
Consiliul de Administra]ie al SC Turda Salina Durg`u SA, cu sediul 
social in Turda, aleea Durg`ului nr.7, jude]ul Cluj, înregistrat` la 
Oficiul Registrul Comer]ului Cluj sub nr. J12/1992/2009, Cod Unic de 
înregistrare RO 26128977, organizeaz` procedura de selec]ie pentru 
ocuparea postului de director general, în conformitate cu prevederile art. 
35 din OUG nr.109/2011 privind guvernan]a corporativ` a întreprinderilor 
publice. 

1. Condi]ii de participare: 
a)  candida]ii nu trebuie s` fie persoane care potrivit legii sunt 

incapabile sau au fost condamnate pentru gestiune frauduloasa, 
abuz de încredere, fals, uz de fals, în[el`ciune, delapidare, 
m`rturie mincinoas`, dare sau luare de mit`, pentru infrac]iunile 
prev`zute de Legea nr.656/2002 pentru prevenirea [i sanc- 
]ionarea sp`l`rii banilor, precum si pentru instituirea unor masuri 
de prevenire [i combatere a finan]`rii actelor de terorism, cu 
modific`rile [i complet`rile ulterioare,

b) capacitate deplin` de exerci]iu;
c)  absolvent de studii superioare de lung` durat` cu diplom` de 

licen]`;
d)  experien]` de minimum cinci ani în conducerea unor întreprinderi 

publice sau societ`]i comerciale sau în activitatea de consultan]` 
în management;

e)  cunoa[terea unei limbi str`ine de circula]ie interna]ional` la nivel 
de utilizator experimentat (conform Cadrului European Comun de 
Referin]` pentru Abilit`]i de Înv`]are a Limbilor)

2. Criterii de evaluare: 
Candida]ii vor sus]ine un interviu, în cadrul c`ruia vor fi evaluate:

I. Cuno[tin]ele privind guvernan]a corporativ` (Bibliografie: Ordonan- 
]a de urgen]` nr.109/2011 privind guvernan]a corporativ` cu modific`rile 
[i complet`rile ulterioare [i Legea nr. 31/1990 privind societ`]ile 
comerciale, republicat` [i actualizat`)

II. Abilit`]ile manageriale:
1. Capacitate de luare a deciziei
2. Orientare c`tre rezultate
3. Capacitate de rezolvare de probleme
4. Capacitate de analiz` [i sintez`
5. Abilit`]i de comunicare

3. Dosarul de înscriere al candida]ilor va con]ine:
a)  declara]ie pe propria r`spundere referitoare la îndeplinirea condi- 

]iilor prev`zute la pct. 1, lit. a din prezentul anun] (condi]ii de 
participare);

b)  adeverin]` medical` din care s` rezulte capacitatea deplin` de 
exerci]iu;

c) curriculum vitae (format Europass) [i scrisoare de inten]ie;
d) copii legalizate dup` actele de studii;
e) cazier judiciar
f)  alte documente care dovedesc îndeplinirea condi]iilor de 

participare.

Dosarul complet se va depune la sediul societ`]ii pân` la data de 
14.11.2014 în dosar plic, unde va primi un num`r de înregistrare [i data 
cert` a depunerii. Dosarul va avea men]ionat “Candidatura pentru func- 
]ia de Director General al S.C. Turda Salina Durg`u S.A., precum [i 
numele, prenumele [i domiciliul candidatului.

ANUN}  
selec]ie director general societate comercial`


