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DECLARAŢIE 
PRIVIND GRADUL DE INDEPENDENȚĂ  

FAȚĂ DE SOCIETATEA S.C. MEDSERV MIN S.A., 
 ÎN SENSUL ART. 138^2 DIN LEGEA SOCIETĂȚILOR NR. 31/1990 

 

 

 

Subsemnatul/subsemnata ..........................................................................................................., 

domiciliat(ă) în ...................................................................................................................................., 

posesor (oare) al (a) C.I. seria …...... nr. ......................... eliberat de ................................................., 

la data de ....................., având CNP ..................................................., în calitate de candidat pentru 

postul de membru în Consiliul de Administrație al S.C. MEDSERV MIN S.A., declar pe propria 

răspundere, sub sancțiunea aplicabilă faptei de fals în acte publice, următoarele: 

1. Sunt/nu sunt sau am fost/nu am fost director al societății S.C. MEDSERV MIN S.A. sau al 

unei societăți controlate de către aceasta în ultimii 5 ani;   

2. Sunt/nu sunt sau am fost/nu am fost salariat în ultimii 5 ani al societății S.C. MEDSERV MIN 

S.A. ori al unei societăți controlate de către aceasta;   

3. Primesc/nu primesc sau am/nu am primit de la S.C. MEDSERV MIN S.A. ori de la o societate 

controlată de aceasta o remunerație suplimentară sau alte avantaje, altele decât cele corespunzând 

calității sale de administrator neexecutiv;   

4. Sunt/nu sunt acționar semnificativ al societății;   

5. Am/nu am sau am avut/nu am avut în ultimul an relații de afaceri cu societatea ori cu o 

societate controlată de aceasta, fie personal, fie ca asociat, acționar, administrator, director sau 

salariat al unei societăți care are astfel de relații cu societatea, dacă, prin caracterul lor substanțial, 

acestea sunt de natură a-i afecta obiectivitatea;   

6. Sunt/nu sunt sau am fost/nu am fost în ultimii 3 ani auditor financiar ori asociat salariat al 

actualului auditor financiar al societății sau al unei societăți controlate de aceasta;   

7. Sunt/nu sunt director într-o altă societate în care un director al S.C. MEDSERV MIN S.A. este 

administrator neexecutiv;   

8. Am fost/nu am fost administrator neexecutiv al societății mai mult de 3 mandate;   

9. Am/nu am relații de familie cu o persoană aflată în una dintre situațiile prevăzute la punctele 

1 şi 4. 

 

 

Semnătura .................................  


