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ANUNȚ
privind selecția prealabilă a doi membri în Consiliul de Administraţie al S.C. URBIS S.A. Baia
Mare
Consiliul Local al Municipiului Baia Mare, în calitate de autoritate tutelară a S.C URBIS S.A. Baia
Mare, organizează procedura de selecţie prealabilă pentru doi membri în Consiliul de
Administraţie al acestei societăți.
Condiţii generale de înscriere:
-cetăţenie română;
-să îndeplinească condițiile prevăzute la articolul 138 indice 2 alineatul (2) din Legea nr. 31/1990
privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
-să îndeplinească condițiile prevăzute la articolul 6 din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanţa
corporativă a întreprinderilor publice;
-să nu facă parte din rândul funcționarilor publici sau al altor categorii de personal din cadrul
autorității publice tutelare ori din cadrul altor autorități sau instituții publice ;
-să nu facă parte din mai mult de 2 consilii de administraţie ale unor întreprinderi publice.
Condiții specifice:
A. Pentru primul membru:
-studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în ştiinţe
economice;
-minimum 5 ani experiență în domeniul economic, contabilitate, de audit sau financiar;
B. Pentru al doilea membru:
-studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
-minimum 5 ani vechime în specialitatea studiilor absolvite;
Documente necesare pentru depunerea candidaturii:
-cererea de înscriere;
-copie după actul de identitate;
-CV în format EuroPass;
-copii după actele de studii;
-cazier judiciar;
-declaraţie pe propria răspundere prin care candidatul va confirma că nu se află într -una din
situaţiile prevăzute de art. 6 din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a
întreprinderilor publice;
-declaraţie pe propria răspundere că, la data depunerii candidaturii nu face parte din mai mult de
2 consilii de administraţie ale unor societăţi comerciale;
-declaraţie pe propria răspundere că este persoană independentă, în sensul art. 138 indice 2 din
Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
-adeverinţă medicală emisă cu cel mult 3 luni înainte de data depunerii dosarului;
-copia carnetului de muncă şi/sau alte documente doveditoare (adeverințe de vechime, dovada
numirii în funcția de manager/administrator, după caz);
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Procedura de selecţie prealabilă a candidaţilor va consta în următoarele etape:
1) Depunerea dosarelor, în termen de 15 zile de la data publicării anunțului, la Registratura
Primăriei Municipiului Baia Mare, strada Gheorghe Şincai, nr. 37;
2) Selecția dosarelor
Rezultatul selecției dosarelor cu mențiunea admis sau respins se va afişa la sediul Primăriei
Municipiului Baia Mare;
3) Interviul de selecţie
Candidații admiși la selecția dosarelor vor fi evaluați în cadrul unui interviu ale cărui dată și oră
de desfășurare vor fi comunicate prin afișare la sediul Primăriei Municipiului Baia Mare ;
Criterii de evaluare şi selecţie:
-abilități manageriale evaluate pe baza următoarelor criterii:
a) capacitate de analiză şi sinteză;
b) orientare către rezultate;
d) capacitatea de a lua decizii şi de a evalua impactul acestora ;
e) abilități de comunicare;
-comportamentul şi capacitatea de reacţie adecvată în situaţii de criză;
-capacitatea de înțelegere a noțiunilor tehnice și financiare;
-capacitatea de a lucra în echipă;

Relații suplimentare se pot obține la telefon: 0262-211001/195, e-mail: resurse@baiamare.ro.
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