
Ministerul Energiei prin Direcţia Generală 
Privatizare şi Administrare a Participaţiilor 
Statului în Energie a selectat asocierea formată 
din  PwC şi George Butunoiu pentru a furniza asistenţa 
de specialitate în procesul de recrutare şi selecţie a 
membrilor consiliilor de administraţie/ consiliilor de 
supraveghere pentru societăţile mai sus mentionate, 
conform prevederilor OUG nr.109/2011 privind 
guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu 
modificările şi completările ulterioare.

Societatea de Administrare a Participațiilor în 
Energie S.A. are ca activitate principală administrarea 
participațiilor minoritare pe care statul român le deține 
în unele societăți din domeniul energiei electrice. 
Societatea de Administrare a Participațiilor în Energie 
S.A. este o societate cu capital integral de stat, înființată 
în anul 2014, prin divizarea parțială a SC Electrica SA.

Complexul Energetic Oltenia are ca obiect de 
activitate producerea energiei electrice și termice 
pe baza de lignit și extracția și prepararea lignitului. 
Ministerul Energiei deţine, în numele Statului ,o cotă 
de 77,15% din capitalul social. Ceilalţi acţionari ai 
societăţii sunt S.C. Fondul Proprietatea S.A., cu o cotă 
de 21,56% din capitalul social, Electrocentrale Grup 
SA cu o cotă de 0,86% din capitalul social al societăţii 
şi Inchidere si Conservare Mine cu o cotă de 0,44% din 
capitalul social al societăţii. 

Oil Terminal este cel mai mare terminal pentru 
import/export ţiţei, produse petroliere şi petrochimice 
la nivel naţionale. Compania prestează servicii privind 
primirea, încărcarea, descărcarea, depozitarea 
şi condiţionarea ţiţeiului, produselor petroliere, 
petrochimice şi chimice lichide pentru import, export și 
tranzit. Ministerul Energiei deţine, în numele Statului 
,o cotă de 59,62% din capitalul social. Ceilalţi acţionari 
ai societăţii sunt S.C. Fondul Proprietatea S.A., cu o 
cotă de 6,32% din capitalul social şi persoane fizice 
şi juridice care împreună deţin o cotă de 34,06% din 
capitalul social al societăţii.

Cerinţe:

• Persoane fizice/juridice;

• Studii superioare absolvite cu diploma de licenţă;

• Minim 10 ani experienta profesională;

• Experienţa de minim 5 ani în administrarea / 
managementul unor întreprinderi publice sau 
societăţi comerciale profitabile din domeniul de 
activitate al societăţilor ce fac obiectul anunţului 
şi / sau în activitatea de administrare a unei 
societăţi comerciale;

• Cunoaşterea legislaţiei privind societăţile 
comerciale şi a ordonanţei corporative a 
întreprinderilor publice (Legea nr. 31/1990 
privind societăţile comerciale, republicată cu 
modificările şi completările ulterioare şi OUG 
nr. 109/2011, cu modificarile si completarile 
ulterioare)

Documente necesare pentru depunerea candidaturii

• Curriculum Vitae 

• Scrisoare de intenţie 

• În cazul persoanelor juridice, se vor furniza 
suplimentar: o prezentare cât mai detaliată a 
societăţii şi a proiectelor similare, respectiv o 
prezentare a reprezentantului care urmează a 
fi desemnat, incluzând documentele prevăzute 
pentru depunerea candidaturii de către 
persoanele fizice

Documentele necesare pentru depunerea candidaturii 
vor fi trimise la adresele de mail următoare:

• Societatea de Administrare a Participaţiilor în 
Energie S.A.: sape@georgebutunoiu.com

• Complexul Energetic Oltenia S.A.:   
ceoltenia@georgebutunoiu.com

• S.C. Oil Terminal S.A:    
oilterminal@georgebutunoiu.com

Termenul de depunere al candidaturilor este  13 mai 
2016.  Candidaţii declaraţi admişi la etapa de selecţie 
a dosarelor vor fi invitaţi la un interviu, ale cărui 
coordonate vor fi anunţate ulterior persoanelor vizate.

Informaţii suplimentare despre procesul de selecţie 
(Proceduri,Mod de lucru, Criterii de evaluare, etc.) se 
găsesc pe site-ul Consultantului:   
 

Recrutarea de Admistratori
Societatea de Administrare a Participaţiilor în Energie S.A.

Complexul Energetic Oltenia S.A.
S.C. Oil Terminal S.A.

http://managementprofesionist.georgebutunoiu.com/


