
 

A N U N Ţ 

 
    MUNICIPIUL CONSTANŢA  în calitate de autoritate publică tutelară, asistat 
de expert independent FOX MANAGEMENT CONSULTANTS S.R.L.  anunţă începerea 

procesului de recrutare şi selecţie pentru 5 (cinci) poziţii de membru în Consiliul 
de administraţie al societăţii CONFORT URBAN S.R.L. pentru un mandat de 4 ani.  

 
 Etapele de desfăşurare a procesului de recrutare şi selecţie sunt: 

1. Evaluarea prealabilă dosarelor de candidatură care alcătuiesc lista lungă. 

2. Evaluarea finală a candidaţilor selectaţi în lista scurtă. Interviul. 
  

Condiţiile generale ale procesului de selecţie prealabilă sunt: 
• cel puţin doi membri trebuie să aibă studii economice sau juridice  cu 

experienţă de cel puţin 5 ani în domeniul economic, juridic, contabilitate, de 

audit sau financiar; 
• cel puțin un membru trebuie să dețină calificarea de auditor financiar sau să 

aibă exepriență de cel puțin 3 ani dobândită prin participarea la misiuni de 
audit statutar în România, în alt stat membru, într-un stat AELS, în Elveția 
sau în Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord sau în cadrul 

Comitetelor de audit formate la nivelul Consiliilor de 
administrație/supraveghere ale unor societăți/entități de interes public; 

• cel puţin unul dintre membrii consiliului de administraţie trebuie să aibă 
studii tehnice cu experienţă in domeniul tehnic; 

• în cazul consiliilor de administraţie al căror număr de membri se încadrează 

în prevederile art. 28, alin.(5) al O.U.G. 109/2011, nu pot fi mai mult de 2 
membri din rândul funcţionarilor publici sau altor categorii de personal din 

cadrul autorităţii publice tutelare ori din cadrul altor autorităţi sau instituţii 
publice; 

• în mod obligatoriu, în selecţia candidaţilor se va avea în vedere evitarea 

situaţiilor de conflict de interese sau incompatibilităţi; 
• majoritatea membrilor consiliului de administraţie este formată din 

administratori neexecutivi şi independenţi, în sensul art.138 alin.2 din Legea 
nr.31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

• mandatul administratorilor este stabilit prin actul constitutiv, neputând 

depăşi 4 ani; 
• o persoană fizică poate exercita concomitent cel mult 3 mandate de 

administrator în societăţi sau întreprinderi publice al căror sediu se află pe 
teritoriul României; 

• membrii consiliului de administraţie sunt persoane fizice sau juridice, cu 

experienţă în îmbunătăţirea performanţei societăţilor sau regiilor autonome 
pe care le-au administrat sau condus; 

• selecţia se realizează cu respectarea principiilor nediscriminării, 
tratamentului egal şi transparenţei; 

• candidaţii care vor fi selectaţi pentru a fi înscrişi pe lista scurtă vor fi ulterior 
înştiinţaţi să depună o Declaraţie de intenţie realizată conform prevederilor 
H.G. nr.722/2016 şi în concordanţă cu Scrisoarea de aşteptări. 

  
 Condiţiile generale de participare sunt: 

 
• studii superioare absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă; 



• cunoaşterea limbii române (scris şi vorbit) şi cetăţenia română sau cetăţenia 

altor state membre ale Uniunii Europene cu condiţia să aibă domiciliul în 
România; 

• capacitate deplină de exerciţiu; 
• stare de sănătate corespunzătoare funcţiei pentru care candidează, atestată 

pe bază de documente medicale; 

• să nu fie destituit/ă dintr-o funcţie publică, să nu i fi fost revocat contractul 
de mandat pentru neindeplinirea indicatorilor cheie de performanţă sau să 

nu-i fi încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în 
ultimii 5 ani; 

• nu au înscrieri în cazierul judiciar; 

• nu au înscrieri în cazierul fiscal; 
 

 Criteriile de evaluare / selecţie finală a candidaţilor – INTERVIU: 
 1. Dosarul de candidatură. 
 2. Matricea profilului de candidat. 

 3. Declaraţia de intenţie a candidatului. 
 

 

 

Criterii de selectie 

Competenţe: 
• Competenţe specifice sectorului; 

• Competenţe profesionale de importanţă strategică / tehnică; 
• Competenţe de guvernanţă corporativă; 
• Competenţe sociale şi personale; 

• Experienţă pe plan naţional şi internaţional 
 

Trăsături: 
• Integritate, reputaţie şi comportament etic; 
• Independenţă; 

• Expunere politică; 
• Dinamism, determinare; 

• Alinierea cu scrisoarea de aşteptări a acţionarilor 
 

 Dosarul de înscriere trebuie să cuprindă în mod obligatoriu 

următoarele documente: 
• copia actului de identitate; 

• copia diplomelor de studii;  
• curriculum vitae  
• extras Revisal/copie după carnetul de mună/copie după contract mandat / 

adeverinţe doveditoare ale experienţei în muncă şi administrare/ conducere;  
• cazierul judiciar/declaraţie pe proprie răspundere conform formular nr. 1; 

• cazier fiscal / declaraţie pe proprie răspundere conform formular nr. 2; 
• adeverinţa medicală care atestă starea de sănătate corespunzătoare / 

declaraţie pe proprie răspundere conform formular nr. 3; 
• declaraţie pe proprie răspundere privind statutul de independent conform 

formular nr. 4; 

• declaraţie pe proprie răspundere că informatiile continute în CV şi dosarul 
de candidatură corespund realităţii conform formular nr.5 



• declaraţie pe proprie răspundere privind calitatea de membru în consilii de 

administraţie ale întreprinderilor publice, altele decât cel în care urmează a 
fi numit conform formular nr. 6; 

• declaraţie de consimţământ prin care candidatul îşi exprimă acordul de a se 
procesa datele sale personale în scopul procedurii de recrutare şi selecţie 
conform formular nr. 7; 

• declaraţie pe proprie răspundere privind neîncadrarea în situaţia unui 
conflict de interese conform formular nr. 8; 

• declaraţie pe proprie răspundere prin care candidatul va confirma că nu se 
află într-una din situaţiile prevăzute la art. 6 din O.U.G. nr. 109/2011 privind 
guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice sau că nu a suferit o 

condamnare pentru o infracţiune legată de conduita profesională conform 
formular nr. 9. 

• Declaraţie pe propria răspundere în privinţa situaţiei societăţilor pe care le-
a administrat sau condus candidatul conform formular 10.  

 Candidaţii incluşi pe lista scurtă urmează să-şi completeze dosarul de 

candidatură cu cazierul judiciar, cazierul fiscal şi adeverinţă medicală, 
în cazul în care acestea nu au fost depuse la data depunerii dosarului. 

 
 
 

 Originalele actelor depuse la dosar vor fi văzute de comisie la proba de 
interviu. 

 Documentele necesare în procesul de recrutare / selecţie şi formularele de 
declaraţii se regăsesc pe pagina de internet a MUNICIPIULUI CONSTANŢA  
(www.primaria-constanta.ro) şi pe pagina de internet a societăţii ( 

www.conforturban-ct.ro )  
 Dosarul de candidatură se va depune până la data de 20.02.2023, ora 12.00 

la registratura Primăriei Municipiului Constanţa, Bdul.Tomis Nr.51, Constanţa, 
Judetul Constanţa în dosar plic închis şi sigilat, unde va primi un număr de 
înregistrare şi data certă a depunerii. Dosarul va avea menţionat “ Candidatură 

pentru funcţia de membru în Consiliul de administraţie al societăţii CONFORT 
URBAN S.R.L” , precum numele şi prenumele candidatului sau va fi trimis prin 

intermediul poştei cu confirmare de primire. O copie a dosarului de candidatură va 
fi transmisă obligatoriu pe adresa expertului independent, foxconsiliu@gmail.com 

până la aceeaşi dată şi ora.  
  Plicurile ajunse după data şi ora menţionată nu vor fi luate în considerare. 

 Candidaţii declaraţi admişi la etapa de selecţie a dosarelor şi care se 

regăsesc pe lista scurtă, vor fi evaluaţi în cadrul interviului, ora şi locul desfăşurării 
acestuia urmând a le fi comunicate personal prin intermediul postei electornice si 

telefonic.   
Relaţii suplimentare se pot obţine la telefon 0799.35.85.82. 
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FORMULAR 1 

 

 

DECLARAȚIE 

privind cazierul judiciar  

 

 

Subsemnatul/a __________________________________________, 

având CNP________________________, domiciliat/ă în 

_____________________, str. _________________________, nr._____, b l .  

____, s c .  ____, ap.____, posesor al/a C.I., seria ____nr.__________, eliberat/ă 

de _______________________________la data de __________, telefon 

fix:___________,telefon mobil ______________________,  e-mail: 

____________________, ca şi aplicant/ă pentru poziţia de membru în Consiliul 

de administraţie al societăţii CONFORT URBAN SRL, cunoscând dispoziţiile 

articolului 326 din Codul Penal cu privire la falsul în declaraţii, declar pe proprie 

răspundere că nu am cazier judiciar. 

 Dau prezenta declaraţie fiindu-mi necesară la dosarul de înscriere la 

procesul de recrutare / selecţie pentru poziţia de membru în dconsiliul de 

administraţie al societăţii  CONFORT URBAN S.R.L. 

   

Data, _____________ 

 

 

      Semnătura , __________________ 

 

 

 

 

 

 



 
FORMULAR 2 

 

 

DECLARAȚIE 

privind cazierul fiscal 

 
 

 

 

Subsemnatul/a __________________________________________, având 

CNP________________________, domiciliat/ă în _____________________,  

str. _________________________, nr._____, b l .  ____, s c .  ____, ap.____, 

posesor al/a C.I., seria ____nr.__________, eliberat/ă de 

_______________________________la data de __________, telefon 

fix:_________________,telefon mobil ______________________,  e-mail: 

____________________, ca şi aplicant/ă pentru poziţia de membru în Consiliul 

de administraţie al societăţii CONFORT URBAN S.R.L., cunoscând 

dispoziţiile articolului 326 din Codul Penal cu privire la falsul în declaraţii, declar 

pe proprie răspundere că nu am cazier fiscal. 

 Dau prezenta declaraţie fiindu-mi necesară la dosarul de înscriere la 

procesul de recrutare / selecţie pentru poziţia de membru în Consiliul de 

administraţie al societăţii CONFORT URBAN S.R.L.  

Data, _____________ 

 

 

      Semnătura , _________________ 

 
 
 
 
 
 



 
FORMULAR 3 
 

 

 

DECLARAȚIE 

privind adeverinţa medicală 

 

 

Subsemnatul/a __________________________________________, 

având CNP________________________, domiciliat/ă în 

_____________________,  str. _________________________, nr._____, b l .  

____, s c .  ____, ap.____, posesor al/a C.I., seria ____nr.__________, eliberat/ă 

de _______________________________la data de __________, telefon 

fix:___________,telefon mobil ______________________,  e-mail: 

____________________, ca şi aplicant/ă pentru poziţia de membru în Consiliul 

de administraţie al societăţii CONFORT URBAN S.R.L., cunoscând 

dispoziţiile articolului 326 din Codul Penal cu privire la falsul în declaraţii, 

declar pe proprie răspundere că sunt apt/ă pentru muncă din punct de vedere 

medical. 

 Dau prezenta declaraţie fiindu-mi necesară la dosarul de înscriere la 

procesul de recrutare / selecţie pentru poziţia de membru în Consiliul de 

administraţie al societăţii CONFORT URBAN S.R.L. 

Data, _____________ 

 

 

      Semnătura , __________________ 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
FORMULAR 4 

 

DECLARAŢIE 

 

PRIVIND STATUTUL DE INDEPENDENT  

 

Subsemnatul/a_________________________________________, 

domiciliat/ă în ________________________________________________, 

posesor al C.I. seria _____ nr. _____ eliberată de 

_____________________________ la data de _______________ având CNP 

______________________________în calitate de candidat/ă pentru poziţia de 

Membru în Consiliul de administraţie al societăţii CONFORT URBAN S.R.L. 

declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedura de selecţie 

a candidaţilor pentru poziţia de membru în Consiliul de administraţie al societăţii 

CONFORT URBAN S.R.L. şi a sancţiunilor prevăzute de Codul Penal privind 

falsul în declaraţii, că:  

       Deţin statutul de independent faţă de ____________________aşa cum este 

acesta descris in art. 1382  alin. 2 din legea 31/1990 privind societăţile; 

       Nu deţin statutul de independent faţă de ___________________aşa cum este 

acesta descris in art. 1382  alin. 2 din legea 31/1990 privind societăţile; 

           Subsemnatul/a declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în 

fiecare detaliu şi înţeleg ca autoritatea publică tutelară, are dreptul de a solicita, în 

scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, orice informaţii şi documente 

doveditoare în conformitate cu prevederile legale. 

    Data completării, 

  _______________ 

 

         (Nume, prenume) 

       ___________________________ 

            

         (Semnătura,  

            ___________________ 
 
 



FORMULAR 5 
 

DECLARAŢIE 

privind conţinutul dosarului de candidatură 

 

Subsemnatul/a______________________________________, având  

CNP _____________________, domiciliat/ă în ______________, str. 

_________________, nr.____,  b l .  ____,  s c .  ____, ap.____, posesor al CI, 

seria _____, nr. ____________, eliberat de ___________________ la data de 

_________________,  telefon fix: _______________, telefon mobil 

____________________,  e-mail: _______________________, ca şi aplicant/ă 

pentru poziţia de membru în Consiliul de administraţie al societăţii 

CONFORT URBAN S.R.L, cunoscând dispoziţiile articolului 326 din Codul 

Penal cu privire la falsul în declaraţii, declar pe proprie răspundere că 

informaţiile cuprinse în dosarul de candidatură depus şi informaţiile 

cuprinse în Curriculum Vitae corespund experienţei mele profesionale  . 

 Dau prezenta declaraţie fiindu-mi necesară la dosarul de înscriere la 

procesul de recrutare / selecţie pentru poziţia de membru în Consiliul de 

administraţie al societăţii CONFORT URBAN  S.R.L. 

  Data, 

 _________________ 

 

        Semnătura , 

            _________________ 

         
 
 
 
 
 
 
 
 



FORMULAR 6 
 

 

DECLARAŢIE 

privind apartenenţa la consiliile de administraţie 

 

 

Subsemnatul/a __________________________________________, 

având CNP_______________________, domiciliat/ă î n_______________, 

str.__________________________, nr. _____, b l .  _____, sc. _____, ap. 

_____, posesor al CI, seria _____, nr. ____________, eliberată de 

________________ la data de _________________, telefon fix: ________, 

telefon mobil:________________, e-mail: ____________________, ca şi 

aplicant/ă pentru poziţia de membru în Consiliul de administraţie al societăţii 

CONFORT URBAN S.R.L. cunoscând dispoziţiile articolului 326 din Codul 

Penal cu privire la falsul în declaraţii, declar pe proprie răspundere că fac parte 

din ______ consilii de administraţie și/sau membru în consiliul de supraveghere 

în societăţi comerciale sau întreprinderi publice al căror sediu se află pe teritoriul 

României. 

 Dau prezenta declaraţie fiindu-mi necesară la dosarul de înscriere la 

procesul de recrutare a membrilor Consiliului de administratie al societăţii 

CONFORT URBAN S.R.L. 

 

         Data, 

_______________ 

      Semnătura, 

     ___________________ 

 

 
 
 



FORMULAR 7 
 
 
 

DECLARAŢIE DE CONSIMŢĂMÂNT 

 

 

 Subsemnatul/a,___________________________________________, 

având CNP______________________,declar pe propria răspundere că îmi dau 

acordul cu privire la utilizarea şi prelucrarea datelor mele personale în vederea 

verificării informaţiilor furnizate în cadrul procedurii de selecţie şi recrutare în 

vederea ocupării unei poziţii de membru in Consiliul de administraţie al 

societăţii CONFORT URBAN  S.R.L.  iar aceste date corespund realităţii. 

 Am luat la cunoştinţă că datele cuprinse în acest formular vor fi tratate 

confidenţial, în conformitate cu prevederile Regulamentului Nr. 679/2016 privind 

protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter 

personal si privind libera circulatie a acestor date.  

 

 

  Data,    

         _________________                                                                           

          

         Semnătura, 

        ______________________ 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



 
FORMULAR 8 

 

DECLARAŢIE 
 

PRIVIND NEÎNCADRAREA ÎN SITUAŢIA DE 

CONFLICT DE INTERESE 

 

Subsemnatul /a ____________________________________ domiciliat/ă 

în ____________, posesor al C.I. seria _____ nr. ______ eliberată de 

____________________ la data de ___________________ având CNP 

____________________, în calitate de candidat pentru poziţia de Membru în 

Consiliul de administraţie al societăţii CONFORT URBAN S.R.L. 

Declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedura de 

selecţie a candidaţilor pentru poziţia de membru în Consiliul de administraţie al 

societăţii CONFORT URBAN  S.R.L. şi a sancţiunilor prevăzute de Codul penal 

privind falsul în declarații, că prin ocuparea poziţiei pentru care mi-am depus 

candidatura, nu mă aflu în situaţia de conflict de interese sau incompatibilităţi, aşa 

cum sunt acestea definite de legislaţia în vigoare din Romania. 

Subsemnatul/a declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în 

fiecare detaliu şi înţeleg că autoritatea publică tutelară are dreptul de a solicita, 

în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, orice informaţii şi documente 

doveditoare în conformitate cu prevederile legale. 

 

    Data completării, 

__________________                                                      

                      ___________________________ 

                           (Nume, prenume) 

        _________________ 

           (Semnătura) 
 

 
 
 
 



FORMULAR 9 
 

DECLARAŢIE 

privind situaţiile prevăzute la art. 6 din O.U.G. nr. 109/2011 

Subsemnatul/a____________________________________________, având          

CNP _____________________, domiciliat/ă în ______________,             str. 

_________________, nr.____,  b l .  ____,  s c .  ____, ap.____, posesor al CI, 

seria _____, nr. ____________, eliberat de ___________________ la data de 

_________________,  telefon fix: _______________, telefon mobil 

____________________,  e-mail: _______________________, in calitate de 

aplicant/ă pentru poziţia de administrator al societăţii CONFORT URBAN 

S.R.L, cunoscând dispoziţiile articolului 292 din Codul Penal cu privire la falsul 

în declaraţii, declar pe proprie răspundere că nu mă aflu întruna din situaţiile 

prevăzute la art. 6 din O.U.G. nr. 109/2011 (nu sunt incapabil/ă şi nu am fost 

condamnat/ă 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 prevenire 

şi combatere a finanţării terorismului) şi nici nu am suferit o condamnare 

pentru vreo infracţiune legată de conduita profesională. 

Declar ca nu am fost condamnat(a) pentru săvârşirea unei infractiuni 

contra umanitatii, contra statului sau contra autorităţii, infractiuni de corupţie şi 

de serviciu, infracţiuni care împiedică înfaptuirea justitiei, infracţiuni de fals ori 

a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie care m-ar face incompatibil(a) cu 

exercitarea functiei publice. 

           Declar ca nu am fost destituit(a) dintr-o funcţie publică, nu mi-a încetat 

contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 3 ani şi nu 

am fost revocat ca administrator sau director al unei societăţi publice sau private 

sau al unei regii autonome în ultimii3 ani; 

Declar ca nu am desfăşurat activitate de politie politică, astfel cum este 

definită prin lege. 

 Dau prezenta declaraţie fiindu-mi necesară la dosarul de înscriere la 

procesul de recrutare / selecţie pentru poziţia de membru în Consiliul de 

administraţie al societăţii CONFORT URBAN  S.R.L.  

 

 

Data, 

 _________________ 

        Semnătura , 

            ________________ 

 



FORMULAR 10  

DECLARAŢIE 

privind atragerea răspunderii în cazul insolvenței/falimentului 

 societăților/regiilor autonome administrate/conduse  

 

Subsemnatul/a ____________________________________________, 

având CNP ____________________________, domiciliat/ă în 

______________, str. ___________________, nr.____,  b l .  ____,  s c .  ____, 

ap. ____, posesor al CI, seria _____, nr. ____________, eliberat de 

___________________ la data de ___________, telefon fix: _______________, 

telefon mobil ___________________, e-mail: _______________________, ca şi 

aplicant/ă pentru poziţia de membru în Consiliul de administraţie al societăţii  

CONFORT URBAN S.R.L , cunoscând dispoziţiile articolului 326 din Codul 

Penal cu privire la falsul în declaraţii, declar pe propria răspundere, sub sancţiunea 

excluderii din procedura de selecţie a candidaţilor pentru poziţia de membru în 

Consiliul de administraţie şi a sancţiunilor prevăzute de Codul Penal privind falsul 

în declaraţii, că: 

        Împotriva mea nu a fost inițiată și admisă o acțiune de atragere a 

răspunderii în ceea ce privește insolvența/ falimentul unei societăți comerciale/ 

regii autonome în care mi-am exercitat mandatul de administrator/ director; 

 

       Împotriva mea a fost inițiată și admisă o acțiune de atragere a răspunderii în 

ceea ce privește insolvența/ falimentul unei societăți comerciale/ regii autonome 

în care mi-am exercitat mandatul de administrator/ director; 

Subsemnatul/a declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în 

fiecare detaliu şi înţeleg că autoritatea publică tutelară, are dreptul de a solicita, în 

scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, orice informaţii şi documente 

doveditoare în conformitate cu prevederile legale. 

Dau prezenta declaraţie fiindu-mi necesară la dosarul de înscriere în 

procesul de recrutare și selecţie pentru poziţia de membru în Consiliul de 

administraţie al societăţii CONFORT URBAN S.R.L. 

 

  Data, 

 _________________ 

 

        Semnătura , 
    

 

 


