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PROIECT 

 

Componenta iniţială a Planului de selecţie pentru ocuparea unei poziţii de membru in 

Consiliului de Administraţie al Societăţii Comerciale MEDSERV MIN S.A. 
 

Consiliul de Administratie al Societatii Comerciale Medserv Min SA prin Comitetul de 

Nominalizare si Remunerare, organizează procedura de selecţie pentru o poziţie de membru în 
Consiliul de Administraţie al Societăţii MEDSERV MIN S.A., în conformitate cu Legea nr. 
111/2016 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa 
corporativă a întreprinderilor publice.  

Societatea MEDSERV MIN S.A. (denumită în continuare „societatea”) este o societate 

constituită în anul 2002, prin externalizarea serviciilor medicale din cadrul fostei Companii 

Naţionale a Lignitului Oltenia S.A. 

Principalul beneficiar al serviciilor prestate de companie este Societatea Complexul 

Energetic Oltenia S.A., care este şi acţionar majoritar, deţinând 98,40 % din capitalul social, ceilalţi 
acţionari fiind organizaţii sindicale. 

Obiectul principal de activitate al societăţii îl constituie „Alte activităţi referitoare la 
sănătatea umană” – cod CAEN 8690.  

. 

Selectia finală în vederea elaborării propunerilor de nominalizare pentru ocuparea 

unei poziţii de membru in Consiliului de Administraţie se va desfăşura pana la data de 

27.01.2018 

 

Condiţii de participare 

Pentru a se înscrie la selecţie, candidaţii trebuie să îndeplinească atât condiţiile generale, 
cât şi condiţiile specifice, astfel: 

Condiţii generale  
a) cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor 

aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România; 
b) cunoaşterea limbii române (scris şi vorbit); 
c) experienţă de minim 3 ani în activitatea de administrare/management a/al unor întreprinderi 

publice/ societăţi comerciale profitabile, cu minim 50 de angajaţi şi o cifră de afaceri de minim 
500.000 Euro/an sau a/al unor instituţii publice, aceste condiţii fiind considerate îndeplinite 
pe perioada activităţii de administrator/manager a candidatului; 

d) cunoaşterea legislaţiei, în special: OUG nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a 

întreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare, Legea nr. 111/2016 
pentru aprobarea OUG nr. 109/2011,  Legea societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu 

completările şi modificările ulterioare, Ordonanţa nr. 124/1998 privind organizarea şi 
funcţionarea cabinetelor medicale; Ordonanta nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei 
financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-

teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie 
majoritară, cu completările şi modificările ulterioare 

e) capacitate deplină de exerciţiu; 
f) stare de sănătate corespunzătoare exercitării funcţiei pentru care candidează, atestată pe baza 

adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate; 

g) nu a fost destituit/ă dintr-o funcţie de conducere/coordonare din cadrul unor intreprinderi 
publice ori societati din sectorul privat ; nu le-a încetat contractul individual de muncă 
pentru motive disciplinare  in ultimii 5 ani; nu a fost revocat in ultimii 5 ani din functii de 

conducere ale unei intreprinderi publice ori societati din sectorul privat care se incadreaza in 

prevederile art.1 al OUG 109/2011 actualizata; 
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h) nu a fost condamnat/ă definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra 

statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică 
înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu 
intenţie, care l-ar face incompatibil/ă cu exercitarea funcţiei; 

i) nu a fost condamnat/ă 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; 

j) nu se afla in conflict de interese sau incompatibilitate; 

k) nu a desfasurat  activitati de politie politică, asa cum este definită prin lege; 
l) nu deţin mai mult de 2 mandate de administrator şi/sau de membru al consiliului de 

supraveghere în societăţi sau întreprinderi publice al căror sediu se află pe teritoriul 
României. 

a) indeplinesc criteriile cerute prin OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a 
întreprinderilor publice, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 111/2016 si de 
Normele Metodologice aprobate prin Hotărârea de Guvern nr. 722/2016. 

 

 

Condiţii specifice 

a) studii superioare de lungă durată, economice sau juridice absolvite cu diplomă de licenţă şi 
experienţă în domeniul economic, juridic, contabilitate, de audit sau financiar de cel puţin 5 
ani. 

b) cunoasterea proceselor (procedurilor) tehnologice/operaţionale din domeniul medical 

 

Criterii de selecţie 

 I. COMPETENTE 

I.1. Competente specifice sectorului 
I.1.1. Experienţă relevantă în domeniul medical- constituie avantaj 

I.1.2. Cunoaşterea proceselor (procedurilor) tehnologice/operaţionale din domeniul medical 
  

I.2. Competente profesionale de importanţă strategică 
I.2.1. Viziune şi planificare strategică 

I.2.2. Capacitate de luare a deciziilor şi de evaluare a impactului acestora asupra întreprinderii şi 
angajaţilor acesteia 

I.2.3. Legislaţie  
I.2.4. Finanţe şi contabilitate   
  

I.3. Guvernanţa corporativă 
I.3.1. Cunoştinţe de guvernanţă corporativă 

I.3.2. Monitorizarea performanţei 
  

I.4. Social şi personal 
I.4.1. Abilităţi de comunicare şi negociere 

I.4.2. Capacitate de analiză şi sinteză 

I.4.3. Abilităţi de relaţionare 

  

I.5. Internaţional-constituie avantaj 
I.5.1. Participarea în organizaţii internaţionale/europene constituite în domeniul medical şi alte 
domenii relevante 

 

II. Trăsături 
II.1. Integritate şi reputaţie 
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II.2. Independenţă 

II.3. Expunere politică 

II.4. Aliniere cu scrisoarea de aşteptări a acţionarilor 
  

III. Condiţii prescriptive şi proscriptive  
III.1. Număr de mandate 

III.2. Experienţă în activitatea de administrare / management 

  

Documentele necesare pentru depunerea candidaturii: 

1. Opis al documentelor; 

2. C.V. în format Europass; 

3. Copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz; 

4. Copii autentificate după documentele care atestă nivelul studiilor, si dupa caz documente care 
certifică efectuarea unor specializări şi dovedesc îndeplinirea condiţiilor generale si specifice asa 
cum vor fi formulate in anuntul de selectie; 

5. Cel puţin două referinţe/recomandări relevante din partea unor persoane cu funcţii de conducere 
cu care candidatul a lucrat/colaborat în ultimii 5 ani - acestea vor conţine datele de contact 
(adresa de e-mail şi/sau număr de telefon) ale persoanei care oferă recomandarea; 

6. Adeverinţa medicală prin care să se facă dovada că persoana este aptă din punct de vedere 
medical pentru îndeplinirea funcţiei pentru care candidează; 

7. Adeverinţă/dovada de la locul/locurile de muncă unde candidatul si-a exercitat profesia / a 

dobandit experienta relevanta in consultanta in management sau in activitatea de 

conducere/coordonare in cadrul unor intreprinderi publice ori societati din sectorul privat ,  pe 

parcursul a minim 5 ani 

8. Declaratie pe propria raspundere ( Formular 1)  

9. Declaratie de interese( Formular 2) 

10. Cazier judiciar ; 

11. Dovada îndeplinirii condiţiei generale prevăzută la litera c); 

12.  Copie dupa Situaţiile financiare (bilanţ, cont de profit şi pierdere şi note explicative, 
înregistrate la DGFP) ale agentului economic din al cărui management a făcut parte candidatul, 
aferente unui numar de cel putin 2 exerciţii financiare consecutive prin care sa se demonstreze 
ca agentul economic a inregistrat performante financiare 

 

 

 

Comitetul de Nominalizare si Remunerare,  

  

 Cosneanu Lavinia    

              Neata Gheorghe 
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Subsemnatul (a), Declaratie pe propria rãspundere 

Nume 
 

Prenumew 
 

 

 

C.I. seria   
 

numar       
 

Eliberata de  
 

La data  

 

 

C.N.P.              
 

Cetatenia  

 

Cu domiciliul in 
 

 

 

In calitate de participant la procesul de recrutare si selectie desfasurat de catre SC Medserv Min SA, 

cunoscand ca falsul în declaratii este pedepsit în conformitate cu art. 326 din Codul Penal si intelegand cã 

orice omisiune sau incorectitudine în prezentarea informatiilor constituie fals in declaratii si este pedepsitã 

conform legii, declar prin prezenta, pe propria rãspundere, ca: 
 

 

am fo am fost destituit(a) dintr-o functie din cadrul unor unor intreprinderi publice ori societati din 

sectorul privat 

-a fos -a fost incetat contractul individual de munca pentru motive disciplinare in ultimii 5 ani  

am fo ost revocat(a) in ultimii 5 ani din functii de conducere ale unei intreprinderi publice ori 

societati din sectorul privat care se incadreaza in prevederile Art. 1 al OUG 109/2011 cu modificarile si 

completarile ulterioare 

, contra statului 

ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor 

fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care m-ar face incompatibil/ă cu exercitarea 

funcţiei; 

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. 

a aflu in situatie de incompatibilitate si conflict de interese , aşa cum sunt acestea definite de 

legislaţia în vigoare din Romania , care sa ma faca incompatibil(a) cu exercitarea functiei de Director Executiv  

al  SC Medservmin S.A. 

am desfasura am desfãsurat activitãti de politie politicã, asa cum sunt acestea definite prin lege. 
 

imi dau a ordul pentru derularea procedurii de obtinere de date de la angajatori, 

institutii de invatamant, institutii de stat si de la persoane de contact in vederea verificarii informatiilor puse la 

dispozitie de mine catre SC Medserv Min SA in procesul de recrutare si selectie de candidati. 

o ordul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal 
 

etin post de conducere in cadrul unui partid politic 
 
 

Nume si prenume    
 

 

Data completarii    
 

 

Semnatura   
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PERSOANE DE REFERINTA 

Subsemnatul (a), 
 

Nume 
 

Prenume 
 

 
In calitate de participant la procesul de recrutare si selectie desfasurat de catre SC Medserv Min SA va pun la 

dispozitie datele de contact ale urmatoarelor persoane care doresc si pot da referinte despre activitatea mea profesionala: 
 

 

Nume si prenume 

 

 

Functia 

 

 

Compania 

 

Numar de 
telefon 

 

Adresa de e- 
mail 

 

1) 
    

 

2) 
    

 

 3) 

    

 

 

 

 

Nume si prenume    
 

 

 

Data completarii    
 

 

 

Semnatura   
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Subsemnatul / Subsemnata 

DECLARA IE DE INTERESE

avand functia de                                                                                      la 

C.N.P.                                                                                                        Domiciliul 
 

 

cunoscând prevederile art. 326 din Codul penal privind falsul în declara ii, declar pe propria răspundere: 
 

 
1. Asociat sau ac ionar la societă i comerciale, companii/societă i na ionale, institu ii de credit, grupuri de interes 
economic, precum şi membru în asocia ii, funda ii sau alte organiza ii neguvernamentale: 

Unitatea 
– denumirea şi adresa – 

Calitatea deţinută 
Nr. de părţi sociale 
sau de acţiuni 

Valoarea totală a părţilor 
sociale şi/sau a acţiunilor 

1.1…...    

    

    

    

    

    

2. Calitatea de membru în organele de conducere, administrare şi control ale societă ilor comerciale, ale regiilor 
autonome, ale companiilor/societă ilor na ionale, ale institu iilor de credit, ale grupurilor de interes economic, ale 
asocia iilor sau funda iilor ori ale altor organiza ii neguvernamentale: 

Unitatea 
– denumirea şi adresa – 

Calitatea deţinută Valoarea beneficiilor 

2.1……   

   

   

   

   

3. Calitatea de membru în cadrul asocia iilor profesionale şi/sau sindicale 
3.1…... 

 

 

 

 

4. Calitatea de membru în organele de conducere, administrare şi control, retribuite sau neretribuite, de inute în 
cadrul partidelor politice, func ia de inută şi denumirea partidului politic 

4.1…… 

 

 

 

5. Contracte, inclusiv cele de asisten ă juridică, consultanță juridică, consultan ă şi civile, ob inute ori aflate în 
derulare în timpul exercitării func iilor, mandatelor sau demnită ilor publice finan ate de la bugetul de stat, local şi din 

fonduri externe ori încheiate cu societă i comerciale cu capital de stat sau unde statul este ac ionar 
majoritar/minoritar: 

 

5.1 Beneficiarul de contract: numele, 
prenumele/denumirea şi adresa 

Instituţia 
contractantă: 
denumirea şi 
adresa 

Procedura prin 
care a fost 
încredinţat 
contractul 

 

Tipul 
contractului 

 

Data 
încheierii 
contractului 

 

Durata 
contractului 

 

Valoarea 
totală a 
contractului 

Titular …………...       

Soţ/soţie …………...       

Rude de gradul I1) ale titularului 
………… 
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Societăţi comerciale/ Persoană fizică 
autorizată/ Asociaţii familiale/ Cabinete 
individuale, cabinete asociate, societăţi 
civile profesionale sau societăţi civile 
profesionale cu răspundere limitată care 
desfăşoară profesia de avocat/ 
Organizaţii neguvernamentale/ Fundaţii/ 
Asociaţii2) 

      

1) Prin rude de gradul I se înţelege părinţi pe linie ascendentă şi copii pe linie descendentă. 
2) Se vor declara numele, denumirea şi adresa beneficiarului de contract unde, prin calitatea deţinută, titularul, soţul/soţia ş i 

rudele de gradul I obţin contracte, aşa cum sunt definite la punctul 5. Nu se declară contractele societăților comerciale pe acțiuni la 

care declarantul împreună cu soțul/soția și rudele de gradul I dețin mai puțin de 5% din capitalul social al societății, indiferent de 

modul de dobândire a acțiunilor. 
 

 

Prezenta declara ie constituie act public şi răspund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau caracterul 
incomplet al datelor men ionate. 

 

 

Data completării                                                                                  Semnătura 

 

.....................................                                                                 ………………………………. 


