Anuntul privind selectia a 3 pozitii de administratori neexecutivi, membri
ai Consiliului de Administratie pentru Compania Nationala "UNIFARM" S.A.
Compania Nationala “Unifarm” S.A. este infiintata din anul 1935, purtand de-a lungul timpului diverse denumiri. Cu o
experienta de mai bine de 77 ani in piata farmaceutica nationala si internationala, aceasta companie are ca obiect de
activitate asigurarea retelei sanitare cu medicamente, produse farmaceutice si parafarmaceutice, produse tehnicomedicale, aparatura si echipamente sanitare, seruri si vaccinuri, reactivi si cu alte produse din productia interna proprie
si din import. Compania Nationala “Unifarm” – S.A. colaboreaza cu Ministerul Sanatatii in vederea asigurarii
programelor nationale de sanatate organizate si finantate de acest minister, prevazute in Legea nr. 95/2006 privind
reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
Ministerul Sanatatii a desemnat firma de executive search George Butunoiu pentru a furniza asistenţa de specialitate in
procesul de recrutare şi selecţie conform prevederilor OUG nr.109/2011 privind guvernanţa corporativă a
întreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare.
In conformitate cu OUG 109/2011, modificata si aprobata prin Legea nr. 111/2016 privind Guvernata corporativa a
intreprinderilor publice, Ministerul Sănătăţii a selectat S.C. George Butunoiu Group S.R.L. pentru a-i oferi asistenta în
procesul de selectie pentru completarea celor 3 posturi de adminstratori neexecutivi in cadrul CN Unifarm SA.

A. Criterii obligatorii de calificare care vor sta la baza listei lungi de candidati sunt:
a.
b.

absolvent(a) de studii superioare cu diploma de licenta a unei institutii de invatamant superior (profil
economic, farmaceutic, medical);
Minimum 10 ani experienţa profesionala totala, dintre care:
1. Minimum 5 ani in functii de conducere relevante (Director, Membru CA, Sef Serviciu, Manager de
departament, etc) in companii private/insitutii publice din domeniul medical - sistemul sanitar cu
cifra de afaceri/buget gestionat de minimum 5 Mil Eur si peste 20 de angajati
sau
2.

Minimum 5 ani de experienta in coordonarea a cel putin 2 proiecte cu un buget de minimum 1
milion Euro cumulat;
c. experienta in elaborarea si implementarea in strategii de dezvoltare, optimizare si modernizare de companii;
d. fluenta in limba romana si engleza;
e. reputatie ireprosabila din punct de vedere profesional.

B. Criteriile de selectie care constituie avantaje sunt:
f.

studii post-universitare in domenii relevante pentru activitatea companiei, eliberate de institutii de invatamant
superior reputabile;
g. experienta in companii care opereaza in urmatoarele industrii: companii farmaceutice, distribuitori de produse
farmaceutice, prestatori de servicii medicale, alte insitutii din sistemul sanitar/de profil;
h. cunostiinte dovedite de guvernanta corporativa;
i. experienta in comunicarea si relatia cu stakeholderii;
j. viziune strategica demonstrata.
Modul de depunere a candidaturii: CVurile candidatilor vor fi trimise numai în format electronic, pe
adresa de e-mail ca-unifarm@georgebutunoiu.com până cel târziu în data de 11.09.2017.
Numai candidatii selectati de catre firma de recrutare in urma interviurilor vor depune
urmatoarele documente necesare pentru inregistrarea candidaturii, pe suport hârtie, în plic
închis şi sigilat, pe care se va menţiona: „Procedura de selecţie pentru Membru CA UNIFARM SA, Nume si
Prenume Candidat”, la adresa de corespondenţă S.C. George Butunoiu SRL, str. Andrei Muresanu nr. 17,
sector 1 Bucureşti:







Opis;
Curriculum Vitae in limba romana;
Cazier Judiciar;
Două scrisori de recomandare, care sa contina numele si datele de contact ale persoanelor care ofera referintele;
Copie a actului de identitate;
Copii conforme cu originalul ale actelor de studii;








Copii dupa cartea de munca/contractele de munca care sa faca dovada experientei de minimum 10 ani experienta
profesionala companii private/insitutii publice din domeniul medical - sistemul sanitar, in companii cu cifra de
afaceri de minimum 5 Mil Eur, dintre care minimum 5 ani pe pozitii de conducere relevante (Director/membru
CA/Sef Serviciu, Manager de departament, etc) sau in conducerea a cel putin 2 proiecte cu un buget de minimum 1
milion Euro cumulat;
Declaratie pe propria răspundere privind neincadrarea in situatia de conflict de interese;
Declaratie privind neincadrarea intr-una dintre situatiile de revocare a mandatului din motive imputabile siesi;
Declaratie pe proprie raspundere privind autenticitatea diplomelor de studii prezentate in copie;
Proiect al unui plan de administrare care sa contina o propunere de strategie privind administrarea societatii. Acest
proiect va fi considerat oferta tehnica, in conformitate cu prevederile HG 722/2016 si va reflecta deopotriva
modalitatea in care candidatul indeplineste conditiile de eligibilitate precum si sugestiile acestuia in privinta
planului de management al companiei.

Prin transmiterea aplicaţiei, candidaţii îşi dau acordul implicit ca datele lor personale să fie procesate în
scopul procedurii de recrutare şi selecţie.

Nota: acest anunt a fost publicat in presa centrala din Romania si pe site-urile consultantului
(www.georgebutunoiu.com) si pe cel al C.N. UNIFARM S.A. (www.unifarmromania.ro).

