Consiliul de Administra ie al Urban Serv SA organizează concurs în conformitate cu
OUG nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, aprobată
cu modificări şi completări prin Legea nr. 111/2016 i HG 722/2016 pentru aprobarea
Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din OUG nr. 109/2011, pentru
ocuparea a 5 posturi de Administrator.
A. Concursul se va desfăşura la sediul Urban Serv SA din Boto ani, str. 1
Decembrie, nr. 19, jud. Boto ani, în perioada 25.11.2016 - 16.1.2017, după
cum urmează:
1. Depunerea dosarelor la registratura Urban Serv SA. Depunerea
dosarelor se poate realiza în perioada 25.11.2016 – 25.12.2016, în zilele
lucrătoare.
2. Evaluarea conformităţii administrative a dosarelor şi a eligibilităţii
candidaţilor.
3. Afişarea rezultatelor evaluării dosarelor.
4. Depunerea contestaţiilor: în termen de douăzeci şi patru de ore de la
afişarea rezultatelor.
5. Soluţionarea contestaţiilor: în termen de 3 ore de la expirarea
termenului de depunere a contestaţiilor.
6. Susţinerea interviului la o dată i o oră ce va fi comunicată ulterior
fiecărui candidat.
B. La concurs se pot înscrie candidaţii care îndeplinesc cumulativ următoarele
condi ii:
1. să aibă cetă enie română sau cetă enie a altor state membre ale Uniunii
Europene, cu condi ia să aibă domiciliul în Romania;
2. să cunoască foarte bine limba română (scris i vorbit);
3. să aibă capacitate deplină de exerci iu – să fie apt din punct de vedere
medical, să aibă capacitate deplină de exerci iu – să fie apt din punct de
vedere psihologic;
4. să fie absolvent(ă) al(a) unei institu ii de învă ământ superior de lungă durată
finalizat cu diploma de licen ă;
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5. să nu fi fost destituit(ă) dintr-o func ie din cadrul unor institu ii publice sau al
unor

întreprinderi cu capital majoritar de stat sau să nu fi avut încetat

contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;
6. să nu se afle în conflict de interese care să îl/o facă incompatibil(ă) cu
exercitarea func iei de Administrator al Urban Serv SA;
7. să nu fi fost condamnat(ă) definitiv printr-o hotărâre judecătorească pentru
săvâr irea unei infrac iuni contra umanită ii, contra statului sau contra
autorită ii, infrac iuni de corup ie

i de serviciu, infrac iuni contra înfăptuirii

justi iei, infrac iuni de fals, infrac iuni contra patrimoniului, pentru infrac iunile
prevăzute de Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea i sanc ionarea spălării
banilor, precum i pentru instituirea unor măsuri de prevenire i combatere a
finan ării terorismului, cu modificările

i completările ulterioare, sau pentru

infrac iunile prevăzute de Legea nr. 85/2014 privind procedurile săvâr ite cu
inten ie, care l-ar face (ar face-o) incompatibil(ă) cu exercitarea func iei;
8. să nu fi făcut poli ie politică, a a cum este definită prin lege;
9. să aibă experien ă de minim 4 ani în posturi de management sau de
administrator în cadrul unor întreprinderi publice/regii autonome ori a unor
societă i comerciale profitabile, de stat sau din sectorul privat, din domeniul de
utilită i publice;
10. îndeplinesc criteriile cerute prin OUG nr. 109/2011 privind guvernanţa
corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări şi completări prin
Legea nr. 111/2016 i HG 722/2016 privind aprobarea normelor metodologice
de aplicare a OUG 109/2011.
C. Criterii de selec ie
C.1. Competenţe:
a) competenţe specifice sectorului de utilită i publice;
b) competenţe profesionale de importanţă strategică;
c) competen e de guvernanţă corporativă;
d) competenţe sociale şi personale;
e) experienţă pe plan local şi naţional;
f) cel puţin două din cele cinci posturi de Administrator din cadrul
Consiliului de Administra ie vor fi ocupate de către absolven i de studii
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superioare economice sau juridice, cu experienţă în aceste domenii de
cel puţin 4 ani;
g) un singur post poate fi ocupat de un candidat care are statutul de
func ionar public sau de o altă persoană din cadrul autorităţii publice
tutelare ori din cadrul altor autorităţi sau instituţii publice.
C.2. Trăsături:
a) reputaţie personală şi profesională impecabilă;
b) integritate;
c) independenţă;
d) fără expunere politică;
e) bune abilităţi de comunicare interpersonală.
Regulamentul de desfă urare a procesului de selec ie pentru ocuparea func iei de
Administrator al Urban Serv SA este publicat pe site-ul www.urbanserv.ro.
Dosarele de candidatură se pot depune la sediul Urban Serv SA, la Registratură, din
ora ul Boto ani, str. 1 Decembrie, nr. 19, în perioada 25.11.2016 – 25.12.2016, în
zile lucrătoare luni-joi între orele 9 – 14 i vineri între orele 9 – 11. Dosarele de
candidatură pot fi transmise i prin po tă, la adresa men ionată anterior, sau pot fi
transmise i prin e-mail la adresa urbanservdg@gmail.com .
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