Nr. înreg. 16479/13.09.2021
ANUNȚ DE RECRUTARE A 3 (TREI) MEMBRII ÎN CONSILIUL DE
ADMINISTRAȚIE AL S.C. PARCURI INDUSTRIALE TÂRGU-SECUIESC S.R.L.
În conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor
publice, cu modificările și completările ulterioare, Primăria Municipiului Târgu Secuiesc, în calitate de autoritate
publică tutelară a demarat procesul de recrutare a trei membrii în Consiliul de Administrație a societății comerciale
Parcuri Industriale Târgu-Secuiesc S.R.L.
Condiții generale minime obligatorii care vor fi îndeplinite de membrii Consiliului sunt
următoarele:
1. Cetățenie română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând
Spațiului Economic European și domiciliul în România,
2. Cunoașterea limbii române (scris și vorbit),
3. Stare de sănătate corespunzătoare postului,
4. Capacitate deplină de exercițiu,
5. Să nu fi fost destituit dintr-o funcție publică sau să nu-i fi încetat contractual individual de muncă pentru
motive imputabile salariatului, în ultimii 7 ani,
6. Persoanele care, potrivit art. 6 din O.U.G. nr. 109/2011, nu pot fi fondatori, nu vor putea fi nici
administratori,
7. Să nu fi făcut poliție politică, așa cum este definită prin lege,
8. Să nu facă parte concomitent din mai mult de 3 (trei) consilii de administrație ale unor regii autonome
sau întreprinderi publice.
Conditii specifice:
- experienţă de cel puţin 5 ani în domeniul economic sau juridic; acest criteriu e aplicabil candidaţilor care
aplică pentru cele minim 2 posturi din structura Consilului de Administraţie ce trebuie ocupate de administratori cu
studii şi expertiză în domeniile economic sau juridic; Cel puțin doi dintre membrii consiliului de administratie
trebuie să aibă studii economice sau juridice și experiență în domeniul economic, juridic, contabilitate, de audit sau
financiar de cel puțin 5 ani, conform prevederilor art. 28 alin.(3) din OUG nr. 109/2011.
Criterii de evaluare a candidaţilor:
1. Selecția dosarelor depuse – verificarea îndeplinirii condițiilor de participare, dovedite prin conținutul
dosarului depus de candidat;
2. Susținerea unui interviu de către candidații rămași în lista scurtă în cadrul căruia se vor evalua
competențele și trăsăturile necesare postului pentru care candidează.
Dosarul de participare trebuie să conțină:
1. Formular de înscriere
2. Curriculum vitae
3. Declarație privind cazierul judiciar
4. Declarație privind cazierul fiscal
5. Declaraţie privind statutul de independent conform art. 1382 alin. 2 din Legea nr. 31/1990 privind
societăţile
6. Declaraţie privind neîncadrarea în situaţia de conflict de interese/ incompatibilitate
7. Declaraţie privind apartenenţa la consiliile de administraţie conform art. 7 din OUG nr. 109/2011
privind guvernanța corporativă, cu modificările și completările ulterioare
8. Declarație pe propria răspundere care să ateste că nu a fost destituit/ă dintr-o funcție publică sau nu i-a
încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani, conform prevederilor
O.U.G. nr. 57/2019 privind Codului Administrativ,cu modificările și completările ulterioare și Legii nr.
53/2003 privind Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
Dosarul de participare se depune la registratura Primăriei Municipiului Târgu Secuiesc din sediul Piața
Gábor Áron nr. 24, termenul limită de depunere fiind 13.10.2021.
Detaliile referitoare la desfășurarea procedurii de selecție sunt disponibile pe site-ul Primăriei
Municipiului Târgu Secuiesc www.kezdi.ro, secțiunea Informații de interes public.

BIBLIOGRAFIE

1. Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată cu modificările și completările
ulterioare;
2. O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu
modificările şi completările ulterioare modificată și aprobată prin Legea nr. 111/2016;
3. H.G. nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi
din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanţa corporativă a
întreprinderilor publice;
4. Ordonanţa nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori
economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari
sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară;
5. H.G. nr. 26/2003 privind transparenţa relaţiilor financiare dintre autorităţile publice şi
întreprinderile publice, precum şi transparenţa financiară în cadrul anumitor întreprinderi;
6. Codul Administrativ – (O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ).

FORMULAR 1
FORMULAR DE ÎNSCRIERE

Întreprinderea publică :
Poziția de membru CA solicitată :
Vechime aferentă poziției de membru CA :

Numele şi prenumele : …………………………………………………………………………………..
Adresa: …………………………………………………………………………………………………..
Telefon: ………………………………………………………………………………………………….
Studii medii liceale sau postliceale:
Instituţia

Perioada

Diploma obţinută

Studii superioare de scurtă durată:
Instituţia

Perioada

Diploma obţinută

Studii superioare de lungă durată:
Instituţia

Perioada

Diploma obţinută

Studii postuniversitare, masterat sau doctorat:
Instituţia
Perioada

Diploma obţinută

Alte tipuri de studii:
Instituţia

Diploma obţinută

Perioada

Limbi străine 1:
Scris

Citit

Vorbit

Cunoştinţe de operare pe calculator:
……………………………………………………………………………………………………………
Cariera profesională:
Perioada

Instituţia/Firma

Funcţia deţinută

Principalele responsabilităţi

Persoane de contact pentru recomandări *:
1. ………………………………………………………………..........................….
2. ……………………………………………………………….......................……
3. ………………………………………………………………..........................…..
Declar pe proprie răspundere, cunoscând prevederile art. 326 din Codul penal cu privire la falsul în
declaraţii, că datele furnizate în acest formular sunt adevărate.
Data

*

Semnătura

Vor fi menţionate numele şi prenumele, locul de muncă, funcţia şi numărul de telefon.

FORMULAR 2

DECLARAȚIE
privind cazierul judiciar

Subsemnatul/a
având

,

CNP

,
, str.

, sc .

, ap.

, nr.

, posesor al/a C.I., seria

de

domiciliat/ă

nr.

, telefon

mobil

, bl.
, eliberat/ă

la data de

fix:

în

, telefon
,

e-mail:

, ca şi aplicant/ă pentru poziţia de membru în
Consiliul de Administratie, la Societatea …………………………….…
S.R.L., cunoscând dispoziţiile articolului 326 din Codul Penal cu privire la
falsul în declaraţii, declar pe proprie răspundere că AM / NU AM fapte înscrise
în cazierul judiciar.
Dau prezenta declaraţie fiindu-mi necesară la dosarul de înscriere la
procesul de evaluare / selecţie pentru poziţia de membru în Consiliul de
Administraţie la Societatea ................................................................ S.R.L.
și mă angajez că voi prezenta certificatul de cazier judiciar valabil, cel târziu
până la susținerea probei de interviu, sub sancțiunea descalificării.

Data,

Semnătura,

FORMULAR 3

DECLARAȚIE
privind cazierul fiscal

Subsemnatul/a
având

,

CNP

,

domiciliat/ă

, str.
, sc.

, ap.

, nr.

, posesor al/a C.I., seria

eliberat/ă de

în
,bl.

nr.

,

la data de

telefon fix:

,

,telefon mobil

mail:

, e-

, ca şi aplicant/ă pentru poziţia de membru în

Consiliul

de

Administratie,

_______________________________

S.R.L.,

la
cunoscând

Societatea
dispoziţiile

articolului 326 din Codul Penal cu privire la falsul în declaraţii, declar pe
proprie răspundere că AM / NU AM fapte înscrise în cazierul fiscal.
Dau prezenta declaraţie fiindu-mi necesară la dosarul de înscriere la
procesul de evaluare / selecţie pentru poziţia de membru în Consiliul de
Administraţie la Societatea _______________________________ S.R.L. și
mă angajez că voi prezenta certificatul de cazier fiscal valabil, cel târziu până la
susținerea probei de interviu, sub sancțiunea descalificării.

Data,

Semnătura,

FORMULAR 4
DECLARAŢIE
PRIVIND STATUTUL DE INDEPENDENT CONFORM ART. 1382 ALIN. 2
DIN LEGEA 31/1990 PRIVIND SOCIETĂŢILE

Subsemnatul/a

,

domiciliat/ă în
al C.I. seria

, posesor
nr.

eliberată de
la data de

CNP

având

în calitate de candidat/ă pentru poziţia de membru în Consiliul

de Administraţie la Societatea
_______________________________ S.R.L. declar pe propria răspundere, sub
sancţiunea excluderii din procedura de selecţie a candidaţilor pentru poziţia de
membru

în

Consiliul

de

Administraţie

la

Societatea

_______________________________ S.R.L. şi a sancţiunilor prevăzute de art.
326 din Codul Penal privind falsul în declaraţii, că:
DEŢIN / NU DEŢIN statutul de independent aşa cum este acesta descris în
art. 1382 alin. 2 din legea 31/1990 privind societăţile;
Subsemnatul/a declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în
fiecare detaliu şi înţeleg ca autoritatea publică tutelară, are dreptul de a solicita, în
scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, orice informaţii şi documente
doveditoare în conformitate cu prevederile legale.
Data completării,

Semnătura,

FORMULAR 5

DECLARAŢIE
PRIVIND NEÎNCADRAREA ÎN SITUAŢIA DE
CONFLICT DE INTERESE/ INCOMPATIBILITATE

Subsemnatul /a
domiciliat/ă în
eliberată de
CNP

, posesor al C.I. seria

nr.

la data de

având

, în calitate de candidat pentru poziţia de

membru în Consiliul de Administraţie al Societăţii
S.R.L.
Declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedura de
selecţie a candidaţilor pentru poziţia de membru în Consiliul de Administraţie
al

Societăţii

S.R.L.

şi

cunoscând

dispoziţiile articolului 326 din Codul Penal cu privire la falsul în declaraţii, că
prin ocuparea poziţiei pentru care mi-am depus candidatura, nu mă aflu în
situaţia de conflict de interese sau incompatibilităţi, aşa cum sunt acestea
definite de legislaţia în vigoare din România.
Subsemnatul/a declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte
în fiecare detaliu şi înţeleg că autoritatea publică tutelară are dreptul de a
solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, orice informaţii şi
documente doveditoare în conformitate cu prevederile legale.
Data completării,

Semnătura

FORMULAR 6

DECLARAŢIE
privind situaţiile prevăzute la art. 6 din O.U.G. nr. 109/2011 privind
guvernanța corporativă, cu modificările și completările ulterioare
Subsemnatul/a

, având

CNP

,

str.

, nr.

CI, seria

domiciliat/ă

, bl.

, nr.

, sc .

în

,
, ap.

, posesor al

, eliberat de

data de

, telefon fix:
,

la
, telefon mobil

e-mail: ______________________ , ca

şi

aplicant/ă pentru poziţia de membru în Consiliul de Administraţie la
societatea

_______________________________ S.R.L.

cunoscând dispoziţiile articolului 326 din Codul Penal cu privire la falsul în
declaraţii, declar pe proprie răspundere că nu mă aflu întruna din situaţiile
prevăzute la art. 6 din O.U.G. nr. 109/2011 (nu sunt incapabil/ă şi nu am
fost condamnat/ă pentru infracţiuni contra patrimoniului prin
nesocotirea încrederii, infracţiuni de corupţie, delapidare, infracţiuni de
fals în înscrisuri, evaziune fiscală, infracţiuni prevăzute de Legea nr.
656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi
pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării
terorismului) şi nici nu am suferit o condamnare pentru vreo infracţiune
legată de conduita profesională.
Dau prezenta declaraţie fiindu-mi necesară la dosarul de înscriere la
procesul de evaluare/selecţie pentru poziţia de membru în Consiliul de
Administraţie

la societatea

__________________________________

S.R.L.
Data,
Semnătura ,

FORMULAR 7

DECLARAŢIE
privind apartenenţa la consiliile de administraţie conform art. 7 din OUG nr.
109/2011 privind guvernanța corporativă, cu modificările și completările
ulterioare

Subsemnatul/a

,

având CNP

, domiciliat/ă î n

str.

, nr.
, posesor al CI, seria

, bl.

, nr.

la data de
telefon mobil:

,
, sc.

, ap.

, eliberată de
, telefon fix:

, e-mail:

,
, ca şi

aplicant/ă pentru poziţia de membru în Consiliul de Administraţie, la
societatea ____________________________________________ S.R.L.
cunoscând dispoziţiile articolului 326 din Codul Penal cu privire la falsul în
declaraţii, declar pe proprie răspundere că fac parte din

consilii de

administraţie și/sau membru în consiliul de supraveghere în societăţi
comerciale sau întreprinderi publice al căror sediu se află pe teritoriul
României.
Dau prezenta declaraţie fiindu-mi necesară la dosarul de înscriere la
procesul de evaluare/selecţie pentru funcţia de membru în Consiliul de
Administraţie, la societatea

____________________________________

S.R.L.
Data,

Semnătura,

FORMULAR 8

DECLARAȚIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE

care să ateste că nu a fost destituit/ă dintr-o funcție publică sau nu i-a încetat contractul
individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani, conform prevederilor
O.U.G. nr. 57/2019 privind Codului Administrativ,cu modificările și completările ulterioare și
Legii nr. 53/2003 privind Codul muncii, republicată, cu modificările și completările
ulterioare,

Subsemnatul/a

,

CNP

,

str.
CI, seria

domiciliat/ă
, nr.

, nr.

, bl.

, sc.

, eliberată de

, telefon fix:

, telefon mobil:

având

în

,

, ap.

, posesor al
la

data de
, e-mail:

, ca şi aplicant/ă pentru poziţia de membru în Consiliul de
Administraţie, la societatea ___________________________________________ S.R.L.
cunoscând dispoziţiile articolului 326 din Codul Penal cu privire la falsul în declaraţii, declar
pe proprie răspundere că AM FOST / NU AM FOST destituit/ă dintr-o funcție publică sau
MI-A ÎNCETAT/NU MI-A ÎNCETAT contractul individual de muncă pentru motive
disciplinare în ultimii 7 ani.
DATA
…………………………

SEMNĂTURA …………………………………………

