
ANUNT PUBLIC
Consiliul de Administratie al SC GOLDTERM MANGALIA SA
organizeaza prin Comitetul de nominalizare si remunerare  
la sediul SC GOLDTERM MANGALIA S.A., situat in Mangalia,
str. Vanatori, nr.1, et.1, procedura de evaluare/selectie
prealabila in vederea desemnarii directorilor din cadrul  S.C.
GOLDTERM MANGALIA S.A., dupa cum urmeaza:

1.Director General

2.Director Adjunct

Evaluarea/selectia prealabila se organizeaza in conditiile
respectarii prevederilor OUG nr. 109/2011 – privind
guvernanta corporativa a intreprinderilor publice.

Procedura de evaluare/selectie prealabila cuprinde doua
etape:

Etapa I – selectia dosarelor;

Etapa II – interviu, pentru candidatii declarati ,,admisi” dupa
etapa I.

Interviul se va sustine in limba romana.

Criteriile de selectie sunt:

1. indeplinirea conditiilor de participare, dovedite prin
continutul dosarului de participare;

2. abilitatile de comunicare;

3. motivatia candidatului;

4. capacitate manageriala.

Conditii de participare:

1. Pentru postul de Director General

1 cunoasterea limbii romane scris si citit;

2 experienta in consultanta, in management sau in

activitatea de conducere a unor intreprinderi publice ori

societati comerciale din domeniul privat, inclusiv din

domeniul de activitate al SC GOLDTERM MANGALIA SA.

3. studii superioare ;

4.domiciliul stabil in Romania;

5.capacitate deplina de exercitiu;

6.candidatul sa nu fie condamnat pentru gestiune

frauduloasa, abuz de incredere, fals, uz de fals,

inselaciune, delapidare, marturie mincinoasa, dare sau

luare de mita, pentru infractiunile prevazute de Legea nr.

656/2002- pentru prevenirea si sanctionarea spalarii

banilor, precum si pentru instituirea unor masuri de

prevenire si combatere a finantarii actelor de terorism, cu

modificarile si completarile ulterioare, pentru

infractiunile prevazute la art. 143-145 din Legea nr.

85/2006 privind procedura insolventei, cu modificarile si

completarile ulterioare.

Dosarul de participare trebuie sa contina in mod
obligatoriu:

1.Scrisoare de intentie;

2.Curriculum Vitae (model European);

3.Copie dupa actul de identitate;

4.Copii dupa documentele care atesta educatia si pregatirea

profesionala (diploma de licenta, master, doctorat, si alte

cursuri de specializare si perfectionare );

5.Documente/adeverinta in original din care sa rezulte

experienta in adminstrarea/managementul unor

intreprinderi publice ori societati comerciale din domeniul

privat, inclusiv din domeniul de activitate al SC GOLDTERM

MANGALIA SA;

6.Cazier judiciar;

7.Adeverinta medicala din care sa rezulte capacitatea

deplina de exercitiu;

8.Copie dupa carnetul de munca si extras din REVISAL  sau

adeverinta, dupa caz;

9.Declaratie notariala pe propria raspundere din care sa

rezulte ca in perioada in care a ocupat o functie de

administrare/management in cadrul unei intreprinderi sau

societati comerciale, aceasta a inregistrat profit cel putin

pe parcursul unui exercitiu financiar;

10. Declaratie notariala pe propria raspundere  din care sa

reiasa ca persoana respectiva nu este incapabila ori nu a

fost condamnata pentru gestiune frauduloasa, abuz de

incredere, fals, uz de fals, inselaciune, delapidare,

marturie mincinoasa, dare sau luare de mita, pentru

infractiunile prevazute de Legea nr. 656/2002- pentru

prevenirea si sanctionarea spalarii banilor, precum si

pentru instituirea unor masuri de prevenire si combatere a

finantarii actelor de terorism, cu modificarile si

completarile ulterioare, pentru infractiunile prevazute la

art. 143-145 din Legea nr. 85/2006 privind procedura

insolventei, cu modificarile si completarile ulterioare, in

conformitate cu art. 292 din Codul Penal.

2.Pentru postul de Director Adjunct

1.cunoasterea limbii romane scris si citit;

2.experienta in consultanta, in management sau in

activitatea de conducere a unor intreprinderi publice ori

societati comerciale din domeniul privat, inclusiv din

domeniul de activitate al SC GOLDTERM MANGALIA SA.

3. studii superioare ;

4.domiciliul stabil in Romania;

5.capacitate deplina de exercitiu;

6.candidatul sa nu fie condamnat pentru gestiune

frauduloasa, abuz de incredere, fals, uz de fals,

inselaciune, delapidare, marturie mincinoasa, dare sau

luare de mita, pentru infractiunile prevazute de Legea nr.

656/2002- pentru prevenirea si sanctionarea spalarii

banilor, precum si pentru instituirea unor masuri de

prevenire si combatere a finantarii actelor de terorism, cu

modificarile si completarile ulterioare, pentru

infractiunile prevazute la art. 143-145 din Legea nr.

85/2006 privind procedura insolventei, cu modificarile si

completarile ulterioare.

Dosarul de participare trebuie sa contina in mod
obligatoriu:

1.Scrisoare de intentie;

2.Curriculum Vitae (model European);

3.Copie dupa actul de identitate;

4.Copii dupa documentele care atesta educatia si pregatirea

profesionala (diploma de licenta, master, doctorat, si alte

cursuri de specializare si perfectionare );

5.Documente/adeverinta in original din care sa rezulte

experienta in adminstrarea/managementul unor

intreprinderi publice ori societati comerciale din domeniul

privat, inclusiv din domeniul de activitate al SC GOLDTERM

MANGALIA SA;

6.Cazier judiciar;

7.Adeverinta medicala din care sa rezulte capacitatea

deplina de exercitiu;

8.Copie dupa carnetul de munca si extras din REVISAL  sau

adeverinta, dupa caz;

9.Declaratie notariala pe propria raspundere din care sa

rezulte ca in perioada in care a ocupat o functie de

administrare/management in cadrul unei intreprinderi sau

societati comerciale, aceasta a inregistrat profit cel putin

pe parcursul unui exercitiu financiar;

10. Declaratie notariala pe propria raspundere  din care sa

reiasa ca persoana respectiva nu este incapabila ori nu a

fost condamnata pentru gestiune frauduloasa, abuz de

incredere, fals, uz de fals, inselaciune, delapidare,

marturie mincinoasa, dare sau luare de mita, pentru

infractiunile prevazute de Legea nr. 656/2002- pentru

prevenirea si sanctionarea spalarii banilor, precum si

pentru instituirea unor masuri de prevenire si combatere a

finantarii actelor de terorism, cu modificarile si

completarile ulterioare, pentru infractiunile prevazute la

art. 143-145 din Legea nr. 85/2006 privind procedura

insolventei, cu modificarile si completarile ulterioare, in

conformitate cu art. 292 din Codul Penal.

Dosarele de participare se depun in termenul limita de 30
de zile calendaristice  de la data publicarii anuntului
public, pana la data de 22.11.2017 ora 16.00, la sediul SC
GOLDTERM MANGALIA S.A., situat in Mangalia, str.
Vanatori, nr.1, et.1, -  Secretariatul Comitetului de
nominalizare si remunerare  in vederea procedurii de
evaluare/selectie prealabila pentru numirea directorilor
din cadrul S.C. GOLDTERM MANGALIA S.A.

Candidatii care, conform prevederilor legale, au fost
declarati “admis” dupa etapa I -Selectia dosarelor, vor fi
anuntati cu privire la data, locul si ora la care va avea loc
etapa II- Interviul, de catre Secretariatul comisiei de
selectie la numarul de telefon precizat in Curriculum vitae.


