune fiscală, infracţiuni prevăzute de 

Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, 

precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, cu modificările şi 

completările ulterioare. 

Subsemnatul/Subsemnata, declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în 

fiecare detaliu şi înţeleg că, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor de mai sus, Comisia 

de selecţie are dreptul de a solicita orice informaţii şi documente doveditoare, conform legii. 

Declar, susţin şi semnez, după ce am luat cunoştinţă despre întregul conţinut şi am 

completat personal datele din prezenta declaraţie, care îmi este necesară pentru dosarul de 

candidatură înregistrat în procedura de selecţie pentru poziţia de membru în Consiliul de 

administraţie al Regiei autonome "Aeroportul Oradea". 

 

Semnătura___________________  

Data_________________________ 



Anexa 4 

Declaraţie pe propria răspundere 

privind reputaţia profesională 

Subsemnatul/Subsemnata ................................................. , având CNP ......................  

 .............................. , în calitate de candidat la procedura de selecţie în vederea ocupării unui 

post de membru în Consiliul de Administraţie al Regiei autonome '"Aeroportul Oradea", 

cunoscând prevederile art. 326 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe propria 

răspundere că nu am fost destituit/ă dintr-o funcţie din cadrul unor entităţi publice sau, 

după caz, nu mi-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în 

ultimii 3 ani. 

Subsemnatul/Subsemnata, declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte şi 

înţeleg că, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, Comisia de selecţie are dreptul de 

a solicita orice informaţii şi documente doveditoare, conform legii. 

Declar, susţin şi semnez, după ce am luat cunoştinţă despre întregul conţinut şi am 

completat personal datele din prezenta declaraţie, care îmi este necesară pentru dosarul de 

candidatură înregistrat în procedura de selecţie pentru poziţia de membru în Consiliul de 

administraţie al Regiei autonome "Aeroportul Oradea". 

 

Semnătura____________________ 

 Data_______________________ 



Anexa 5 

Declaraţie pe propria răspundere 

privind neîncadrarea în situaţia de conflicte de interese şi incompatibilităţi 

Subsemnatul/Subsemnata ................................................ , având CNP  .............................. , 

în calitate de candidat la procedura de selecţie în vederea ocupării unui post de membru în 

Consiliul de Administraţie al Regiei autonome "Aeroportul Oradea", cunoscând prevederile 

art. 326 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe propria răspundere că prin 

ocuparea poziţiei pentru care mi-am depus candidatura nu mă aflu în situaţia de conflict de 

interese şi/sau de incompatibilitate cu poziţia de administrator în Consiliul de 

administraţie al Regiei autonome "Aeroportul Oradea", în accepţiunea dată acestor noţiuni 

potrivit Legii nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor 

publice, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, 

organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de integritate, precum şi pentru modificarea şi 

completarea altor acte normative, cu modificările şi completările ulterioare şi raportat la 

prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a 

întreprinderilor publice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 111/2016, cu 

modificările ulterioare. 

Subsemnatul/Subsemnata, declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte şi 

înţeleg că, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, Comisia de selecţie are dreptul de 

a solicita orice informaţii şi documente doveditoare, conform legii. 

Declar, susţin şi semnez, după ce am luat cunoştinţă despre întregul conţinut şi am 

completat personal datele din prezenta declaraţie, care îmi este necesară pentru dosarul de 

candidatură înregistrat în procedura de selecţie pentru poziţia de membru în Consiliul de 

administraţie al Regiei autonome "Aeroportul Oradea". 

 

 

Semnătura_______________________  

Data___________________________ 



Anexa 6 

Declaraţie pe propria răspundere 
privind apartenenţa la consiliile de administraţie 

Subsemnatul/Subsemnata  ......................................................................... , având CNP 

 ...................................... în calitate de candidat în procedura de selecţie în vederea ocupării 

unui post de membru în Consiliul de Administraţie al Regiei autonome "Aeroportul Oradea", 

cunoscând prevederile art. 326 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe propria 

răspundere că fac parte din ............ consilii de administraţie ale unor întreprinderi publice. 

Subsemnatul/Subsemnata, declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în 

fiecare detaliu şi înţeleg că, în scopul verificării şi confîrmării declaraţiei. Comisia de selecţie 

are dreptul de a solicita orice informaţii şi documente doveditoare, conform legii. 

Declar, susţin şi semnez, după ce am luat cunoştinţă despre întregul conţinut şi am 

completat personal datele din prezenta declaraţie, care îmi este necesară pentru dosarul de 

candidatură înregistrat în procedura de selecţie pentru poziţia de membru în Consiliul de 

administraţie al Regiei autonome "Aeroportul Oradea1'. 

 

Semnătura_______________________ 

 

Data_____________________________ 



Anexa 7 

INFORMARE CU PRIVIRE LA PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL PENTRU 
DESEMNAREA ÎN CALITATE DE ADMINISTRATOR PENTRU CONSILIUL DE 
ADMINISTRAŢIE AL REGIEI AUTONOME "AEROPORTUL ORADEA" 

Consiliul Județean Bihor, în calitate de operator de date cu caracter personal, prelucrează datele cu caracter 
personal ce îi sunt furnizate în mod voluntar sau care nu sunt obţinute de la persoana vizată,, în conformitate cu 
prevederile legislaţiei naţionale în vigoare aplicabile, ale Regulamentului (UE) 679/2016 privind protecţia 
persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor 
date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor - RGPD), denumit în cele 
ce urmează RGPD şi ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private 
în sectorul comunicaţiilor electronice, în condiţii de siguranţă, doar în scopurile descrise mai jos. 
Consiliul Județean Bihor este preocupat în mod constant de asigurarea unei protecţii ridicale a dateior cu caracter 
personal, pe care le prelucrează conform cadrului legal în vigoare. 
Pentru respectarea dreptului pe care îi aveţi în temeiul Regulamentului (UE) 679/2016, de a fi informaţi despre 
modul în care datele dvs. cu caracter personal sunt prelucrate la nivelul Consiliului Județean Bihor, vă aducem la 
cunoştinţă următoarele:  
NOŢIUNI 
„Dale cu caracter personal" înseamnă orice informaţii privind o persoană fizică identificată sau identificabilă 
(„persoana vizată"). Dumneavoastră, în relaţie cu Consiliul Județean Bihor, sunteţi potrivit legislaţiei „persoană 
vizată", adică o persoană fizică identificată sau identificabilă. O persoană fizică identificabilă este o persoană căreia 
îi poate fi stabilita identitatea, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi 
numele, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online ori la unul sau mai multe elemente 
specifice, proprii identităţii sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale. 
Prelucrare - înseamnă orice operaţiune sau set de operaţiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau 
asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, 
înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, 
divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziţie în orice alt mod, alinierea sau combinarea, 
restricţionarea, ştergerea sau distrugerea.  
TEMEIUL PRELUCRĂRII DATELOR CU CARACTER PERSONAL 
Temeiul pentru această prelucrare este Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă 
a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.l 11/2016, cu modificările ulterioare, 
prelucrarea fiind necesară în vederea îndeplinirii unei obligaţii legale conform art. 6 alin. I litera c) din RGPD. 
SCOPUL ÎN CARE SUNT PRELUCRATE DATELE CU CARACTER PERSONAL 
Consiliul Județean Bihor, prelucrează aceste date în scopul desemnării în calitate de administrator în Consiliul de 
administraţie al Regiei autonome "Aeroportul Oradea'\ în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare 
aplicabile. 
Totodată, precizăm că, Consiliul Județean Bihor prelucrează datele cu caracter personal, atât în scopul indicat mai 
sus, cât şi într-unul sau mai multe scopuri secundare cu respectarea legislaţiei aplicabile.  
CATEGORII DE DATE CU CARACTER PERSONAL PRELUCRATE ŞI SURSA DIN CARE PROVIN 
ACESTEA 
Informaţii pe care le colectăm în mod direct de la persoana vizată sunt cele cuprinse în documentele aferente dosarului 
persoanei propuse în vederea desemnării în calitate de administrator , conform reglementarilor legale în vigoare, 
acestea incluzând: nume şi prenume, semnătura candidaţilor, poza, adresă de domiciliu şi de reşedinţă, sex, număr 
de telefon, data şi locul naşterii, adresă de e-mail, naţionalitatea, cartea de identitate, CNP, stare civilă, situaţie 
familială, studii, calificări, certificări, referinţe, date referitoare la fapte penale, antecedente penale şi la urmărirea 
penală, curriculum vitae, declaraţie pe propria răspundere şi documente justificative. 
PERIOADA DE STOCARE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL 
Datele dumneavoastră cu caracter personal sunt stocate pe perioada necesară îndeplinirii scopurilor precizate mai 
sus, impusă de prevederile legale aplicabile în domeniu, respectiv de dispoziţiile privind arhivarea.  
TRANSFERUL DATELOR CU CARACTER PERSONAL 
Nu transferăm datele dvs. către state din afara Uniunii Europene, cu excepţia situaţiilor expres prevăzute de lege 
sau când acest lucru este necesar din punct de vedere al scopului colectării. în cazul în care vor interveni schimbări, 
vă vom informa în acest sens.  
ACCESUL LA DATELE CU CARACTER PERSONAL Şl DESTINATARII ACESTOR DATE 
Accesul la datele cu caracter personal este realizat numai de către personalul dedicat acestei activităţi. Aceste date 



pot fi comunicate persoanelor din afara Consiliului Județean Bihor atunci când acest lucru este necesar pentru 
atingerea scopului prelucrării şi/sau în cazurile prevăzute de lege. 
CONSECINŢELE NEFURNIZĂRII DATELOR CU CARACTER PERSONALSOLICITATE 
În cazul în care nu sunteţi de acord cu furnizarea datelor personale, Consiliul Județean Bihor nu poate să realizeze 
demersurile legale pentru a vă desemna în calitate de administrator pentru Consiliul de administraţie al Regiei 
autonome "Aeroportul Oradea". 
SECURIZAREA DATELOR 
În cadrul operaţiunilor de prelucrare a datelor cu caracter personal, Consiliul Județean Bihor utilizează măsuri 
tehnice şi organizatorice pentru asigurarea unui nivel de protecţie şi de securitate adecvat împotriva distrugerii 
accidentale sau ilegale, pierderii, modificării, dezvăluirii sau accesului neautorizat la acestea. 
DREPTURILE DUMNEAVOASTRĂ 
În măsura în care sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de legislaţia aplicabilă, persoanele ale căror date sunt 
prelucrate au următoarele drepturi: 
Dreptul de acces (art. 15 din RGPD) 
Aveţi dreptul de a obţine confirmarea prelucrării datelor cu caracter personal de către Consiliul Județean Bihor şi 
dreptul de acces la datele respective. 
Dreptul la rectificare (art. 16 din RGPD) 
Aveţi dreptul de a obţine de la Consiliul Județean Bihor, rectificarea datelor cu caracter personal inexacte care vă 
privesc. Ţinându-se seama de scopurile în care au fost prelucrate dateie, aveţi dreptul de a obţine completarea 
datelor cu caracter personal care sunt incomplete. 
Dreptul la ştergerea datelor („dreptul de a fi uitat") (art.17 din RGPD) în situaţiile în care: 
 (1) datele nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor,  
(2) v-aţi retras consimţământul şi nu există un alt temei pentru prelucrare,  
(3) vă opuneţi prelucrării şi nu există motive legitime care să prevaleze în ceea ce priveşte prelucrarea sau 
 (4)datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal, aveţi dreptul de a obţine ştergerea datelor care vă privesc. 
Dreptul la restricţionarea prelucrării (art.18 din RGPD) 
Aveţi dreptul de a obţine restricţionarea prelucrării datelor cu caracter personal de către Consiliul Județean Bihor, în 
cazul în care se aplică unul din următoarele cazuri: 
(a) contestaţi exactitatea datelor, pentru o perioadă care permite verificarea exactităţii acestora; 
(b) prelucrarea este ilegală, iar dumneavoastră vă opuneţi ştergerii datelor cu caracter personal, solicitând, în 
schimb, restricţionarea utilizării lor; 
(c) Consiliul Județean Bihor nu mai are nevoie de datele dumneavoastră cu caracter personal, dar solicitaţi păstrarea 
lor doar pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanţă; 
(d) v-aţi opus prelucrării în conformitate cu art.21 alin.(l) din RGPD, pentru intervalul de timp în care se verifică dacă 
drepturile legitime ale Consiliul Județean Bihor prevalează asupra drepturilor dvs. 
Dreptul la portabilitatea datelor (arf.20 din RGPD) 
Aveţi dreptul de a primi datele cu caracter personal care vă privesc şi pe care ni le-aţi furnizat într-un format 
structurat, utilizat în mod curent şi care poate fi citit automat şi aveţi dreptul de a transmite aceste date altui 
operator, fără obstacole din partea Consiliului Județean Bihor, în cazul în care: 
-prelucrarea se bazează pe consimţământ în temeiul art.6 alin.(l) litera (a) sau al art.9 alin.(2) litera (a) din RGPD sau 
pe un contract în temeiul art.6 alin.(l) litera (b) din RGPD; 
-prelucrarea este efectuată prin mijloace automate. 
Dreptul de opoziţie (art. 21 din RGPD) 
Aveţi dreptul, în orice moment, de a vă opune prelucrării datelor dvs. cu caracter personal din motive legate de 
situaţia particulară în care vă aflaţi, în cazul operaţiunilor de prelucrare desfăşurate pentru îndeplinirea unei sarcini 
care serveşte unui interes public sau care rezulta din exercitarea autorităţii publice cu care este învestit Consiliul 
Județean Bihor şi/sau în situaţia prelucrărilor efectuate în scopul intereselor legitime urmărite de Consiliul Județean 
Bihor sau de o parte terţă inclusiv pentru crearea de profiluri; 
În cazul în care v-aţi exercitat dreptul de opoziţie, Consiliul Județean Bihor nu mai poate prelucra datele dvs. cu 
caracter personal cu excepţia cazului în care demonstrează că are motive legitime şi imperioase care justifică 
prelucrarea şi care prevalează asupra intereselor, drepturilor şi libertăţilor persoanei vizate sau ca scopul prelucrării 
este constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanţă. 
Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată (art. 22 din RGPD) 
Aveţi dreptul de a nu face obiectul unei decizii care evaluează aspecte personale referitoare Ia dumneavoastră, care se 
bazează exclusiv pe prelucrarea automată şi care produce efecte juridice care vă privesc sau vă afectează în mod 
similar într-o măsură semnificativă, cum ar fi performanţa la locul de muncă. 
Acest drept nu poate fi invocat în cazul în care decizia: 
-este necesară pentru executarea contractului individual de muncă între dumneavoastră şi Consiliul Județean Bihor; 



-este autorizată prin dreptul Uniunii sau dreptul intern care se aplică operatorului şi care prevede, de asemenea, măsuri 
corespunzătoare pentru protejarea drepturilor, libertăţilor şi intereselor legitime ale persoanei vizate; sau 
-are la bază consimţământul dumneavoastră explicit. 

Dreptul de retragere a consimţământului (art.7 alin.(3) d in  RGPD) 
în situaţia în care prelucrarea se bazează pe consimţământ, vă puteţi retrage consimţământul în orice moment printr-o 
cerere expresă. 
În cazul în care consideraţi că drepturile cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal au fost 
încălcate, aveţi:  
-Dreptul de a depune o plângere la Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal; 
-Dreptul de a vă adresa instanţei de judecată competente.  
CUM VĂ EXERCITAŢI DREPTURILE 
Dacă aveţi întrebări sau nelămuriri cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal sau doriţi să 
vă exercitaţi drepturile legale în legătură cu datele pe care le deţinem, vă puteţi adresa Responsabilului cu protecţia 
datelor din cadrul Consiliului Județean Bihor. Termenul legal de răspuns la aceste cereri este de 30 de zile, cu 
posibilitatea de prelungire.  
ACTUALIZARE 
Informarea prezentă poate face obiectul unor modificări ulterioare. Toate actualizările şi modificările prezentei 
informări sunt valabile de la data aducerii ia cunoştinţă. 
DATELE DE CONTACT ALE RESPONSABILULUI CU PROTECŢIA DATELOR 
Responsabilul cu protecţia datelor din cadrul Consiliului Județean Bihor poate fi contactat la următoarea adresă de e-
mail:  adrian.carje@cjbihor.ro şi/sau în scris la adresa de corespondenţă a Consiliului Județean Bihor, P-cul. Traian, 
nr.5, Oradea, jud. Bihor. 

Am luat cunoştinţă, astăzi, ........................................ (Z/L/A) 

NUME Şl PRENUME ...................................................................................................................................  

SEMNĂTURA ........................................................................................................................................... 



Anexa 8 

Declaraţie pe propria răspundere 

privind statutul de independent 

             Subsemnatul/Subsemnata  ............................................................................... , având 

CNP .............................................................................................................................. , în 

calitate de candidat/ă în procedura de selecţie în vederea ocupării unui post de membru în 

Consiliul de Administraţie al Regiei autonome "Aeroportul Oradea", cunoscând prevederile 

art. 326 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe propria răspundere că SUNT / 

NU SUNT independent, în sensul art. 1382 alin. (2) 1 din Legea societăţilor nr. 31/1990, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

Subsemnatul/Subsemnata declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare 

detaliu şi înţeleg că, în scopul verificării şi confirmării declaraţiei, Comisia de selecţie are 

dreptul de a solicita orice informaţii şi documente doveditoare, conform legii. 

Declar, susţin şi semnez, după ce am luat cunoştinţă despre întregul conţinut şi am 

completat personal datele din prezenta declaraţie, care îmi este necesară pentru dosarul de 

candidatură înregistrat în procedura de selecţie pentru poziţia de membru în Consiliul de 

administraţie al Regiei autonome "Aeroportul Oradea". 

Semnătura________________ 

Data_______________________ 

 

 

 

 

 

1 " La desemnarea administratorului independent, se vor 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)." 



 

Anexa 9 

Declaraţie pe propria răspundere 

 

Subsemnatul/Subsemnata...................................................................................., fiul/fiica 

lui............................................................ (numele şi prenumele tatălui) şi 

al/a..............................................................., (numele şi prenumele mamei) născut/născută 

la....................................................... (ziua, luna, anul) 

în..........................................................................., (locul naşterii: localitatea/judeţul) 

domiciliat/domiciliată în........................................................................................, (domiciliul 

din actul de identitate) legitimat/legitimată cu......................................................................., 

(felul, seria şi numărul actului de identitate) în calitate de candidat la procedura de selecţie în 

vederea ocupării unui post de membru în Consiliul de Administraţie al Regiei autonome 

"Aeroportul Oradea"cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal cu privire la falsul în 

declaraţii, după luarea la cunoştinţă a conţinutului Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 

24/2008 privind accesul la propriul dosar şi deconspirarea Securităţii, declar prin prezenta, 

pe propria răspundere, că am fost/nu am fost lucrător al Securităţii sau colaborator al 

acesteia, în sensul art. 2 lit. a)-c) din ordonanţa de urgenţă. 

De asemenea, am luat cunoştinţă despre prevederile art. 5 alin. (6) din ordonanţa de urgenţă, 

potrivit cărora: "Persoanele care depun declaraţia pe propria răspundere sunt exonerate de 

obligaţia asigurării protecţiei informaţiilor secrete de stat sau secrete de serviciu". 

 

Subsemnatul/Subsemnata, declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte şi înţeleg 

că, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, Comisia de selecţie are dreptul de a 

solicita orice informaţii şi documente doveditoare, conform legii. 

Declar, susţin şi semnez, după ce am luat cunoştinţă despre întregul conţinut şi am 

completat personal datele din prezenta declaraţie, care îmi este necesară pentru dosarul de 

candidatură înregistrat în procedura de selecţie pentru poziţia de membru în Consiliul de 

administraţie al Regiei autonome "Aeroportul Oradea". 

 

 

Semnătura_______________________  

Data___________________________ 
 


