
Anunt 
 
 Municipiul Turda, cu sediul in Turda, P-ta 1 Decembrie 1918, nr. 28, actionar unic al SC Turda Salina 
Durgau SA, anunta selectia in vederea ocuparii posturilor de membri in consiliul de administratie. 
 
 
Reguli generale ale procesului de recrutare şi selecţie. 
 
 
- Procesul de recrutare şi selecţie se face cu respectarea OUG 109/2011 privind guvernanta corporativa a 

intreprinderilor publice. Orice modificări legislative apărute în cursul procesului vor fi luate în considerare. 
- Cel puţin unul dintre membrii Consiliului de Administraţie trebuie să aibă studii economice şi experienţă în domeniul 
economic, contabilitate, audit sau financiar de minim 5 ani. 
- Nu pot fi selectaţi mai mult de 2 membri din rândul funcţionarilor publici sau a altor categorii de personal din cadrul 
autorităţilor sau instituţiilor publice. 
- Candidaţii să nu facă parte din mai mult de 2 consilii de administraţie ale regiilor autonome sau ale societăţilor 
comerciale. 
- Membrii sunt persoane fizice sau juridice cu experienţă în activitatea de administrare/management a unor 
întreprinderi publice sau a unor societăţi comerciale . 
 
 
Posturi în selecţie: 
1. 9 administratori, din care un post cu experiență în domeniul economic, contabilitate, financiar sau  audit. 
 
Durata mandatului : 4 ani 
 
ETAPELE DE DESFĂŞURARE A SELECŢIEI: 
1. Selecţia dosarelor de înscriere. 
2. Interviul candidaţilor selectaţi. 
 
Condiţii generale şi specifice de participare: 
• generale: 
a) are cetăţenia română şi domiciliul în România; 
b) cunoaşterea limbii române (scris şi vorbit); 
c) capacitate deplină de exerciţiu; 
d) stare de sănătate corespunzătoare funcţiei pe care candidează, atestată pe bază de 
documente medicale; 
g) să nu fi fost condamnat 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 la art.143-145 din Legea nr. 
85/2006 privind procedura insolvenţei, cu modificările şi completările ulterioare. 
 
 
• specifice: 
 
- administratori : 
a) absolvent de studii postuniversitare absolvite cu diploma sau  studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă 
de licenţă sau echivalentă. 
b) experienţă în activitatea de administrare/management a/al unor întreprinderi publice sau a/al unor societăţi 
comerciale. 
c) cunoaşterea legislaţiei privind societăţile comerciale si a întreprinderilor publice (Legea nr. 31/1990 privind 
societatile comerciale, OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice) 
 
 
 



- administrator ( economist) 
a) absolvent de studii postuniversitare de licenţă absolvite cu diplomă,  sau studii superioare de lungă durată absolvite 
cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul economic, 
b) experienţă în domeniul economic, contabilitate, de audit sau financiar de cel puţin 5 ani; 
c) cunoaşterea legislaţiei privind societăţile comerciale si a întreprinderilor publice (Legea nr. 31/1990 privind 
societatile comerciale, OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice) 
 
Criterii de selecţie: 
- Îndeplinirea criteriilor generale şi specifice şi a celor cerute prin OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa 

a intreprinderilor publice; 
- Cunoştinţe de afaceri specifice obiectului de activitate al societăţii comerciale unde 
candidatul şi-a depus candidatura. 
- Cunoştinţe solide privind bunele practici de guvernanţă corporativă; 
- Abilităţi manageriale evaluate pe baza următoarelor criterii: 
a. capacitate de analiză şi sinteză - 25% 
b. abilităţi de comunicare - 25% 
c. orientare către rezultate- 25% 
d. capacitate de luare a deciziilor- 25% 
 

Selecţia se realizează cu respectarea principiilor nediscriminării, tratamentului egal şi transparenţei şi cu 
luarea în considerare a specificului domeniului de activitate al societatii. 
 
 
Membrii comisiei : 
Florin Bugnar-consilier local PD-L 
Micu Ovidiu-consilier local PNL 
Csep Leylla-consilier local UDMR 
Molnar Emil-consilier local PSD 
Kollar Carmen-Sef birou Resurse umane 
 
Marginean Mariana-secretar 
 
 
Documente necesare pentru depunerea candidaturii: 
 
1.CV format Europass + scrisoare de intenţie  
2.Cazier judiciar. 
3. Dovada locului de muncă actual. 
4.Copii legalizate după actele de studii 
5.Copie act identitate 
6.Documente doveditoare care să ateste experienţa în domeniul administrării/managementului unor societati sau 
intreprinderi publice. 
7. Declaraţie de consimţământ prin care candidatul îşi exprimă acordul de a se procesa datele sale personale în scopul 
procedurii de recrutare şi selecţie. 
8. Adeverinţă medicală 
9. Declaratie pe proprie răspundere prin care candidatul va confirma că nu se află întruna din situaţiile prevăzute la 
art. 6 din OUG nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice sau că nu a suferit o 
condamnare dintre cele enumerate la conditiile generale. 

Candidaturile şi documentele solicitate prin prezentul anunţ se depun până la data de 26.05.2014, inclusiv, 
la registratura Consiliului Local al municipiului Turda, P-ta 1 Decembrie 1918, nr.28,  în dosar plic, unde vor primi 
un număr de înregistrare şi data certă a depunerii. 
 

Dosarul va avea menţionat “Candidatura pentru funcţia de membru în Consiliul de Administraţie “ al S.C. 
Turda Salina Durgau SA , postul vizat după caz, precum şi numele şi prenumele, domiciliul candidatului. 

În data de 27.05.2014 se va realiza selecţia candidatilor. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

DECLARAŢIE DE CONSIMŢĂMÂNT 
 
 

Subsemnatul/Subsemnata,____________________________________________, 
CNP_______________________________, declar pe propria răspundere că îmi dau 
acordul cu privire la utilizarea şi prelucrarea datelor mele personale în vederea verificării informaţiilor furnizate în 
cadrul procedurii de selecţie şi recrutare în vederea ocupării unui post de membru în Consiliul de Administraţie al 
………. ......................................................, iar aceste date corespund realităţii. 

Am luat la cunoştinţă că datele cuprinse în acest formular vor fi tratate confidenţial, în conformitate cu 
prevederile Directivei CE/95/46 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter 
personal şi liberă circulaţie a acestor date, transpusă prin Legea nr. 677/2001 privind protecţia persoanelor la 
prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date cu modificările şi completările ulterioare, 
precum şi prevederile Directivei 2002/58/CE privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private 
în sectorul comunicaţiilor electronice, transpuse prin Legea nr. 506/2004. 
 
 
Data                                                                                     Semnatura ...................... 
 
 

 
 
 

DECLARAŢIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE 
 

Subsemnatul/Subsemnata................................................,… în calitate de participant(ă) la procedura de 
recrutare şi selecţie în vederea ocupătii unui post de membru în Consiliul de Administraţie al 
....................................................................................., declar pe propria răspundere sub sancţiunea excluderii din 
procedura de recrutare şi selecţie şi sub sancţiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că: 
a) nu am fost condamnat(ă) printr-o hotărâre judecătorească rămasă definitivă pentru o infracţiune legată de conduita 
profesională; 
b) nu am făcut obiectul unei hotărâri judecătoreşti rămase definitive pentru gestiune 
frauduloasă, abuz de încredere, fals, uz de fals, înşelăciune, delapidare, mărurie 
mincionasă, dare şi 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 combatării a finanţării actelor 
de terorism, cu modificările şi completările ulterioare, pentru infracţiunile prevăzute la art. 143-145 din Legea nr. 
85/2006 privind procedura insolvenţei, cu modificările şi completările ulterioare; 

Subsemnatul/Subsemnata, declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înteleg 
că membrii comisiei  au dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor orice documente 
doveditoare de care dispun. 
 

 

 

Data                                                                               Semnatura ...................... 


