
Formular 2 

DECLARAȚIE 

PRIVIND NEÎNCADRAREA ÎN SITUAȚIA DE 

CONFLICT DE INTERESE SAU INCOMPATIBILITATE 
 

 

Subsemnatul/a .................................................................................................., domiciliat(ă) 

în ....................................................................................................................................., 

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

................................................, la data de …......................, având CNP 

..................................................., în calitate de candidat pentru funcția de membru în Consiliul de 

Administrație al Societății Medserv Min S.A., declar pe propria răspundere, sub sancțiunea 

excluderii din procedura de selecție prealabilă a candidaților pentru posturile de membru în 

Consiliul de Administrație al Societății Medserv Min S.A. și a sancțiunilor aplicabile faptei de fals 

în acte publice, că prin ocuparea poziției pentru care mi-am depus candidatura, nu mă aflu în 

situația de conflict de interese sau incompatibilitate, așa cum este definită de legislația în vigoare 

din Romania, respectiv: 

 nu am fost condamnat/ă definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra 

statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea 

justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care m-ar 

face incompatibil/ă cu exercitarea funcției 

 nu mi s-a interzis, prin hotărâre judecătorească definitivă, dreptul de a exercita calitatea de 

fondator ca pedeapsă complementară a condamnării pentru infracțiuni contra patrimoniului prin 

nesocotirea încrederii, infracțiuni de corupție, delapidare, infracțiuni de fals în înscrisuri, evaziune 

fiscală, infracțiuni prevăzute de Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării 

banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării terorismului, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare, sau pentru infracțiunile prevăzute de Legea 

societăților nr. 31/1990, cerință prevăzută la art. 73
1
 din Legea societăților nr. 31/1990; 

 nu am săvârșit fapte și nu m-am aflat în situații de natura celor care se înscriu în evidența 

cazierului fiscal, care duc la interzicerea numirii în calitatea de reprezentant legal al unei 

întreprinderi publice, cerință prevăzută la art. 8, alin. (5) din OG nr. 39/2015; 

 nu am fost revocat din calitatea de membru al consiliului de administrație al unei 

întreprinderi publice al cărui sediu se află pe teritoriul României, din motive imputabile, în ultimii 5 

ani, cerință prevăzută la art. 30, alin. (9) din OUG nr. 109/2011; 

 în prezent, exercit concomitent un număr de ____ mandate de administrator și/sau de 

membru al consiliului de supraveghere în societăți sau întreprinderi publice al căror sediu se află pe 

teritoriul României. În cazul în care voi fi numit administrator al Societății Medserv Min S.A., 

consimt să renunț la cel de-al treilea mandat pe care îl exercit, dacă este cazul, așa cum este 

prevăzut la art. 153
16

, alin(1) din Legea societăților nr. 31/1991, coroborat cu art. 33 din OUG nr. 

109/2011; 

 nu mă aflu în oricare altă situație de incompatibilitate prevăzută de legislația în vigoare din 

Romania. 

Subsemnatul/-a, declar ca informațiile furnizate sunt complete și corecte în fiecare detaliu 

ș i înțeleg că Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A. are dreptul de a solicita, în scopul 

verificării și confirmării declarațiilor, orice documente doveditoare, în conformitate cu prevederile 

legale. 

 



Data completării .....................                                              Semnătura   .................................  


