
DECLARAȚIE DE FIDELITATE 

 

Subscrisa ___________ cu sediul social în ___________ înmatriculată în registrul comerțului sub nr. 

_______, având CUI ____________, denumire anterioară _____- _____, prin ___________________, 

în calitate de administrator al societății  Electromontaj S.A., cu sediul în București, Sector 4, Str. 

Candiano Popescu, nr. 1, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București 

sub nr. J40/1999/1991, CUI RO 566 (denumită în cele ce urmează „Societatea”) conform Hotărârii 

Adunării Generale Ordinare a Acționarilor  nr. ___________, cunoscând ca falsul în declarații este 

pedepsit conform art. 326 din Codul Penal, declar că:  

1. Accept în mod expres funcția de administrator al societății Electromontaj S.A.; 

2. Îndeplinesc toate condițiile prevazute în legislația română în vigoare, și cele prevăzute în Actul 

Constitutiv Actualizat în vederea exercitării funcției de administrator; 

3. Mă angajez să respect întocmai obligaţiile ce îmi revin cu privire la păstrarea integrității 

patrimoniului Societății și să actionez cu diligenţa pe care un bun proprietar o depune în 

administrarea bunurilor sale, în conformitate cu prevederile Contractului de Administrare 

încheiat cu Societatea și ale legislației în vigoare. 

4. Mă voi abtine de la săvârșirea oricărui act sau fapt ce ar putea dăuna intereselor Societății, fie 

prin concurență neloială, fie prin lipsa de discreție cu privire la informațiile confidențiale privind 

pe Electromontaj S.A., de natură tehnică, economică, managerială, comercială, etc. la care am 

acces, permanent sau ocazional, în calitate de administrator al Societății. 

5. Voi anunța în scris Adunarea Generală a Acționarilor sau Consiliul de Administrație de 

participarea, în prezent sau viitor în alte firme concurente ale societății Electromontaj S.A., de 

consultanță/intermediere, ca acționar, asociat, administrator, cenzor, auditor, contabil în mod 

direct sau prin rude și afini până la gradul II, inclusiv. 

Subscrisa prin administrator declar că, la data prezentei declarații deține/nu deține acțiuni la societati 

concurente ale Electromontaj S.A. din România sau din străinătate, după cum urmează: 

1. ___________ 

2. ___________ 

Subscrisa prin administrator declar că, Societatea deține/nu deține acțiuni, participații în firme de 

consultanță, de intermedieri ce aduc venituri, la următoarele societăți precizand si obiectul de activitate: 

1. ___________ 

2. ___________ 

Subscrisa prin administrator se obligă să comunice de îndată, în scris, Consiliului de Administrație, orice 

modificare a datelor de identificare, de contact și orice alte date/date cu caracter personal pe care le-am 

menționat în prezenta declarație pentru asigurarea condițiilor de executare a obligațiilor Societății, 

prevăzute de Cadrul Legal sau de Actul Constitutiv. 

 

Semnata azi, ____________, în Bucuresti, într-un exemplar. 

 

__________________________ 


