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Anunţ de recrutare privind 

 selecţia membrilor în Consiliul de administrație al 
S.C. OLT DRUM  S.A. pentru mandatul 2019-2023 

 
 
 

CONSILIUL JUDEȚEAN OLT, în calitate de autoritate publică tutelară pentru 
întreprinderea publică S.C. OLT DRUM S.A., anunță organizarea procesului de 
recrutare și selecție pentru poziția de Membru în Consiliul de administrație al S.C. OLT 
DRUM S.A. pentru mandatul 2019-2023, în conformitate cu prevederile Ordonanței de 
Urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor 
publice aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.111/2016, cu modificările şi 
completările ulterioare, în următoarele condiții: 
 
Număr de posturi: 5 (cinci). 
 

Pentru a aplica la postul de Membru în Consiliul de administrație al S.C. 
OLT DRUM S.A., candidatul trebuie să îndeplinească următoarele condiții, 
cumulativ: 

a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau 
a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;   

b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;   
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;   
d) are capacitate deplină de exerciţiu;   
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, 

atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de 
unităţile sanitare abilitate;   

f) îndeplinește condițiile de studii: studii medii sau superioare atestate prin 
diplomă de bacalaureat, respectiv diplomă de licenţă sau echivalentă, de 
preferat în științe economice/juridice/inginerești; 

g) are minimum 2 ani experienţă în funcţii de conducere/coordonare/administrare 
dobândită în societăți sau regii autonome; 

h) să nu fie în conflict de interese sau în situație de incompatibilitate potrivit legii şi 
statutului societăţii cu poziția de membru în consiliul de administrație al 
societății; 

i) să nu facă parte din mai mult de 3 consilii de administraţie ale unor regii 
autonome sau societăţi comerciale, conform art.33 din Ordonanța de Urgență a 
Guvernului nr.109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor 
publice aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.111/2016, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

j) nu a fost condamnat pentru infracţiuni contra patrimoniului prin nesocotirea 
încrederii, infracţiuni de corupţie, delapidare, infracţiuni de fals în înscrisuri, 
evaziune fiscală, infracţiuni prevăzute de Legea nr.656/2002 pentru prevenirea 
şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de 
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  În conformitate cu prevederile 

art.nr.24, alin.(4) litera „g” din Hotărârea 

Guvernului nr.117/1999 pentru aprobarea 

normelor metodologice şi a măsurilor 

tranzitorii de aplicare a prevederilor 

Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului 

nr.26/1997 privind protecţia copilului 

aflat în dificultate, precum şi a 

Metodologiei de coordonare a activităţilor 

de protecţie şi de promovare a drepturilor 

copilului la nivel naţional, Colegiul 

Director aprobă ştatul de funcţii şi 

salarizarea personalului serviciului public 

specializat pentru protecţia copilului. 

  Având în vedere cele mai sus 

menţionate, schimbarea funcţiilor de 

execuţie ale  domnului MINCĂ 

Constantin – Şef centru plasament la 

Centrul de Plasament „TEMERARII” 

Balş şi doameni IORDACHE Melania – 

Şef centru plasament la Centrul de 

Plasament „Floare de colţ” Balş, este de 

competenţa Colegiului Director al 

Direcţiei Generale pentru Protecţia 

Drepturilor Copilului Olt. 
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prevenire şi combatere a finanţării terorismului, republicată, cu modificările 
ulterioare sau nu a suferit o condamnare pentru o infracţiune legată de 
conduita profesională; 

k) nu are înscrieri în cazierul judiciar; 
l) nu are înscrieri în cazierul fiscal; 
m) cunoaşterea trăsăturilor pieţei în care acţionează societatea; 
n) cunoaşterea legislaţiei specifice.  

 
Candidaturile, care provin din rândul funcţionarilor publici sau al altor categorii 

de personal din cadrul autorităţii publice tutelare ori din cadrul altor autorităţi sau 
instituţii publice, trebuie să dețină/să fi deținut o funcție de conducere. 

Candidaţii trebuie să cunoască şi să dovedească faptul că, pot îndeplini 
atribuţiile postului, descrise în Profilul Consiliului aprobat prin Hotărârea Consiliului 
Județean Olt nr.115/25.07.2019. 

În vederea stabilirii educației și formării profesionale a candidatului, se vor 
considera și alte diplome/certificări/atestate care pot aduce valoare postului.   

Alături de condițiile de mai sus, persoanele vor fi evaluate și selectate și în baza 
următoarelor criterii: 

• Criterii obligatorii: cunoștințe despre domeniul de activitate al societăţii, 
cunoștințe despre domeniul utilităților publice, viziune strategică, competență de 
gestionare a riscului, guvernanța întreprinderilor publice și rolul consiliului, 
luarea deciziei, monitorizare și control, colaborare și cooperare cu alte părţi, 
reputaţie personală şi profesională, integritate, independență, abilităţi de 
comunicare interpersonală; 

• Criterii opționale:, competenţă financiară şi de contabilitate, capacitatea de 
atragere şi gestionare a investiţiilor, organizare și planificare, experienţă pe plan 
local şi internațional, expunere politică ; 

• Aliniere cu Scrisoarea de așteptări (în cazul persoanelor din lista scurtă). 
Criteriile sunt măsurate pe o scală de la 1 la 5, unde 1 înseamnă “Novice” și 5 

înseamnă “Expert”. Ponderea aferentă fiecărui criteriu în parte este evidenţiată în 
Matricea profilului Consiliului de administrație, precum și în Matricea profilului 
candidatului aprobate prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.115/25.07.2019. 

Punctajul obținut de candidat în etapele procesului de selecție nu se publică, 
fiind accesibil comisiei de selecție și expertului independent. 

Selecţia se realizează cu respectarea principiilor nediscriminării, tratamentului 
egal şi transparenţei şi cu luarea în considerare a specificului domeniului de activitate 
al întreprinderii publice. 
Documente necesare pentru depunerea candidaturii: 

• OPIS; 

• curriculum vitae; 

• scrisoare/scrisori de recomandare; 

• copie de pe actul de identitate; 

• copie de pe diploma de studii;  

• copie de pe orice altă diplomă de studii/certificare/atestat care poate aduce 
valoare postului; 

• copie de pe carnetul de muncă și/sau contractul de mandat și/sau adeverință ce 
atestă experiența de administrare/conducere; 

• cazier fiscal și judiciar; 

• adeverință care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de 
medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate; 

• declarație pe propria răspundere prin care candidatul își dă acordul pentru 
procesarea datelor sale personale în cadrul procedurii de recrutare și selecție, 
precum și de a putea fi verificate informațiile furnizate; 

• declaraţie pe proprie răspundere privind neîncadrarea în situaţia unui conflict de 
interese sau incompatibilitate; 

• declaraţie pe proprie răspundere prin care candidatul va confirma că nu se află 
într-una din situaţiile prevăzute la art.6 din Ordonanța de Urgență a Guvernului 
nr.109/2011, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.111/2016, cu 
modificările şi completările ulterioare sau că nu a suferit o condamnare pentru o 
infracţiune legată de conduita profesională; 



• declarație pe propria răspundere privind îndeplinirea condițiilor necesare 
accederii în procesul de evaluare și selecție. 
Expertul independent și Comisia de selecție își rezervă dreptul de a solicita pe 

parcursul procesului de evaluare și selecție, documente/ informații noi care pot clarifica 
anumite aspecte din dosarul de candidatură.  

Candidaturile incluzând documentele solicitate prin prezentul anunţ se depun 
până la data de 02.09.2019, ora 16:00, la sediul CONSILIULUI JUDEȚEAN OLT din 
Municipiul Slatina, B-dul A.I.Cuza, nr.14, județul Olt.  

Pentru informații suplimentare referitoare la depunerea candidaturilor, 
persoanele interesate sunt rugate să solicite informații secretariatului comisiei de 
selecție, la sediul Consiliului Județean Olt din Municipiul Slatina, B-dul A.I.Cuza, 
nr.14, județul Olt, persoană de contact: Cătălin-George LĂZĂRESCU, telefon 
0249/431080, int.117.  

 
 

Comisia de selecție constituită  
prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.82/30.05.2019 

 
Președinte:  Motoi Cornel  
 
Membru:  Netcu Costinel  
 
Membru: Nicolae Angela  
 
Secretariat:  Lăzărescu Cătălin-George 
  

 
 
 

 

 
 
 
 


