
 ANUNŢ PRIVIND SELECȚIA 

UNUI MEMBRU ÎN CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE 

al S. C. Apă Termic Transport S. A. cu sediul în Albeşti, str. Calea Baraţilor, nr. 11, jud. Mureş 

Mandatul administratorului recrutat pentru funcția de membru neexecutiv este PENTRU O PERIOADĂ DE 4 ANI   
 

1. Condițiile care trebuie îndeplinite de candidatul la funcția de membru neexecutiv și independent în consiliului de 
administrație sunt: 
Condiţii generale: 
a)  Are cetăţenie română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând spaţiului Economic 
European şi domiciliul în România; 
b)  Cunoaşte limba română scris şi vorbit; 
c)  Are capacitate deplină de exerciţiu; 
d)  Are o stare de sănătate corespunzătoare funcţiei pe care candidează, atestată pe bază de documente medicale; 

e)  Nu pot fi administratori persoanele care potrivit legii sunt incapabile ori care au fost condamnate pentru gestiune frauduloasă, 
abuz de încredere, fals, uz de fals, înşelăciune, delapidare, mărturie mincinoasă, dare sau luare de mită pentru infracţiunile 
prevăzute de Legea nr. 656/2002 – pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de 
prevenire şi combatere a finanţării actelor de terorism, cu modificările şi completările ulterioare, pentru infracţiunile prevăzute în 
Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței ș i de insolvență; 
f)  Să nu exercite concomitent mai mult de 3 mandate de administrator şi/sau membru al consiliului de supraveghere în societăţi pe 
acţiuni al căror sediu se află pe teritoriul României. 
g) Nu are cazier judiciar și fiscal; 
Condiții speciale: 
a) studii superioare de lungă durată si experienţă în domeniul juridic sau economic și experiență în domeniul economic, juridic, 
contabilitate, de audit sau financiar de cel puțin 5 ani.  
b) să fie din rândul funcționarilor publici sau al altor categorii de personal din cadrul autorității publice tutelare ori din  cadrul altor 

autorități sau instituții publice. 
Competențe specifice sectorului public: studii superioare juridice sau economice; experiență de cel putin 5 ani în domeniul 

public, cunoștințe legate de reglementările specifice intreprinderilor publice. 
Competențe profesionale de importanță strategică: experiență în îmbunătățirea performanței societății pe care o au de 

administrat, bune capacități strategice și de evaluare a impactului deciziilor consiliului privind societatea și părțile interesate ale 

aceteia. 
Guvernanta corporativă: se va evalua înțelegerea principiilor și practicilor de guvernantă corporativă. 
Social și personal: se au în vedere următoarele abilități: abilități de comunicare și negociere; inițiativă, capacitate de adaptare, un 
mod multidimensional de a rezolva problemele; capacitate de analiză și sinteză; abilități de relaționare bine dezvoltate; abilități 
manageriale. 
2. Criteriile de selecție a candidaților pentru funcțiile de membri ai consiliului de administrație : 
a) Îndeplinirea criteriilor generale şi specifice şi a celor cerute prin OUG nr. 109/2011; 
b) Cunoştinţe de afaceri specifice obiectului de activitate al societăţii comerciale unde candidatul şi-a depus candidatura; 

c) Abilităţi manageriale evaluate pe baza următoarelor criterii: capacitate de analiză şi sinteză; abilităţi de comunicare(scris şi 
vorbit); orientare către rezultate; capacitatea de luare a deciziilor; 

d)Înalte standarde etice și cunoştinţe solide privind bunele practici de guvernantă corporativă;  
e) Constituie un avantaj: domiciliu în Municipiul Sighişoara; cunoştințe despre strategii de afaceri; recomandare din partea 

autorității publice tutelare ori din cadrul altor autorități sau instituții publice. 

3. Dosarul de candidatură:  
1. Curriculum vitae;  

2. Scrisoare de intenţie(max. 2 pagini);  
3. Copii după acte de studii;  
4. Copie act identitate;  

5. Copie carnet de muncă/documente doveditoare;  
6. Adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 2 luni anterior depunerii candidaturii, 

de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate.  

7. Declarație de consimţământ, care să confirme acordul candidatului de a se procesa datele sale personale în scopul 
procedurii de recrutare şi selectie, precum şi de se putea verifica informaţiile furnizate ;  

8. Declaraţie pe propria răspundere, care să confirme că nu a fost destituit dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat 

contractul individual de muncă prin motive disciplinare în ultimii 5 ani;  
9. Declaraţie pe proprie răspundere că nu are cazier judiciar şi nici cazier fiscal. 

 Candidaţii depun candidaturile până la data de 15.08.2019, ora 14,00 la registratura societății S. C. Apă Termic 
Transport S. A.(Albeşti, str. Calea Baraţilor, nr. 11, jud. Mureş) într-un plic închis şi sigilat, pe care se menţionează: 
“Candidatură pentru poziţia de membru al Consiliului de Administraţie a S. C. Apă Termic Transport S. A.”, precum şi numele şi 
prenumele candidatului în clar. 

Plicurile conţinând candidaturile se desigilează numai în prezenţa Comitetului de nominalizare, care își rezervă dreptul de  a 

chema la interviu numai candidații selectați pe baza dosarelor.  
4. Bibliografie orientativă: Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice; Legea 

nr. 31/1990 privind societățile comerciale; Legea nr. 92/2007, Legea serviciilor de transport public local; Legea nr. 51/2006, Legea serviciilor 

comunitare de utilitați publice; Ordinul nr. 272/2007 al ANRSC privind stabilirea, ajustarea si modificarea tarifelor pentru serviciile de transport 

public de persoane. Alte informații găsiți pe site-ul societății (www.attsighisoara.ro). 

http://www.attsighisoara.ro/

