ANUNȚ DE SELECȚIE DIRECTOR GENERAL 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, Consiliul de Administrație al
societății comerciale Parcuri Industriale Târgu-Secuiesc S.R.L. anunță declanșarea procedurii de
recrutare și selecție candidați pentru funcția de Director general al societății comerciale Parcuri
Industriale Târgu-Secuiesc S.R.L.
Condiții generale minime obligatorii care vor fi îndeplinite de candidați:
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:
- să aibă cunoștințe, aptitudini și experiență necesară pentru a-și îndeplini cu succes
mandatul de director general;
- să cunoască responsabilitățile postului și să își poată forma viziuni pe termen mediu și lung;
- să aibă capacitatea de asumare a responsabilităților și să dea dovadă de integritate;
- să aibă cunoștințele necesare, aptitudinile și experiența în critica constructivă, munca în
echipă, comunicare, cultură financiară, luarea de decizii și detectarea tiparelor pentru a
contribui la activitatea consiliului ca întreg.
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 candidatură se depune la sediul societății, Piața Gábor Áron nr. 24, mun. Târgu
Secuiesc, jud. Covasna, termenul limită de depunere fiind 24.01.2022.
Detaliile referitoare la desfășurarea procedurii de selecție sunt disponibile pe site-ul
Primăriei Municipiului Târgu Secuiesc www.kezdi.ro, secțiunea Informații de interes public.

