ANUNŢ
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI GALAȚI anunţă demararea procesului de
recrutare şi selecţie pentru ocuparea a 5 (cinci) posturi de membru în Consiliul de administraţie al
societății TRANSURB S.A GALAȚI.
1. Condiții de participare generale și specifice:
1.1 Condiţiile generale ale procesului de selecţie:
 cetăţenia română sau cetăţenia altor state membre ale Uniunii Europene cu condiţia să aibă
domiciliul în România;
 studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă; studiile postuniversitare
constituie un avantaj;
 cunoaşterea limbii române (scris şi vorbit); cunoașterea unei limbi de circulație
internațională constituie un avantaj;
 capacitate deplină de exerciţiu;
 stare de sănătate corespunzătoare funcţiei pentru care candidează, atestată pe bază de
documente medicale;
 să nu fi fost destituit/ă dintr-o funcţie publică sau să nu-i fi încetat contractul individual de
muncă pentru motive disciplinare în ultimii 5 ani;
 nu au înscrieri în cazierul judiciar;
 nu au înscrieri în cazierul fiscal;
 să nu fie în situații de conflict de interese sau incompatibilități prevăzute de O.U.G. nr.
109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și
completările ulterioare și Legea nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările
ulterioare;
 să nu fie incapabil, potrivit legii, ori să nu fi fost condamnat pentru gestiune frauduloasă,
abuz de încredere, fals, uz de fals, înşelăciune, delapidare, mărturie mincinoasă, dare sau
luare de mita, pentru infracţiunile prevăzute de Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea si
sancţionarea spălării banilor, precum si pentru instituirea unor masuri de prevenire si
combatere a finanţării actelor de terorism, cu modificările si completările ulterioare, pentru
infracţiunile prevăzute la art. 143-145 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei,
cu modificările si completările ulterioare;
1.2 Condiții specifice/profilul candidaților :
 cel puţin un membru al CA trebuie să aibă studii economice si experienţă dovedită de cel
puţin 5 ani în domeniul economic, contabil, de audit sau financiar;
 cel puţin un membru al CA trebuie să aibă studii juridice si experienţă dovedită de cel puţin
5 ani în domeniul juridic;
 cel puţin un membru al CA trebuie să aibă studii tehnice de lungă durată și experienţă
dovedită de cel puţin 5 ani în domeniul tehnic; este recomandabil ca studiile tehnice să fie
realizate în domeniile: autovehicule rutiere/mecanică/ mașini-utilaje sau alte domenii
conexe; studiile masterale în domenii precum siguranța transporturilor precum și certificările
profesionale specifice domeniului transporturilor rutiere constituie un avantaj;
 în cazul consiliilor de administraţie al căror număr de membri se încadrează în prevederile
art. 28 alin.(2) al OUG 109/2011, nu pot fi mai mult de 2 membri din rândul funcţionarilor
publici sau altor categorii de personal din cadrul autorităţii publice tutelare ori din cadrul
altor autorităţi sau instituţii publice;
 în mod obligatoriu, în selecţia candidaţilor se va avea în vedere evitarea situaţiilor de
conflict de interese sau incompatibilităţi;
 majoritatea membrilor consiliului de administraţie este formată din administratori
neexecutivi şi independenţi, în sensul art.138^2 din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare;








o persoană fizică poate exercita concomitent cel mult 3 mandate de administrator în societăţi
sau întreprinderi publice al căror sediu se află pe teritoriul României;
membrii consiliului de administraţie sunt persoane fizice sau juridice, cu experienţă în
activitatea de administrare/management a unor întreprinderi publice sau a unor societăţi
comerciale profitabile;
bune competenţe interpersonale (abilităţi de comunicare, organizare, negociere, lucru în
echipă);
cunoașterea legislației aplicabile domeniului de activitate al societății (transporturi) ;
experiență în îmbunătățirea performanței societăților/întreprinderilor publice pe care le-au
administrat sau condus;
cunoașterea legislației privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice.

2. Criterii de evaluare și selecţie
Etapa 1 – Analiza dosarelor de candidatură în vederea întocmirii listei scurte de candidați
 Prezentarea dosarului de candidatură
 Îndeplinirea condițiilor de participare
 Număr ani de experiență în managementul companiilor
 Calitatea de manager societăți comerciale publice sau private, membru al CA/administrator
în cadrul unor societăți comerciale publice sau private profitabile sau instituții publice
(constituie un avantaj calitatea de manager sau membru al CA/manager în cadrul
societăților/regiilor cu același profil de activitate sau profil similar)
Etapa 2 – Interviurile cu candidații selectați pe lista scurtă și selecția finală
 Dosarul de candidatură
 Matricea profilului de candidat
 Declaraţia de intenţie a candidatului.
Selecţia se realizează cu respectarea principiilor nediscriminării, tratamentului egal şi transparenţei
și a prevederilor Regulamentului General privind protecția datelor cu caracter personal.
3. Dosarul de candidatură trebuie să cuprindă în mod obligatoriu următoarele documente:
1. Scrisoare de intenție în vederea depunerii dosarului de candidatură
2. CV în format Europass, redactat în limba română (original)
3. Cazier judiciar (original)
4. Acte de studii/acte formare profesională/acte certificare profesională (copie simplă)
5. Act identitate (copie simplă)
6. Documente doveditoare ale activității (carnet de muncă/adeverințe vechime/extras Revisal- copie
simplă)
7. Dovada numirii în calitate de manager/membru al CA (unde este cazul)- copie simplă
8. Adeverinţa care să ateste starea de sănătate corespunzătoare (original)
9. Declarațiile de candidatură (1-6) în original. Formularele de declaraţii se regăsesc pe pagina de
internet a Autorității Publice Tutelare (www.primariagalati.ro) la secțiunea Guvernanță
corporativă, precum și pe pagina de internet a Societății TRANSURB S.A GALAȚI
(www.transurb-galati.com).
Candidații declarați admiși pe lista scurtă vor completa dosarul de candidatură prin
depunerea cazierului fiscal.
Candidaților selectați pentru etapa finală Interviu li se va cere să prezinte și documentele în
original.

Dosarul de candidatură se va depune până la data de 02.10.2018, ora 16:30 la Registratura
Primăriei Municipiului Galați, Str. Domnească Nr. 54, Galați, Județul Galați în dosar plic închis şi
sigilat, unde va primi un număr de înregistrare şi data certă a depunerii.
Dosarul va avea menţionat “Candidatură pentru funcţia de membru în Consiliul de Administraţie al
Societăţii TRANSURB S.A GALAȚI”, precum și numele şi prenumele candidatului
Plicurile ajunse după data şi ora menţionată nu vor fi luate în considerare.
Relații suplimentare se pot obține la telefon 0723 66 43 45, persoană de contact Rășanu Gabrielaexpert independent, consultant recrutare sau prin poșta electronică la adresa
gabriela.rasanu@yahoo.com

Comisia de selecție
Președinte,
Viceprimar Cristian Sorin Enache

