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A N U N Ţ 
 

 Consiliul de Administraţie al Societăţii Comerciale „PARC INDUSTRIAL BOTO ŞANI”  S.A. 
anunță organizarea evaluării/selecției prealabile a candidaților pentru posturile de Director General, 
Director Adjunct, Director Economic ai societății, în conformitate cu prevederile Ordonanţei de Urgenţă a 
Guvernului nr. 109/2011, privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice. 
 
 Selecţia şi evaluarea candidaţilor se va efectua în două etape succesive, după cum urmează: selecţia 
dosarelor de înscriere şi interviul candidaţilor selectaţi. 
 
Condiţii  generale pentru toate posturile: 
a) Cetăţenia română, cetăţenia 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) Capacitate deplină de exerciţiu; 
d) Stare de sănătate corespunzătoare pentru postul pentru care candidează, atestată pe bază de documente 
medicale; 
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) nu a desfăşurat activitate de poliţie politică, astfel cum este definită prin lege. 
 
) Condiţii specifice pentru Director general 
 1. Studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalent, în domeniul 
tehnic.  
            2. Minimum 5 ani experienţă managerială în cadrul unor societăţi comerciale, regii autonome sau 
instituţii publice; 
            3.Cunoaşterea legislaţiei în domeniu activităţii Societăţii Comerciale „ PARC INDUSTRIAL 
BOTOŞANI” S.A. 
 
Condiţii specifice pentru Director adjunct 
          1. Studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalent, în domeniul tehnic,  
economic sau juridic.  
            2. Minimum 5 ani experienţă managerială în cadrul unor societăţi comerciale, regii autonome sau 
instituţii publice; 
            3.Cunoaşterea legislaţiei în domeniu activităţii Societăţii Comerciale „PARC INDUSTRIAL 
BOTOŞANI” S.A. 
 
Condiţii specifice pentru Director economic 
            1. Studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalent, în domeniul 
economic.  
            2. Minimum 5 ani experienţă managerială în cadrul unor societăţi comerciale, regii autonome sau 
instituţii publice; 
            3.Cunoaşterea legislaţiei în domeniu activităţii Societăţii Comerciale „PARC INDUSTRIAL 
BOTOŞANI” S.A. 
 
 Candidaţii interesaţi pot depune la sediul Consiliului Judetean Botosani , Piata Revolutiei 1-
3 în termen de10 zile de la publicarea anunţului, documentele solicitate în plic închis. Plicul va 
avea menţionat ”Candidatura pentru postul de director general/director adjunct/director economic la 
Societatea Comercială „PARC INDUSTRIAL BOTOŞANI” S.A., precum şi numele, prenumele şi 
domiciliul candidatului. 
 Interviul candidaţilor declaraţi admişi la selecţia dosarelor va avea loc în data de 19.12.2013, la 
sediul Consiliului Judetean ,Piata Revolutiei 1-3 , biroul administratorului Judetului. .  
 Criteriile de evaluare, bibliografia şi documentele necesare pentru depunerea candidaturii 
sunt afişate pe pagina de internet www.cjbotosani.ro. 

 



 
Documente necesare pentru depunerea candidaturii: 
      1.Scrisoare de intenţie considerată ofertă tehnică conform OUG nr. 109/2011, privind guvernanţa 
corporativă a întreprinderilor publice. 

2. CV în format Europass; 
3. Cazier judiciar; 
4. Copii legalizate după acte studii; 
5. Copie act de identitate; 
6. Copie carnet de muncă/documente doveditoare; 
7. Adeverinţă medicală eliberată de medicul de familie; 
8. Declaraţie pe propria răspundere că nu a fost destituit dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat 
contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 5 ani; 
9. Declaraţie pe propria răspundere că nu a desfăşurat activitate de poliţie politică, astfel cum este 
definită prin legea.  
 
Criterii de evaluare a candidaţilor  
1. abilităţi de organizare; 
2. capacitate de analiză şi sinteză; 
3. orientare către rezultat; 
4. abilităţi de comunicare; 
5. capacitatea de a lua decizii; 
6. lucru în echipă. 

 
  

 

Bibliografie 
 

I Pentru postul de Director general şi Director adjunct 
 
1. Legea nr.186 /2013 privind constituirea şi funcţionarea parcurilor industriale; 
2. Legea nr. 31/1990  privind societăţile comerciale, cu modificările şi completările ulterioare; 
3. Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare; 
4. Legea nr. 53-2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
5. OUG 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice; 
6. Ordonanţa de Urgenţă nr. 34/2006 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările 
ulterioare; 
7. H.G.nr.925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare referitoare la contractele de concesiune 
de lucrări publice si a contractelor de concesiune de servicii; 
8. Legea nr. 215/2001 a Administraţiei Publice Locale, republicata, cu modificările şi completările 
ulterioare. 
 
II Pentru postul de Director economic 
 
1. Legea contabilităţii nr.82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
2. Legea 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările la zi; 
3. Legea nr.273 /2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 
4. Legea 500/2002 –privind finanţele publice; 
5.  Ordinul Ministrului Finanţelor publice nr.1792/2002 privind aprobarea Normelor Metodologice  

privind angajarea , lichidarea ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi 
evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare legale; 

6. Ordonanţa 119/31 august 1999, republicata, privind controlul intern/managerial şi controlul 
financiar preventiv; 



7. Ordinul Ministrului Finanţelor Publice nr.522/2003 pentru aprobarea Normelor Metodologice 
generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

8. Ordinul Ministrului Finanţelor Publice nr.1917/2005 pentru aprobarea Normelor Metodologice  
privind organizarea  şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice  şi planul de conturi pentru 
instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia , cu modificările ulterioare ; 

9. Legea nr. 215/2001 a Administraţiei Publice Locale, republicata, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

10.OMFP nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii 
elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii; 


