ANUNŢ SELECŢIE ADMINISTRATOR CONFORM
ORDONANŢEI DE URGENŢĂ NR. 109/2011
Adunarea Generală a Acţionarilor S.C.Publitrans 2000 S.A. prin Consiliul de Administraţie, anunţă organizarea
procesului de selecţie a unui administrator neexecutiv şi independent pentru mandatul 29.11.2015 - 30.08.2016 în
conformitate cu prevederile art.29 din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice.
Criterii de selecţie
-

cetăţenie română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului

-

cunoașterea limbii române-scris și vorbit;

-

nu a fost destituit dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive

economic European şi domiciliul în România;

disciplinare în ultimi 5 ani;
-

nu a fost condamnat şi/sau nu este în curs de cercetare, condamnare pentru gestiune frauduloasă, abuz de
încredere, fals, uz de fals, înşelăciune, delapidare, mărturie mincinoasă, dare sau luare de mită, pentru
infracţiunile prevăzute de Legea nr.656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi
pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării actelor de terorism cu modificările şi
completările ulterioare si pentru infracţiunile privind procedura insolvenţei;

-

studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă, în domeniile tehnic, economic sau juridic;

-

experienţă în activitatea de administraţie/management a/ al unor întreprinderi publice profitabile sau a/al unor
societăţi comerciale profitabile din domeniul serviciilor comunitare de utilităţi publice;

-

să nu facă parte din mai mult de 5 (cinci) consilii de administraţie ale unor regii autonome sau societăţi
comerciale;

-

are capacitate deplină de exerciţiu.
Crititerii de evaluare

-

experinţă/expertiză în activitatea de administrare/management a/al unor întreprinderi publice profitabile sau
a/al unor societăţi comerciale profitabile în domeniul serviciilor comunitare de utilităţiii publice(transport
public de persoane);

-

competenţe manageriale, tehnice şi personale;

-

propunerile de candidaţi care au fost admiși în urma selecţiei prealabile pentru funcţia de administrator vor fi
supuse votului acţionarilor in cadrul adunării generale a acţionarilor;

-

altele.
Documente necesare pentru depunerea candidaturii de administrator
Cererea de înscriere a candidaţilor pentru ocuparea postului de membru în Consiliul de Administraţie al

S.C.Publitrans 2000 S.A. va fi însoţită de Curriculum vitae, copie de pe actul de identitate, copii de pe actele de studii si
de pe alte documente care să certifice efectuarea unor specializări, cazier judiciar(în original,fără incidente), copie de pe
carnetul de muncă sau după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea in muncă ,in meserie sau în specialitatea
studiilor, dovada numirii în calitatea de administrator(unde este cazul), declaraţie pe propria răspundere care să
confirme acordul candidatului de a se procesa datele sale cu caracter personal,un dosar plic.
00

Candidaturile şi documentele solicitate prin prezentul anunţ se depun până la data de 20.10.2015, ora limită 15 ,
la registratura S.C. Publitrans 2000 S.A., situată în Piteşti, str. Depozitelor nr. 2 L, jud. Argeş, în plic închis şi sigilat unde
vor primi un număr de înregistrare şi datӑ certă a depunerii.
Plicul va avea menţionat "Candidaturӑ pentru funcţia de membru în Consiliul de Administraţie al
S.C.Publitrans 2000 S.A." precum şi numele şi prenumele, domiciliul candidatului.
Evaluarea documentelor candidaţilor se va efectua în perioada 22.10.2015 - 23.10.2015.
Pentru depunerea candidaturii, persoanele interesate sunt rugate să acceseze site-ul societăţii la
www.publitrans2000.ro , sau să apeleze la numărul de telefon 0248213601.
Preşedinte Consiliul de Administraţie
Diaconescu Adrian Dorin

