
Anunț de selecție 

pentru desemnarea membrilor Consiliului de Administrație 

al SC Termica Brad SA 

 

 Consiliul de Administrație al SC Termica Brad SA, cu sediul în loc. Brad, str. Libertății, nr. 

8, jud. Hunedoara, CUI RO 27396250, nr. înreg. ORC J 20/699/2010, în aplicarea art. 29 alin. 7 din 

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

ANUNȚĂ 

Organizarea procedurii de selecție a membrilor consiliului de administrație al SC Termica Brad SA 

Persoanele selectate trebuie să îndeplinească următoarele condiții: 

a) Studii superioare de lungă durată absolvite cu diploma de licență 

b) Cunoașterea limbii române 

c) Capacitate deplină de exercițiu 

d) Să nu aibă înscrieri în cazierul judiciar și fiscal 

e) Experiență în îmbunătățirea performanței societăților pe care le-au administrat sau condus 

f) Minim 5 ani experiență profesională 

g) Să nu fi fost destituit dintr-o funcție publică sau să nu fi încetat contractul individual de 

muncă pentru motive imputabile salariatului în ultimii 5 ani 

h) Persoanele care nu pot fi fondatori, potrivit art. 6 alin. 2 din Legea nr. 31/1990 privind 

societățile, cu modificările ulterioare, nu vor putea fi nici administratori. 

i) Să nu fie membru în mai mult 3 mandate de administrator şi/sau de membru al consiliului 

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

României (luându-se în calcul și postul pe care îl va ocupa, dacă va fi cazul, în Consiliul 

de Administrație al SC Termica Brad SA) 

Aceste criterii se completează cu criteriile generale prevăzute la 28 alin. 3, 4, 5, 6 și 7 din 

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

Criterii de evaluare: 

- Competențe specifice sectorului de activitate – cunoștințe de sector specifice domeniului de 

activitate 

- Competențe profesionale de importanță strategică/tehnică – gândire strategică și previziuni, 

managementul riscului, guvernanța financiară a întreprinderii, cultura organizatorică, 

legislație, tehnologia informației 

- Guvernanța corporativă – înțelegere a principiilor și practicilor de guvernanță corporativă, 

inclusiv, dar nu limitat la guvernanța întreprinderilor publice, rolurile și responsabilitățile 

consiliului, luarea deciziilor, monitorizarea performanței 

- Social și personal – luarea deciziilor, relații interpersonale, negociere, capacitate de analiză și 

sinteză 

Persoanele interesate depun la sediul societății din loc. Brad, str. Libertății, nr. 8, jud. Hunedoara, 

sau prin email office@termicabrad.ro sau fax 0254 611625 până în data de 18.08.2017, ora 15.00 

următoarele documente: curriculum vitae,  cazier judiciar, documente doveditoare pentru studii, 

experiența în domeniu și management, declarație pe proprie răspundere pentru îndeplinirea 

condițiilor și criteriilor de independență, nr. de mandate, situații de incompatibilitate (declarația se va 

obține de la societate sau de pe site-ul acesteia) cazier fiscal. Pentru verificarea informațiilor din 

dosarele de candidatură societatea poate solicita informații suplimentare candidaților. 

Candidații vor fi informați telefonic asupra rezultatelor fiecărei etape a procedurii. 

Candidații care îndeplinesc condițiile legale și vor obține cel mai mare punctaj vor fi propuși 

Adunării Generale a Acționarilor pentru desemnarea în Consiliul de Administrație al SC Termica 

Brad SA. 

Informații suplimentare se pot obține de luni până vineri între orele 8.00-14.30 la telefon 

0787.639.138, email office@termicabrad.ro, fax 0254 611625 sau la sediul societății – persoană de 

contact dl. Boghean Emil. 

 

Comisia de selecție                   Comitetul de Nominalizare și Remunerare 
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