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Notă privind aprobarea nivelului asigurării de răspundere profesională pentru 

membrii Consiliului de Administrație al  SC Medserv Min S.A. 

 

 

 

1. Prezentare 

Avizarea de către Consiliul de Administrație  și aprobarea de către Adunarea Generală a 

Acționarilor a nivelului asigurării de răspundere profesională pentru membrii Consiliului de 
Administrație al  Medserv Min S.A.. 

 

2. Aspecte generale 

În Legea nr. 31/1990 este prevăzut la art. 153¹² alin. 4 obligaţia administratorilor unei 

societăți pe acțiuni să aibă o asigurare de răspundere profesională. 
Potrivit prevederilor art. 153¹² alin. 4 din Legea nr. 31/1990 „persoana numită în una 

dintre funcţiile prevăzute la alin. 3 trebuie să fie asigurată pentru răspundere profesională”. 

Astfel, la art. 153¹² alin. 3 din Legea nr. 31/1990 se prevede: „Pentru ca numirea unui 

administrator, respectiv a unui membru al directoratului sau al consiliului de supraveghere, să fie 
valabilă din punct de vedere juridic, persoana numită trebuie să o accepte în mod expres.” 

 De asemenea, la cap. VII Drepturile Mandatarului, art. 18 din contractele de mandat 

încheiate de membrii consiliului de administrație se prevede faptul că „Mandatarul beneficiază 
de o asigurare de răspundere profesională pe cheltuiala societății, în condițiile în care aceasta 
corespunde prevederilor Legii societăților nr. 31/1990, cu modificările și completările ulterioare, 
valoarea totală asigurată fiind stabilită de Adunarea Generală a Acționarilor, iar plata primelor 

aferente acestei asigurări fiind suportată de către societate.” 

 Adunarea Generala a Actionarilor are competența de a aproba nivelul asigurării de 
răspundere profesională pentru membrii Consiliului de Administratie al  Medserv Min S.A. 

Baza legală incidentă este reprezentată de : 
- Legea nr.31/1990 privind societățile, republicată cu modificările și completările ulterioare  

(”Legea Societăţilor”) art. 153¹² alin. 4. 

- Ordonanța de Urgență nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor 
publice, cu modificările și completările ulterioare ( ”OUG nr.109/2011”) 

- Contractele  de mandat încheiate de membrii Consiliului de Administratie Medserv Min 

S.A.. 
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3. Fundamentare  

Ultimele polițe de asigurare încheiate pentru membrii Consiliului de Administrație au fost 

pentru perioada 02.10.2019-01.10.2020, suma asigurată pentru fiecare dintre aceștia a fost de 5.000 

EUR- reprezentând limita de răspundere agregat pe perioada de asigurare (12 luni) şi pe eveniment.  
Suma asigurată a fost aprobată de AGA MedServ Min S.A. prin Hotărârea nr. 3 din 

22.04.2019. 

Limita de răspundere agreata pe perioada de asigurare (12 luni) şi pe eveniment a fost de 

5.000 EUR/ asigurat, prima de asigurare pe poliţă fiind de 148  EUR/an/ asigurat. 

Membrii Consiliului de Administrație ai societății MedServ Min S.A. în funcție la această 
dată au fost numiți în urma definitivării procesului de selecție a membrilor Consiliului de 

Administrație, în anul 2020 prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor nr. 8 din data 

de 02.12.2020. Până în prezent pentru aceștia nu au fost încheiate polițe de asigurare de răspundere 
profesională. 

Având în vedere necesitatea stabilirii de către Adunarea Generala a Actionarilor a nivelului 
asigurării de  răspundere profesională pentru membrii Consiliului de Administratie al  MedServ Min 

S.A. - element ce trebuie determinat anterior iniţierii procedurii de achiziţie de servicii de asigurare 
profesională  propunem Adunării Generale a Acționarilor stabilirea sumei asigurate la nivelul 

de 20.000 EUR/ persoană asigurată/an pentru întreaga perioadă a mandatului.  
Pentru suma asigurată de 20.000 EUR/ persoană asigurată/an, prima de asigurare pe poliţă 

este de 198  EUR/an/asigurat conform ofertă Uniqa Asigurări. 
 

4. Anexe 

 Adresa nr. 01247/23.07.2021 cu oferta Uniqa Asigurări. 
 

5. Concluzii 

 

Având în vedere considerentele expuse anterior, supunem aprobării Adunării Generale a 

Acționarilor: 

- nivelul asigurării răspundere profesională pentru membrii Consiliului de Administrație al  

Medserv Min S.A de 20.000 EUR/ persoană asigurată/an; 
- perioada asigurată să fie până la finalizarea mandatul actualilor membrii ai Consiliului de 

Administrație al  Medserv Min S.A., respectiv până la data de 01.12.2022.  

 

 

 



Catre:
MEDSERV MIN SA

Oferta de Asigurare de tip Raspundere Civila a Managerilor

Prin prezenta va lacenr cunoscuta ot'erta no2istra pcntru prcittarea in asigurare a

Ilaslrunclcr'ii civilo a rnanagerilor pcntru 3 pcrsoane pe o perioada dc l7 luni:

- l.imita dc raspundere. ?0.000 curo

- JB() euro/ pcrsoana:

- 840 curo purtrur 3 pcrsoauc:

- I"'ransiz-zr 0

- Plata sc poalc lircc trinrcstrial.

Pentru everttuule nclarluriri \/a slam la dispitzitic.

Va multurninr pentru colaboare.

I)ata:

?3.07.2021


