ANUNŢ
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI GALAȚI anunţă începerea procesului de
recrutare şi selecţie pentru 5 (cinci) poziţii de membru în Consiliul de administraţie al Societăţii
Transurb S.A.
FOX MANAGEMENT CONSULTANTS S.R.L. București, expert independent
specializat în recrutarea resurselor umane, contractat de autoritatea publică tutelară, în condiţiile
legii, va efectua evaluarea dosarelor și selecția inițială a candidaților.




















Condiţiile generale ale procesului de selecţie prealabilă sunt:
cel puţin un membru trebuie să aibă studii economice cu experienţă de cel puţin 5 ani în
domeniul economic, contabil, de audit sau financiar;
cel puţin unul dintre membrii consiliului de administraţie trebuie să aibă studii juridice cu
experienţă de cel puţin 5 ani in domeniul juridic;
nu pot fi mai mult de doi membri din rândul funcționarilor publici sau al altor categorii
de personal din cadrul autorității publice tutelare ori din cadrul altor autorități sau
instituții 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. 1382 din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare;
mandatul administratorilor este stabilit prin actul constitutiv, neputând depăşi 4 ani;
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;
selecţia se realizează cu respectarea principiilor nediscriminării, tratamentului egal şi
transparenţei;
candidaţii care vor fi selectaţi pentru a fi înscrişi pe lista scurtă vor fi ulterior înştiinţaţi să
depună o Declaraţie de intenţie realizată conform Scrisorii de aşteptări.
Condiţiile generale de participare sunt:
studii superioare absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
experienţă în îmbunătăţirea performanţei societăţilor sau regiilor autonome pe care le-au
administrat sau condus;
cunoaşterea limbii române (scris şi vorbit) şi cetăţenia română sau cetăţenia altor state
membre ale Uniunii Europene cu condiţia să aibă domiciliul în România;
capacitate deplină de exerciţiu;
stare de sănătate corespunzătoare funcţiei pentru care candidează, atestată pe bază de
documente medicale;
să nu fie 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.
Criteriile de evaluare / selecţie finală a candidaţilor – INTERVIU:
1. Dosarul de candidatură.
2. Matricea profilului de candidat.
3. Declaraţia de intenţie a candidatului.

Dosarul de înscriere trebuie să cuprindă în mod obligatoriu următoarele
documente:
 copia actului de identitate;
 copia diplomelor de studii;
 curriculum vitae
 cazierul judiciar / declaraţie pe proprie răspundere conform formular nr. 1;
 cazier fiscal / declaraţie pe proprie răspundere conform formular nr. 2;
 adeverinţa medicală care atestă starea de sănătate corespunzătoare / declaraţie pe proprie
răspundere conform formular nr. 3;
 declaraţie pe proprie răspundere privind statutul de independent conform formular nr. 4;
 declaraţie pe proprie răspundere privind calitatea de membru în consilii de administraţie
ale întreprinderilor publice, altele decât cel în care urmează a fi numit conform formular
nr. 5;
 declaraţie de consimţământ prin care candidatul îşi exprimă acordul de a se procesa
datele sale personale în scopul procedurii de recrutare şi selecţie conform formular nr. 6;
 declaraţie pe proprie răspundere privind neîncadrarea în situaţia unui conflict de interese
conform formular nr. 7;
 declaraţie pe proprie răspundere prin care candidatul va confirma că nu se află într-una
din situaţiile prevăzute la art. 6 din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a
întreprinderilor publice sau că nu a suferit o condamnare pentru o infracţiune legată de
conduita profesională conform formular nr. 8.
 Candidaţii incluşi pe lista scurtă urmează să-şi completeze dosarul de candidatură cu
cazierul judiciar și cazierul fiscal şi adeverinţă medicală, în cazul în care acestea nu au fost
depuse la data depunerii dosarului.
Originalele actelor depuse la dosar vor fi văzute de comisie la proba de interviu.
Documentele necesare în procesul de recrutare/selecţie şi formularele de declaraţii se
regăsesc pe pagina de internet a Societatii Transurb S.A (www.transurbgalati.ro) şi pe pagina de
internet a Autoritatii Publice Tutelare (www.primariagalati.ro), secțiunea Informații de interes
public, Guvernanță Corporativă.
Dosarul de candidatură se va depune personal sau poate fi trimis prin poştă sau curier la sediul
Primăriei Galați, Str. Domnească Nr. 54, Galați, Județul Galati în dosar plic închis, unde va primi
un număr de înregistrare şi data certă a depunerii, precum și în format electronic pe adresa
Expertului independent FOX MANAGEMENT CONSULTANTS SRL: aconsiliu@gmail.com,
până la data de 11.06.2021, ora 12:00. Dosarul va avea menţionat “Candidatura pentru funcţia
de membru în Consiliul de Administraţie al Societăţii Transurb S.A”, precum numele şi
prenumele şi domiciliul candidatului.
Plicurile ajunse după data şi ora menţionată nu vor fi luate în considerare.
Comunicarea cu candidaţii:
Pe întreg parcursul acestui proces de selecţie, comunicarea cu candidaţii se va face prin
e-mail şi telefonic, de aceea este imperios necesar ca adresa de e-mail şi numărul de telefon
trecute în CV să fie corecte.
Lista lungă şi propunerile de nominalizare au caracter confidenţial şi nu vor fi publicate;
rezultatele obţinute de candidaţi pe fiecare din etapele procesului de selecţie le vor fi comunicate
acestora individual în modalitaţile descrise mai sus.
Contestaţii:
Legislaţia de guvernanţă corporativă a întreprinderilor publice nu prevede contestaţii.
Totuşi, din dorința de a asigura maximă transparenţă a procesului de recrutare şi selecţie, vom
răspunde prompt cererilor de clarificări formulate de către candidaţi, cu condiţia ca aceştia să
solicite numai informaţii care se referă la candidatura lor.

Candidaţii declaraţi admişi la etapa de selecţie a dosarelor şi care se regăsesc pe lista
scurtă, vor fi evaluaţi în cadrul interviului.
Relații suplimentare se pot obține la telefon 0799.358.582, persoana de contact
Magdalena Radu- expert independent FOX MANAGEMENT CONSULTANTS SRL sau prin
poșta electronică la adresa aconsiliu@gmail.com.

Comisia de selecție
Președinte,
Viceprimar Cristian-Sorin Enache

