
 

 

ANUNŢ 

 

  CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI GALAȚI anunţă demararea procesului de 

recrutare şi selecţie pentru ocuparea postului vacant de membru în Consiliul de Administraţie al 

Regiei Autonome „Administrația Zonei Libere Galați”. 

 

           A. Etapele procesului de recrutare şi selecţie sunt: 

1) Depunerea candidaturilor; 

2) Evaluarea candidaturilor în raport cu criteriile stabilite; 

3) Solicitarea de clarificări privitoare la candidaturi; 

4) Definitivarea Listei scurte și comunicarea rezultatelor către candidații respinși din 

Lista lungă; 

5) Depunerea declarației de intenție a candidaților rămași în Lista scurtă; 

6) Analiza declarației de intenție si integrarea rezultatelor în matricea profilului 

candidatului; 

7) Selecția finală pe bază de interviu; 

8) Comunicarea către candidați a rezultatelor selecției finale. 

 

           B.  Condițiile generale minime obligatorii care vor fi îndeplinite de candidații la funcția 

de membru în Consiliul de administrație al Regiei Autonome “Administrația Zonei Libere 

Galați”, sunt următoarele : 

a. să aibă cetățenia română sau cetățenia altor state membre ale Uniunii Europene, cu 

condiția să aibă domiciliul în România; 

b. să cunoască foarte bine limba română (scris și vorbit); 

c. să aibă capacitate deplină de exercițiu; 

d. să fie apt din punct de vedere medical (atestat pe bază de documente medicale); 

e. să fie absolvent al unei instituții de învățământ superior de lungă durată cu diplomă de 

licență sau echivalentă în domeniul economic, juridic sau tehnic;  

f. să aibă experiență în administrarea sau managementul unor regii autonome sau 

societăți, inclusiv societăți din sectorul privat (minim 1 an); 

g. să nu facă parte concomitent, din mai mult de 3 (trei) consilii de administrație ale unor 

regii autonome sau societăți comerciale;  

h. să nu fie funcționar public sau să facă parte din cadrul unei categorii de personal din 

cadrul autorității publice tutelare sau al altor autorități și instituții publice; 

i. să nu fi fost destituit dintr-o funcție din cadrul unor întreprinderi de stat, cu capital 

majoritar de stat sau să nu fi avut încetat contractul individual de muncă pe motive disciplinare 

în ultimii cinci ani; 

j. să nu se afle în conflict de interese care să-l facă incompatibil cu funcția de membru în 

Consiliul de administrație al Regiei Autonome “Administrația Zonei Libere Galați”; 

k. să nu fi fost condamnat definitiv dintr-o hotărâre judecătorească pentru săvârșirea unei 

infracțiuni contra umanității, contra statului sau contra autorității, infracțiuni de corupție și de 

serviciu, infracțiuni contra înfăptuirii justiției, infracțiuni de fals, infracțiuni contra 

patrimoniului, pentru infracțiuni prevăzute de legea nr. 656/2002 precum și pentru instituirea 

unor masuri de prevenire și combaterea înființării terorismului, cu modificările și completările 

ulterioare, sau pentru infracțiunile prevăzute de legea nr. 85/2014 privind procedurile de 

prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă săvârșită cu intenție, care l-ar face incompatibil cu 

exercitarea funcției; 

l. să nu aibă cazier judiciar sau fiscal. 

 

 Selecția se realizează cu respectarea principiilor nediscriminării, tratamentului egal și 

transparenței și a prevederilor Regulamentului General privind protecția datelor cu caracter 

personal. 

 

 

 



 C. Dosarul de înscriere trebuie să cuprindă în mod obligatoriu următoarele 

documente: 

 Act de identitate (copie simplă); 

 CV în format Europass, redactat în limba română (original); 

 Cazier judiciar (original);  

 Cazier fiscal (original); 

 Adeverinţa medicală care atestă starea de sănătate corespunzătoare (original);  

 Acte de studii/acte de formare profesională/acte de certificare profesională (copie 

simplă); 

 Documente doveditoare ale activității (carnet de muncă/adeverințe vechime/extras 

Revisal – copie simplă); 

 Documente doveditoare ale experienței în îmbunătățirea performanței societăților sau 

regiilor autonome pe care le-au administrat sau condus (contract de mandat numire membru 

CA/director, act constitutiv/statut, etc – copie simplă); 

 Declarațiile de candidatură (1-5) original: Declarație privind statutul de independent, 

Declarație privind apartenența la consiliile de administrație, Declarație de consimțământ, 

Declarație privind neîncadrarea în situația de conflict de interese, Declarație privind situațiile 

prevăzute la art.6 din OUG nr. 109/2011). 

  

       Documentele necesare în procesul de recrutare/selecţie şi formularele de declaraţii se 

regăsesc pe pagina de internet a Autorității Publice Tutelare (www.primariagalati.ro) la secțiunea 

Guvernanță corporativă. 

            Dosarul de candidatură se va depune până la data de 10.03.2021, 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 Regiei Autonome ADMINISTRAȚIA ZONEI LIBERE GALAȚI”, precum și 

numele, prenumele, domiciliul candidatului. 

      Plicurile ajunse după data şi ora menţionată nu vor fi luate în considerare. 

             

 

 

Comisia de selecție 

Președinte, 

Viceprimar Cristian Sorin Enache 


