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  Comisia de selecţie constituită în vederea desemnării administratorilor din 
întreprinderile publice aflate sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Buzău 
desemnată prin  Hotărârea nr. 247/31.10.2018 a Consiliului  Local al Municipiului Buzău  
    Nr. 68.058/05.06.2019 
 

ANUNȚ  
privind selecția candidaților pentru un post vacant de membru  al Consiliului de 

Administrație al  Societăţii Comerciale "Trans  Bus " S.A. Buzău, un post vacant de membru 
în consiliul de  administrație al S.C. Piețe Târguri și Oboare Buzău și două posturi vacante de 
membru în consiliul de  administrație al  Regiei Autonome „RAM” Buzău. 

 
  
        I.  Autoritatea publică tutelară Consiliul  Local al Municipiului Buzău, cu sediul în 
municipiul Buzău, Piața Daciei nr. 1, în calitate de autoritate publică tutelară prin Comisia de 
selecţie constituită în vederea desemnării administratorilor din întreprinderile publice aflate 
sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Buzău desemnată prin  Hotărârea nr. 
247/31.10.2018 a Consiliului  Local al Municipiului Buzău, anunță organizarea  selecției 
candidaților pentru un post vacant de membru  în Consiliul de Administrație al  Societăţii 
Comerciale "Trans  Bus " S.A. Buzău, un post vacant de membru în consiliul de  
administrație al S.C. Piețe Târguri și Oboare Buzău și două posturi vacante de membru în 
consiliul de  administrație al  Regiei Autonome „RAM” Buzău.   
        II. Reguli generale ale procesului de recrutare și selecție: 
        - procesul de recrutare și selecție se face potrivit prevederilor OUG nr. 109/2011 privind 
guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, modificată și aprobată prin Legea nr. 
111/2016, cu modificările și completările ulterioare și va consta în depunerea de către 
candidați a unui dosar de candidatură și susținerea  unui interviu de selecție. 
        III. Posturi pentru care se organizează selecţia: 
        - un post de membru  în Consiliul de Administrație al  Societăţii Comerciale "Trans  
Bus " S.A. Buzău;                                                                                                                                
        - un post vacant de membru în consiliul de  administrație al S.C. Piețe Târguri și 
Oboare Buzău;                                                                                                                            
        - două posturi vacante de membru în consiliul de  administrație al  Regiei Autonome 
„RAM” Buzău. 
        IV.  Condiţii de înscriere.  
În vederea participării la procedura de selecţie, candidaţii trebuie să îndeplinească 
următoarele condiţii:  
1.Să aibă cetăţenie română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene, cu condiţia 
să aibă domiciliul în România;  
2.Cunoaşterea foarte bună a limbii române (vorbit şi scris);  
3.Să fi absolvit un program de studii superioare de lungă durată finalizat cu diplomă de 
licenţă în cadrul unei instituţii de învăţământ superior;  
4.Să nu fi fost destituit/ă dintr-o funcţie din cadrul unor instituţii publice sau a unor 
întreprinderi cu capital majoritar de stat, sau să nu îi fi încetat contractul individual de muncă 
pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;  
5. Să aibă stare corespunzătoare de sănătate, atestată prin documente medicale;  
6. Să aibă capacitate deplină de exerciţiu;  
7.Să nu fie într-o situaţie prevăzută de art.6 din OUG nr.109/2011, actualizată prin Legea 
nr.111/2016; 
 8.Să nu fi făcut poliţie politică, aşa cum este definită prin lege; 
 9.Să nu facă parte concomitent din mai mult de 3 (trei) consilii de administraţie ale 
întreprinderilor publice (regii autonome sau societăţi comerciale), conform art.7 din OUG 
nr.109/2011, actualizată prin Legea nr.111/2016;  
10.Să nu aibă înscrieri în cazierul fiscal şi cazierul judiciar; 



11. Să aibă experienţă de minim 3 ani în activitatea de administrare/management a/al unor 
întreprinderi publice profitabile sau a/al unor societăţi comerciale profitabile din domeniul de 
activitate al întreprinderii publice; 
12. ) nu se află în conflict de interese care îl/o facă incompatibil/ă cu exercitarea funcției de 
Administrator la S. C. "Trans  Bus " S.A. Buzău/ S.C. Piețe Târguri și Oboare Buzău/ Regiei 
Autonome „RAM” Buzău.  
V.Acte necesare în vederea întocmirii dosarului de înscriere: 
 1.Formularul de înscriere;  
2.Curriculum Vitae, potrivit modelului comun european; 
 3.Adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 3 luni 
anterior desfăşurării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către 
unităţile sanitare abilitate. Aceasta trebuie să conţină, în clar, numărul, data, numele 
emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii Publice;  
4.Cazierul judiciar;  
5.Cazierul fiscal;  
6.Copie după actul de identitate; 
 7.Copii ale diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, 
conform cerinţelor postului pentru care candidează;  
8.Copii ale documentelor care dovedesc experienţa profesională cerută:  
-Copie a carnetului de muncă pentru perioada lucrată până la data de 01.01.2011; 
 -Adeverinţă pentru perioada lucrată după data de 01.01.2011.  
9.Declaraţie pe propria răspundere privind conformitatea documentelor şi a informaţiilor 
prezentate în dosar;  
10.Declaraţie pe propria răspundere privind neîncadrarea în situaţia de conflict de 
interese/incompatibilitate;  
11.Declaraţie pe propria răspundere că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică; 
12.Declaraţie de consimţământ prin care candidatul este de acord cu utilizarea datelor sale în 
scopul procesului de recrutare şi selecţie;  
13.Declaraţie privind situaţiile prevăzute la art.6 din OUG nr.109/2011, privind guvernanţa 
corporativă, cu modificările şi completările ulterioare; 
 14.Declaraţie privind apartenenţa la consiliile de administraţie, conform art. 7 din OUG 
nr.109/2011, privind guvernanţa corporativă, cu modificările şi completările ulterioare; 
15.Declaraţie pe propria răspundere care să ateste că nu a fost destuit/ă dintr-o funcţie 
publică sau a unor întreprinderi cu capital majoritar de stat, sau să nu îi fi încetat contractul 
individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani, conform prevederilor Legii 
nr.188/1999, privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, şi ale Legii nr.53/2003, privind Codul muncii, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare.  
16.Opis cu documentele depuse în dosarul de  înscriere 
17.Dosar plic 
Copiile actelor din dosarul de participare se prezintă însoţite de documentele originale, care 
se certifică pentru conformitate de către secretarul comisiei, sau în copii legalizate. Candidaţii 
care vor fi selectaţi pentru a fi înscrişi pe lista scurtă vor fi ulterior invitaţi să elaboreze o 
declaraţie de intenţie. 
     VI.  Criterii de evaluare a candidaţilor: 

       A. Competențe 
Specifice sectorului - max. 15 puncte     
Profesionale de importanţă strategică -max.15 puncte 
Guvernanța corporativă - max. 15 puncte 
Sociale și personale - max. 10 puncte 
Experienţă pe plan local şi internaţional- max. 15 puncte 
Competenţe şi restricţii specifice pentru funcţionarii publici sau alte categorii de personal din 
cadrul autorităţii publice tutelare ori din cadrul altor autorităţi sau instituţii publice-max. 10 
puncte 
      B. Trăsături (reputaţie personală şi profesională/ integritate/independenţă/ expunere 
politică/ abilităţi de comunicare interpersonal/aliniere cu scrisoarea de aşteptări a acţionarilor/ 
diversitate de gen)  - max. 20 puncte 
   



       VII.  Organizare 
Candidaturile şi documentele solicitate prin prezentul anunţ se depun până la data de 22 
iulie 2019 ora 16,30, la registratura Primăriei Municipiului Buzău, Piaţa Daciei, nr. 1, în 
dosar plic, unde vor primi un număr de înregistrare şi data certă a depunerii. 
         Dosarul va avea menţionat “Candidatura pentru funcţia de membru în Consiliul de 
Administraţie al Societății Comerciale "Trans  Bus " S.A. Buzău  precum şi numele, 
prenumele și domiciliul candidatului”, “Candidatura pentru funcţia de membru în Consiliul de 
Administraţie al S.C. Piețe Târguri și Oboare Buzău precum şi numele, prenumele și 
domiciliul candidatului”, respectiv, “Candidatura pentru funcţia de membru în Consiliul de 
Administraţie al Regiei Autonome „RAM” Buzău precum şi numele, prenumele și domiciliul 
candidatului”. 
         Candidaţii vor fi anunţaţi telefonic şi prin e-mail în situația în care termenele de mai sus 
vor suferi modificări. De asemenea toate comunicările prevăzute de OUG 109/2011 vor fi 
făcute telefonic și/sau prin e-mail.   

          VIII. Bibliografia:  
1.Legea nr.31/1990, privind societăţile comerciale, republicată şi actualizată; 
 2.Ordonanţa de Urgenţă nr.109/2011, privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor 
publice, modificată şi aprobată prin Legea nr.111/2016;  
3.Hotărârea de Guvern nr.722/2016, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 
unor prevederi din OUG nr.109/2011, privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor 
publice;  
4.Legea nr.227/2015, privind Codul fiscal; 
 5.Legea nr.207/2015, privind Codul de procedură fiscală; 
 6.Ordonanţa nr.26/2013, privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori 
economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari 
sau deţin direct ori indirect o participare majoritară;  
7.Legea Contabilităţii nr.82/1991;  
8.Hotărârea de Guvern nr.26/2003, privind transparenţa relaţiilor financiare dintre autorităţile 
publice şi întreprinderile publice, precum şi transparenţa financiară în cadrul anumitor 
întreprinderi;  
9.Legea nr.78/2000, pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie; 
10.Legea nr.656/2002, pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru 
instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării actelor de terorism;  
11.Legea nr.241/2005, pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale;  
12.Legea nr.215/2001, privind administraţia publică locală.  
          IX. Persoane de contact:                                                                                                                   
- Presedinte al Comisiei de selecţie – Ionuț-Sorin Apostu, telefon: 0238710204/0747020096                                     
- Secretarul Comisiei de selecţie - Florea Androne, telefon: 0238 721 407/0760 261 757   

          IX.  Pe site-ul www.primariabuzau.ro vor fi postate formularele privind:                        
Formular de inscriere                                                                                                                          
Declaraţie pe proprie răspundere;                                                                                              
Declaraţie de consimţământ. 

 
Comisia de selecție: 
 
Ionuț-Sorin Apostu – președinte ………………….. 
Rodica Ion – membru  ………………….. 
Gianina-Cristina Dinu – membru   …………………..                                                                                                       
Garofița Iordache– membru   …………………..                                                                                    
Nina-Antonina Cristea– membru………………….. 
Florea Androne - secretar………………….. 


