RAGCL SA Reghin

a) Declaratie privid prelucrarea datelor cu caracter personal
Va informam ca am constituit politica noastra de securitate bazata pe cele trei principii de baza a securitatii in
conformitate cu Regulamentul General Privind Datele cu Caracter Personal 2016/679.
Noi, RAGCL SA din Reghin suntem înregistrati la Oficiul National de Registru al Comertului de langa Tribunalul
Mureș, prin codul unic de identificare nr. RO 1234735 ne desfasuram activitatea la sediul social din Reghin, str.
Apalinei nr.93/A, jud. Mureș.
Principii de baza a securitatii, pe care am constituit politica noastra de securitate:

Tratam cu prioritate protectia persoanelor si a datelor respectand drepturile fundamentale, in special viata privata
si de familie, si nu numai!
Avand obligatia si dorinta de a ne conforma cu Regulamentul 2016/679, am definit scopurile si mijloacele
utilizarii datelor cu caracter personal:
Procesarea datelor cu caracter personal in cadrul companiei noastre consta din colectarea, prelucrarea,
pastrarea si arhivarea datelor determinat de urmatoarele scopuri legale, de informare, obligativitate fata de
organele de interes public si terti, securitatea si protectia persoanelor;
Mijloacele prin care se proceseaza datele sunt definite de modalitatea si procesele prelucrarii: in format
electronic, cum ar fi sistemul informatic tip baza de date specific Microsoft Documents si e-mail server,
sistemele informatice de tip Cloud, server fizic si ale tertilor pe suport electronic, respectiv in format
electric pe suport de hartie.
Datele cu caracter personal, care au fost sau vor fi solicitate si furnizate de Dumneavoastra sunt si vor fi colectate,
prelucrate si pastrate in conformitate cu Regulamentul 2016/679, respectand principiile de baza ale securitatii,
respectand drepturile Dumneavoastra:
- Dreptul de a fi informat (Art. 13 si 14). Dreptul de acces la date (Art.15).
- Dreptul la rectificare (Art. 16). Dreptul la stergerea datelor (”dreptul de a fi uitat”) (Art. 17).
- Dreptul la restrictionarea prelucrarii (Art. 18). Dreptul la portabilitatea datelor (Art. 20).
- Dreptul la stergerea datelor (Art. 21). Drepturi legate de prelucrarea automata a datelor (Art. 22).
Dumneavoastra, va puteti adresa echipei noastre pentru a va detalia politica de securitate a companiei noastre,
pe adresa oficiala al punctului de lucru mentionata mai sus sau pe adresa de e-mail office@ragcl.ro,

Se completeaza de catre persoana vizata si informata:
Cu aceasta ocazie, Eu ________________________________________________ , am fost informat si am luat la
cunostinta politica de securitate privind datele cu caracter personal al RAGCL SA in conformitate cu Regulamentul
2016/679, astazi la data de _______________________, semnez:

Subsemnatul/a __________________________________________ in calitate de participant la procedura de
recrutare si selectie privind postul de Membru in Consiliul de Administrate la RAGCL SA, Reghin sunt de acord cu
prelucrarea datelor mele cu caracter personal, astazi la data de _____________________, semnez:

RAGCL SA Reghin
b) Postul pentru care se candideaza
Subsemnatul/a
pentru postul:

POST

I. Administrator cf. alin 2, art.28 din OUG 109/2011, respectiv:
1.
Studii superioare finalizate cu diploma de licenta, in domeniile: tehnic, management
general, economic, juridic;
2.
Experienta in conducerea/administrarea unei/unor societati comerciale, regiilor autonome
sau a altor entitati din sectorul public sau privat (minim 1 an);
3.

Va rugam sa bifati toate sectiunile de mai jos, in conformitate cu situatia dvs. actuala:
Sunteti angajat al altor autoritati sau institutii publice?
Daca DA, pe ce post si la ce autoritati sau institutii publice?

Da

Nu

Numarul de consilii de administrate din care faceti parte la data prezentei candidaturi

*Subsemnatul/Subsemnata _____________________________________________________in calitate de
participant(a) la procedura de evaluare in vederea ocuparii postului de membru in Consiliul de Administrate al
Societatii RAGCL SA, Reghin declar pe propria raspundere sub sanctiunea excluderii din procedura de
selectie și sub sanctiunile aplicabile faptei de fals in acte publice, ca:
- Am fost/nu am fost destituit dintr-o functie publica;
(Alegeti variants care este adevarata in cazul dvs)

Data

Nume și prenume
Semnatura

RAGCL SA Reghin
c) Neincadrarea in situafia de conflict de interese si/sau incompatibilitati

Declarafie - conflict de interese si/sau incompatibilitati
Prin prezenta, subsemnatul/a _______________________________________________________
declar pe proprie raspundere ca, in ceea ce privește candidatura mea pentru postul de administrator pentru
__________________________________________________________ ,

sub

sanctiunea

excluderii

din

procedura de selectie a candidatilor pentru pozitia de administrator și a sanctiunilor aplicabile faptei de fals in acte
publice, ca prin ocuparea pozitiei pentru care mi-am depus candidatura, nu ma aflu in situafia de conflict de
interese sau incompatibilitati, așa cum sunt acestea definite de legislatia in vigoare.
Subsemnatul/a declar ca informatiile furnizate sunt complete și corecte in fiecare detaliu și inteleg ca RAGCL SA
are dreptul de a solicita, in scopul verificarii și confirmarii declaratiilor orice alte documente doveditoare de care
dispun sau sunt solicitate.

Cunosc dispozitiile Art. 326 Cod penal* cu privire la falsul in declaratii.

Data

Nume și prenume
Semnatura

**Art. 326 Falsul in declaratii
Declararea necorespunzatoare a adevarului, facuta unei persoane dintre cele prevazute in art. 175 sau unei
unitati in care aceasta isi desfasoara activitatea in vederea producerii unei consecinte juridice, pentru sine sau
pentru altul, atunci cand, potrivit legii ori imprejurarilor, declaratia facuta serveste la producerea acelei consecinte,
se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda.

RAGCL SA Reghin

d) Calitatea de administrator independent
Prin prezenta, subsemnatul/a _______________________________________________________
declar pe proprie raspundere ca, in ceea ce privește candidatura mea pentru postul de administrator la RAGCL
SA Reghin, sub sanctiunea excluderii din procedura de selectie a candidatilor pentru pozitia de administrator și a
sanctiunilor aplicabile faptei de fals in acte publice, ca prin ocuparea pozitiei pentru care mi-am depus candidatura,
2
indeplinesc conditiile prevazute de art.138 , din Legea 31/1990:
(2) La desemnarea administratorului independent, adunarea generala a actionarilor va avea in vedere urmatoarele
criterii:
(Alegeti variants care este adevarata in cazul dvs)

Prevedere legala

Da

a) sa nu fie director al societatii sau al unei societati controlate de catre aceasta și sa nu fi indeplinit
o astfel de functie in ultimii 5 ani;
b) sa nu fi fost salariat al societatii sau al unei societati controlate de catre aceasta ori sa fi avut un
astfel de raport de munca in ultimii 5 ani;
c) sa nu primeasca sau sa fi primit de la societate ori de la o societate controlata de aceasta o
remunerate suplimentara sau alte avantaje, altele decat cele corespunzand calitatii sale de
administrator neexecutiv;
d) sa nu fie actionar semnificativ al societatii;
e) sa nu aiba sau sa fi avut in ultimul an relatii de afaceri cu societatea ori cu o societate controlata
de aceasta, fie personal, fie ca asociat, actionar, administrator, director sau salariat al unei societati
care are astfel de relatii cu societatea, daca, prin caracterul lor substantial, acestea sunt de natura
a-i afecta obiectivitatea;
f) sa nu fie sau sa fi fost in ultimii 3 ani auditor financiar ori asociat salariat al actualului auditor
financiar al societatii sau al unei societati controlate de aceasta;
g) sa fie director intr-o alta societate in care un director al societatii este administrator neexecutiv;
h) sa nu fi fost administrator neexecutiv al societatii mai mult de 3 mandate;
i) sa nu aiba relatii de familie cu o persoana aflata in una dintre situatiile prevazute la lit. a) și d).

Data

Nume și prenume
Semnatura

Nu

RAGCL SA Reghin
e) Declaratie pentru evaluare

Subsemnatul/subsemnata ____________________________________________________________________ ,
CNP ___________________________ , declar pe proprie raspundere ca am luat la cunostinta scopurile, durata,
procedurile utilizate, riscurile, beneficiile, limitele participarii la evaluarea organizata pentru postul de membru in
Consiliul de Administrate al RAGCL SA Reghin,
precum si de dreptul de a ma retrage oricand de la participarea la desfasurarea procedurii de evaluare.
Sunt de acord sa fiu examinat(a) in cadrul interviului §i a probelor de selectie, in urmatoarele conditii:
1. Evaluarea se efectueaza inainte de recomandarea mea pentru postul de membru al Consiliului de
Administrate al RAGCL SA Reghin.
2. Ea se executa in scopul stabilirii aptitudinilor mele in raport cu exigentele acestui post.
3. Rezultatele probelor (testelor) administrate, recomandarile ce se vor desprinde vor fi comunicate celor pentru
care voi lucra/presta servicii. Sunt de acord ca, in conditiile legii, rezultatele obtinute sa faca obiectul
prelucrarii in scopuri statistice.
4. M-am prezentat la interviul de selectie odihnit(a), fara sa fi consumat alcool in ultimele 24 ore. Nu sufar de boli
cronice, nu am dureri fizice si nu ma aflu sub tratament medicamentos care ar putea influenta rezultatele
evaluarii. Am fost informat(a) ca trebuie sa am asupra mea ochelarii sau proteza auditiva (daca este cazul).
5. Sunt de acord cu inregistrarea interviului pentru postului de administrator in cadrul RAGCL SA Reghin.

Data

Semnatura

