ANUNŢ PUBLIC
Consiliul de Administraţie al SC GOLDTERM MANGALIA SA organizează prin
Comitetul de nominalizare şi remunerare la sediul SC GOLDTERM MANGALIA S.A.,
situat în Mangalia, str. Vânători, nr.1, et.1, procedura de selecţie prealabilă în vederea
desemnării directorului economic din cadrul S.C. GOLDTERM MANGALIA S.A.
Selecţia prealabilă se organizează în condiţiile respectării prevederilor OUG nr.
109/2011 – privind guvernanţă corporativă a întreprinderilor publice.
Procedura de selecţie prealabilă cuprinde două etape:
Etapa I – Evaluarea prealabilă a dosarelor de candidatură care alcătuiesc lista lungă;
Etapa II – Evaluarea finală a candidaților selectați în listă scurtă -interviul
Interviul se va susţine în limba romană.
Criteriile de evaluare și selecţie sunt:
1. îndeplinirea condiţiilor de participare, dovedite prin conţinutul dosarului de
participare;
2. abilităţile de comunicare;
3. cunoștiințe specifice în domeniul financiar-contabil;
4. capacitate managerială.

Condiţii obligatorii de participare pentru postul de Director Economic:
1.

cetățenia română;

2.

cunoaşterea limbii române scris şi citit;

3.
studii superioare economice de lungă durată absolvite cu diplomă de
licență sau echivalentă;
4.
experienţa în domeniul economic, financiar, contabil sau audit de cel puțin
10 (zece) ani;
5.
experiență de minim 3 (trei) ani într-o funcție de conducere din domeniul
financiar-contabil;
6.
stare de sănătate corespunzătoare funcției și capacitate deplină de
exerciţiu;
7.
nu a fost destituit dintr-o funcție publică sau nu i-a încetat contractul
individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 5 ani;
8.

cazier fiscal și judiciar fără mențiuni

Cerințe care constituie avantaj:
1. Studii postuniversitare;

2. Experiență similară la societăți comerciale sau companii naționale din
domeniul de activitate al SC Goldterm Mangalia SA;
3. Cunoștințe de guvernanță corporativă.

Dosarul de participare trebuie să conţină în mod obligatoriu:
1. Cererea de înscriere;
2. Curriculum Vitae (model European);
3. Copie după actul de identitate;
4. Copii după documentele care atestă educaţia şi pregătirea profesională (diploma
de licenţă, master, doctorat, şi alte cursuri de specializare şi perfecţionare );
5. Cazier judiciar;
6. Cazier fiscal;
7. Copii după documentele care atestă experiența profesională cerută (carnetul de
muncă , extras din REVISAL sau adeverinţa, după caz);
8. Adeverinţa medicală din care să rezulte starea de sănătate corespunzătoare;
9. Declarație de consimțământ care să confirme acordul candidatului de a se procesa
datele sale personale în scopul procedurii de recrutare și selecție;
10. Declarația de intenție.

Copiile actelor din dosarul de participare se prezintă însoțite de documentele
originale, care se certifică pentru conformitate de către secretarul comisiei sau în
copii legalizate.
Dosarele de participare se depun până la data de 08.07.2019 ora 16:00, la
sediul SC GOLDTERM MANGALIA S.A., situat în Mangalia, str. Vânători, nr.1, et.1, Secretariatul Comitetului de nominalizare şi remunerare în vederea procedurii
de selecţie prealabilă pentru numirea directorului economic din cadrul S.C.
GOLDTERM MANGALIA S.A.
Candidaţii care, conform prevederilor legale, au fost declaraţi “admis” după
etapa I -Selectia dosarelor, vor fi anunţaţi cu privire la data, locul şi ora la care va
avea loc etapa II- Interviul, de către Secretariatul comisiei de selecţie la numărul
de telefon precizat în Curriculum vitae precum și pe site-ul www.goldterm.ro.

