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Eveniment important de raportat: Stadiul derularii procedurii de selectie a administratorilor 

societatii in conformitate cu prevederile OUG 109/2011. 

 

Societatea Oil Terminal  SA informează acționarii și investitorii asupra stadiul procesului de 

selectie a administratorilor societatii Oil Terminal S.A., dupa cum urmeaza: 

 

1. Prin hotararea AGOA nr. 13/16.06.2022, acţionarii societăţii au aprobat declanşarea procedurii 

de selecţie a membrilor Consiliului de Administraţie la Societatea Oil Terminal S.A., în 

conformitate cu prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind 

guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 

111/2016. Procedura de selecţie se organizează de către Ministerul Energiei, in numele 

acţionarului Statul Roman. 

2. Prin hotararea AGOA nr. 3/16.01.2023, acţionarii societăţii au aprobat  Profilul candidatului 

pentru poziţia de membru in consiliul de administraţie si  Profilul consiliului de administraţie 

3. In data de 18.01.2023, la solicitarea Ministerului Energiei, in calitate de autoritate publica 

tutelara care deruleaza procedura de selectie, au fost postate pe site-ul societatii proiectul 

Scrisorii de Asteptari si Invitatia la Consultari asupra acestui proiect. 

4. In data de 18.01.2023, la solicitarea Ministerului Energiei, in calitate de autoritate publica 

tutelara care deruleaza procedura de selectie, a fost postat pe site-ul societatii Anuntul privind 

recrutarea si selectia a 6(sase) pozitii de membru in Consiliul de Administratie a societatii 

Oil Terminal S.A. Termenul limita de depunere al dosarului de candidatura este 18.02.2023 ora 

12.00 la Registratura Ministerului Energiei, str. Academiei nr. 39-41, sector 1, Bucuresti. 

Documentele necesare se regaseasc pe pagina de internet a Ministerului Energiei 

www.energie.gov.ro si pe pagina de internet a societatii Oil Terminal www.oil-terminal.com. 
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