ANUNT DE SELECTIE
GREEEN CITY VOLUNTARI SA, cu sediul in jud. Ilfov, oras Voluntari, bd. Dunarii, nr. 71,
pavilion administrativ (C2), parter, camera 5, inregistrata la ORCTI sub nr. J23/3001/2013, C.U.I.:
32314206, avand sediu de corespondenta in B-dul Voluntari, nr. 74, etaj 3, camera 38, oras Voluntari,
jud. Ilfov, e-mail: office@greencityvoluntari.ro; telefon: 031/40.36.184, anunța demararea procedurii
de recrutare si selecție a candidaților pentru funcțiile de membru executiv (Director General) si
membrii neexecutivi in Consiliul de Administratie al societății in conformitate cu dispozițiile OUG
109/2011 privind guvernanta corporativa a întreprinderilor publice.
Condiții de participare: experiență de minim 1 an în activitatea de administrare/ management/
conducere a unor întreprinderi publice sau a unor societăți comerciale cu capital de stat; cetățenie
română, cetățenie a altor state UE sau SEE și domiciliul în Romania; cunostinte de limba straina de
circulatie internationala; varsta minimă legala; capacitate deplină de exercițiu; studii superioare
absolvite cu diplomă de licență, preferabil pe teme economice sau juridice; vechime în muncă în de
minim 5 ani; competențe manageriale de securitate.
Nu pot candida persoanele care potrivit legii sunt incapabile ori care au fost condamnate pentru
gestiune frauduloasă, abuz de încredere, fals, uz de fals, înșelăciune, delapidare, mărturie mincinoasă,
dare sau luare de mită, pentru infracțiunile prevăzute de Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea și
sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a
finanțării actelor de terorism, cu modificările și completările ulterioare, pentru infracțiunile prevăzute
de Legea nr. 85/2014 privind procedura insolvenței.
Criterii de selecție: cunoștințe in elaborarea/dezvoltarea de strategii corporative; cunoștințe solide
privind bunele practici de guvernanta corporativa; abilități manageriale evaluate pe baza următoarelor
criterii: capacitate de analiză și sinteză, abilități de comunicare, orientare către rezultate, capacitate de
luare a deciziei, anvergura/prestigiul/credibilitatea companiilor angajatoare, rezultate confirmate in
companiile angajatoare; pregătire academică.
Constituie un avantaj: experiența in funcții de conducere în companii/ autorități ale statului;
cunoștințe despre strategii de afaceri/ manageriale.
Documente necesare: CV în format Europass; scrisoare de intenție; acte de studii; act identitate;
cazier judiciar; cazier fiscal; declarație pe proprie răspundere prin care candidatul va confirma ca nu
se află într-una din situațiile prevăzute la art. 6 din OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a
întreprinderilor publice ori ca nu a suferit o condamnare pentru o infracțiune legată de conduita
profesională; declarație pe proprie răspundere care sa confirme acordul candidatului de a se procesa
datele sale personale in scopul procedurii de recrutare si selecție, precum și de se putea verifica
informațiile furnizate.
Dosarele de înscriere vor fi depuse in plic închis pe care se specifica: numele si prenumele
candidatului si mențiunea ,,Candidatura pentru postul de membru executiv si /sau membru neexecutiv
in consiliul de administratie al societatii GREEN CITY VOLUNTARI SA până pe data de 15.05.2019
ora 10.00 la sediul societății din oras Voluntari, Bld. Dunarii, nr. 71, Pavilion Administrativ (C2),
parter, camera 5, jud. Ilfov.
Relații la tel. 031/40.36.184
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