
S.C. Ecosal Serv SRL cu sediul social în Dobroesti str. Cuza 
Voda, nr.34, jud. Ilfov, înregistrată la ORC: sub nr. J23/2627/2010, 
CUI:27472293 , anunţă demararea procedurii de recrutare, evaluare si 
selectiepentru ocuparea posturilor de membri in Consiliul de 

Administrație, conform prevederilor art. 29 si art. 60 din OUG 

nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor 
publice.  

  SocietateaEcosalServSrl cu sediul social încom. Dobroești, str. 
CuzaVodă, nr. 23,județIlfovestepersoanăjuridicăromână, forma de 
organizarefiindsocietatepeacţiuni. Acţiunilesuntdeţinute integral de 
unităţiadministrativ – teritoriale din judeţulIlfov.  

SocietateaEcosalactiveaza in domeniulservicilorcomunitare de 
utilitatipublicesi are ca principalaactivitateserviciul de salubrizare. 

Detaliiprivindconditiile de participaresicriteriile de 

selectiegăsitiînatasament. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



AtributiileConsiliului de Administratiesuntceleprevazute de Legeanr. 31 / 1990 
republicata, O.U.G. Nr. 109 / 2011 siActulConstitutiv al societatii. 

  
  
1) 

Pentrudepunereacandidaturiipersoaneletrebuiesaindeplineascacumulativurmatoareleco
nditii :           
Conditiigenerale : 

 cetăţenieromână, cetăţenie a altor state membre ale UniuniiEuropenesau a 
stateloraparţinândSpaţiului Economic European şidomiciliulînRomânia; 

 cunoscatoare a limbiiromână la nivelavansat (scrisşivorbit); 

 experienţămanagerialadobinditaprinocupareaunorfunctii de conducere 
 capacitate deplină de exerciţiusiintegritatemorala; 
 starea de sănătatecorespunzătoareexercităriifuncţieipentru care candidează, 

atestatăpebazaadeverinţeimedicaleeliberate de medicul de familiesau de 
unităţilesanitareabilitate, cu max.1 lunainainte de aplicatie; 

 nu a fostdestituitadintr-o funcţiepublicăsau nu i-a încetatcontractul individual de muncăpentru 

motive disciplinareînultimii 5 ani; 
 nu estecercetatasi/sauurmarita penal, nu estejudecatasaucondamnatadefinitivintr-un dosar 

penal pentrusăvârşireavreuneiinfracţiuni 

 nu a desfăşuratactivitate de poliţiepolitică, astfel cum estedefinităprinlege; 
 studiisuperioare de lungădurată, absolvite cu diplomă de licenţă; 

 nu exercitaconcomitentmaimult de 4 mandate de administrator şi/sau de membru al 
consiliului de supraveghereînsocietăţipeacţiuni/întreprinderipublice al cărorsediu se 
aflăpeteritoriulRomâniei (Vezi art. 33 OUG 109/2011) 

2) Criterii de selecţie/evaluare a candidaţilorpentrufuncţiile de membriaiConsiliului de 
Administraţie: 
 cunostinte cu privire la bunepractici de guvernantacorporativa; 

 bunecompetenteinterpersonale; 
 experienţămanagerialadobinditaprinocupareaunorfunctii de conducere ; 
 cunoasterealegislatieisocietatilorsi a ordonanteiprivindguvernantacorporativa a 

intreprinderilorpublice; 
 cunoastereaunei limbi de circulatieinternationala, constituieavantaj; 
 studii/experientarelevanta in domeniul economic, constituieavantaj; 

 experienta in elaborarea/implementarea de strategii corporative, constituieavantaj; 
 abilităţimanageriale (gandirestrategica,eficienta in rationament,foartebuneabilităţi de 

comunicare (scrisşivorbit),de organizaresinegocieresi de sustinereargumentata a 

opiniilorproprii, orientarecătrerezultate, capacitate de deciziesi de asumare a acesteia). 
3) Documentenecesarepentrudepunereacandidaturii: 
 C.V. european de tip EuroPasssiscrisoare de intentie , in original 

 act de identitate (carte de identitatesauorice alt document care atestăidentitatea)- copie, 
conform cu originalul 

 documente care atestănivelulstudiilor, 

certificăefectuareaunorspecializărişidovedescîndeplinireacondiţiilorgeneralesi/sauspecifice, 
copie, conform cu originalul     

 Copie carnet de muncă/documentedoveditoare; 

 Dovadanumiriiîncalitate de Administrator/Manager, dupăcaz; 
 *Declaraţie peproprierăspundere care săconfirmefaptul ca nu se afla in conflict de interese 

conform prevederilorLegii 215/2001, Legii 161/2003, Legii 393/2004, Legii 176/2010 si a Legii 

144/2007, legalizateprinnotariat 
 *Declaraţie peproprieraspundere care saatestesau nu statutul de „independent” in sensul 

Art.138² din Legea 31/1990, cu modificarilesicompletarileulterioare;legalizataprinnotariat 

 cazierjudiciar, original 
 Adeverintamedicala de la medicul de familie, original 

http://georgebutunoiu.com/ministeruleconomiei/formulare.rar
http://www.salubris.ro/declaratie.docx
http://www.salubris.ro/declaratie.docx


*Modeluldeclaratiilorpoate fi descarcat de pe site-ulSocietatiiEcosalServ  ( www.ecosal-serv. ro), la 
sectiuneaLegislatie 

Dosarul de candidatura vacontine “OPIS/Cuprins”in care se 
vormentionatoatedocumenteleincluse in dosar. 
4)Depunereacandidaturilor 

Documentele se depun personal sauprinposta cu confirmare de primire la sediul SC ECOSAL SERV 
SRL, Str. AleeaCuzaVoda 23, ComunaDobroesti, in format hartie, înplicînchisşisigilat, undevorprimi 
un număr de înregistrareşi data certă a depunerii. Pliculvaaveamenţionat 

„Candidaturapentrufuncţia de membruînConsiliul de Administraţie 
al SocietatiiEcosalServSrl; precum şinumele, prenumelesiadresa de domiciliu/corespondenta a 
candidatului, numarul de telefon, adresa de email. 

  
5) Termenul de depunere a candidaturilor : 15 zile de la data publicariianuntului             
 

(data publicariianuntuluieste 30.05.2017) 
 

     6) Procedura de evaluaresiselectiecuprinde urmatoareleetape si se organizeaza in 

conditiilerespectariiprevederilor OUG nr.109 / 2011 privindguvernantacorporativa a 
intreprinderilorpublice.: 
6.1 Selecţiadosarelor de înscriere: 

Comisia de evaluare evalueaza dosarele de inscriere conform conditiilor generale si invita la 
interviu candidatii care indeplinesc toate conditiile si au dosarul de candidaturac omplet . 

Candidatii admisivor fi invitati la interviu de catre comisia de evaluare. 

 6.2.Interviul (1) al candidaţilorselectaţi cu expertul 
independent: Candidatiiselectati/calificati la etapa 6.1 vor fi invitatisaparticipe la interviul(1), 

preliminar, cu comisia de evaluare. 
  

6.3.Evaluarea prin teste a candidatilor: Candidatii care au participat la interviulpreliminar cu 

comisia de evaluare vor fi programati la evaluarea prin  teste de aptitudinisi de personalitate. 
  
6.4. Interviul (2) al candidatilorselectati cu comisia de evaluare 

Candidatiiselectati/calificati la etapa 6.1 vor fi invitatisaparticipe la interviul(2), aprofundat, cu 
comisia de evaluare 

6.5. Verificareareferintelor se va face de catre comisia de evaluare, din celputin 2 surse distinct 

pentrufiecare candidat. 
  
7.Reprezentantii actionarilor vor lua deciziafinala in ceea ce priveste selectarea unuic 

andidat pentru pozitia de membru in Consiliul deadministratie al SC EcosalServSrl 
, conform OUG 109/2011 . Aceasta informative va fi publicata pe site-ul www.ecosalserv.ro, la 
sectiunea Legislativ. 

  

8.Confidentialitatea: numele candidatilor, datele personale sau orice alte informatii care ar 
putea sa duca la identificarea lor sau a caror publicare ar putea sa le aducavreunprejudiciu, de 

orice natura ar fi acesta, sunt STRICT CONFIDENTIALE si nu vor fi communicate decat 
reprezentantilo roficiali ai EcosalServSr lsau ai organelor de stat abilitate. 

 

http://www.ecosalserv.ro/

