CONSILIUL JUDETEAN TULCEA

Aprobat,
Președinte
Teodorescu Horia
ANUNȚUL
privind organizarea evaluării/selecţiei prealabile a candidaţilor pentru un membru in
Consiliul de Administraţie al Regiei Autonome Aeroportul ,,Delta Dunării” Tulcea
Consiliul Județean Tulcea, în calitate de autoritate publică tutelară a Regiei Autonome
Aeroportul ,,Delta Dunării” Tulcea, prin Comisia de selecţie a candidaţilor pentru un
membru in Consiliul de Administraţie al Regiei Autonome Aeroportul ,,Delta Dunării”
Tulcea constituită prin Hotărârea Consiliului Județean Tulcea nr.172 din 31.10.2017
anunţă organizarea evaluării/selecţiei prealabile a candidaţilor pentru un membru in
Consiliul de Administraţie al Regiei Autonome Aeroportul ,,Delta Dunării” Tulcea, în
conformitate cu prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind
guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare
și ale Hotărârii Guvernului nr.722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de
aplicare a unor prevederi din O. U. G. nr. 109/2011, după cum urmează:
-

un post, din afara Consiliului Județean Tulcea sau al altor instituţii publice.

Durata mandatului este de 4 ani.
I. CONDIŢII GENERALE ŞI SPECIFICE:
I.1 Condiţii generale:
a. cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor
aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
b. cunoaşterea limbii române (scris şi vorbit);
c. stare de sănătate corespunzătoare funcţiei pentru care candidează, atestată pe bază
de documente medicale valabile;
d. capacitate deplină de exerciţiu;
e. nu a fost destituit dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de
muncă pentru motive disciplinare în ultimii 5 ani;
f. să nu fie incapabile, potrivit legii, ori să nu fi fost condamnate pentru gestiune
frauduloasă, abuz de încredere, fals, uz de fals, înşelăciune, delapidare, mărturie
mincinoasă, dare sau luare de mită, infracţiuni de corupţie, evaziune fiscală, 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
terorismului, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pentru infracţiunile
prevăzute la art. 143-145 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, cu
modificările si completările ulterioare.
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g. să nu facă parte din mai mult de 3 consilii de administraţie ale unor regii autonome
sau societăţi comerciale.
I.2 Condiţii specifice pentru postul de membru in Consiliului de Administraţie,
altul decât reprezentantul Consiliului Județean Tulcea:


studii superioare absolvite cu diplomă de licenţă;



experienţă în administrarea/ managementul unor regii autonome sau societăţi
comerciale din domeniul de activitate al regiei autonome, inclusiv societăţi
comerciale din sectorul privat;



nu pot avea calitatea de funcţionar public sau să aparţină altor categorii de
personal din cadrul Consiliului Județean Tulcea sau a altor instituţii publice.

II. Criterii de selecţie:
II.1 Criterii minime obligatorii:
a) să aibă minimum de cunoştinţe, aptitudini şi experienţă necesară pentru a-şi îndeplini
cu succes mandatul de administrator;
b) să cunoască responsabilităţile postului şi să îşi poată forma viziuni pe termen mediu
şi lung;
c) să aibă capacitatea de asumare a responsabilităţilor faţă de întregul consiliu şi să
dea dovadă de integritate şi independenţă;
d) să aibă cunoştinţele necesare, aptitudinile şi experienţă în critica constructivă, muncă
în echipă, comunicare, cultură financiară, luarea de decizii şi detectarea tiparelor pentru a
contribui la activitatea consiliului ca întreg.
II.2 Criterii ce constituie un avantaj:


Cunoştinţe de afaceri specifice obiectului de activitate al regiei;



Experienţă în elaborarea/dezvoltarea de strategii corporative;



Cunoştinţe solide privind bunele practici de guvernanta corporativa;



Abilităţi manageriale evaluate pe baza următoarelor criterii:
1. capacitate de analiză şi sinteză
2. abilităţi de comunicare (scris şi vorbit)
3. orientare către rezultate
4. capacitate de luare a deciziei



Pregătire academică în domeniul de activitate al regiei autonome.



Experienţa în companii multinaţionale, autorităţi ale statului;



Cunoştinţe despre strategii de afaceri;



Calitatea de membru în alte consilii de administraţie din domeniul de activitate al
regiei autonome sau domeniu similar.

DOCUMENTE NECESARE PENTRU DEPUNEREA CANDIDATURII:
1. CV în format Europass (modelul se va descărca de pe site-ul regiei autonome);
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2. Cazier judiciar;
3. Copii legalizate după acte de studii (pentru cei care au finalizat studiile în
străinătate este necesară dovada echivalării studiilor eliberată de Ministerul
Educației Naționale și Cercetării Științifice – Centrul Naţional de Recunoaştere şi
Echivalare a Diplomelor);
4. Copie act identitate;
5. Copie carnet de muncă/documente doveditoare;
6. Copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice;
7. Dovada numirii în calitate de administrator/manager (unde este cazul);
8. Adeverinţa care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel
mult 2 luni anterior depunerii candidaturii, de către medicul de familie al
candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate. Adeverinţa va conţine, în clar,
numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard
stabilit de Ministerul Sănătăţii;
9. Declaraţie pe proprie răspundere prin care candidatul va confirma ca nu se află
într-una din situaţiile prevăzute la art. 6) și 7) din OUG nr. 109/2011 privind
guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice ori ca nu a suferit o condamnare
pentru o infracţiune legată de conduita profesională (modelul declaraţiei se va
descărca de pe site-ul CJ Tulcea);
10. Declaraţie pe proprie răspundere care sa confirme acordul candidatului de a se
procesa datele sale personale în scopul procedurii de recrutare și selecţie,
precum şi de a se putea verifica informaţiile furnizate (modelul declaraţiei se va
descărca de pe site-ul CJ Tulcea);
11. Declaraţia de intenţie care se prezintă în scris numai de către candidaţii care au
fost selectațí la etapa I și sunt admiși la interviu.
12. Scrisoare de recomandare (opţional)
ETAPELE DE DESFĂŞURARE A SELECŢIEI:
1. Etapa I - Selecţia dosarelor de înscriere și întocmirea listei lungi;
2. Etapa II - Interviul candidaţilor selectaţi (admiși la Etapa I) .
Candidaţii declaraţi admişi, la etapa I de selecţie a dosarelor, vor alcătui lista
scurtă și trebuie să depună în 15 zile declaraţie de intenţie în baza căreia vor fi
evaluați în cadrul interviului. Data, ora şi locul desfăşurării interviului vor fi anunţate
telefonic.
Declaraţie de intenţie este documentul de lucru întocmit pe baza
elementelor din scrisoarea de aşteptări şi a informaţiilor publice legate de
activitatea Regiei Autonome Aeroportul ,,Delta Dunării” Tulcea, prin care candidaţii
pentru postul de administrator, selectaţi şi înscrişi în lista scurtă, îşi prezintă
viziunea sau programul privind dezvoltarea, strategia de administrare a regiei.
Selecţia finală a candidaţilor aflaţi în lista scurtă se face pe baza de interviu,
organizat de către comisia de selecţie în baza planului de interviu.
În vederea organizării interviului se au în vedere, fără a se limita la acestea,
următoarele:
a) dosarul de candidatură;
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b) matricea profilului de candidat;
c) declaraţia de intenţie a candidatului
Candidaturile:
Candidaturile și documentele solicitate se vor depune în termen de 30 zile de la data
publicării anunţului, la Registratura Consiliului Județean Tulcea, Str. Păcii nr.20, mun.
Tulcea, Jud. Tulcea în plic închis şi sigilat. Candidaţii vor primi un număr de înregistrare şi
data depunerii candidaturii.
Plicul va avea menţionat “Candidatura pentru funcţia de membru în Consiliul de
Administraţie, altul decât reprezentantul Consiliului Județean Tulcea al Regiei Autonome
Aeroportul ,,Delta Dunării” Tulcea, precum şi numele, prenumele şi domiciliul candidatului.
Rezultatul selecţiei dosarelor se va publica în termen de 5 zile lucrătoare de la data
limită de depunere a acestora pe site-ul, Consiliului Județean Tulcea.
Data limită pentru depunerea candidaturilor – 28.12.2017
Rezultatul selecției dosarelor se va publica in termen de 5 zile lucrătoare de la data
limita de depunere a acestora pe site-ul Consiliului Județean Tulcea.
Informații suplimentare : Compartiment guvernanta corporativa - tel 0240/502260

COMISIA DE SELECTIE
Președinte:
Membrii:

Mergeani Dumitru
Nicu Mihai
Anton Nicoleta
Părciog Constantin
Mierlă Aslâ Aișe

CGC/M.I.
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