
  

 

 

SC ADMINISTRATIA  PIETELOR SI TÂRGURILOR SA  BRAILA 

SOS . BALDOVINESTI 20 

CUI 27338691-J09/ 457/2010 

 

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE 

ANUNT 

SC Administratia Pietelor si Targurilor SA Braila – prin Consiliul Local 

Municipal Braila, organizeaza  concurs  pentru functia de director 

general in cadrul  SC Administratia Pietelor si Targurilor SA Braila 

Consiliul Local Municipal Braila , cu sediul în Municipiul Braila, str. 
Piata Independentei nr. 1, în calitate de autoritate tutelară a SC 
Administratia Pietelor si Targurilor SA Braila cu sediul in Sos. 
Baldovinesti 20, anunţă organizarea concursului pentru functia de director 
general al societatii, în conformitate cu prevederile OUG nr.109/2011, in 
perioada 10-15.11.2016.  

Selecţia vizează ocuparea unui post de director general pentru un 
mandat de 4 ani.  

 
Concursul consta in 2 probe : proba de sustinere a proiectului de 

management si interviu de selectie .  

Concursul  se va desfasura la SC Administratia Pietelor si Targurilor SA 

Braila cu sediul in Sos. Baldovinesti 20.  

Prima proba, sustinerea proiectului de managemet , va avea loc in data 

de 10.11.2016 ,  iar interviul se va sustine in data de 15.11.2016 .         

Criterii de selectie: 

1.Ocuparea functiei de director general in cadrul  SC Administratia 

Pietelor si Targurilor SA Braila se face prin concurs la care au acces persoane 

fizice care intrunesc cumulativ  urmatoarele conditii:  

- sa fie cetatean roman; 

- sa aiba domiciliul în România; 

- sa cunoasca limba româna, scris si vorbit; 



  

- sa aiba capacitate deplină de exercitiu; 

- sa aiba o stare de sanatate corespunzatoare functiei pentru care 

candideaza, atestata pe baza de document medical de specialitate; 

- sa nu fi fost condamnata pentru savarsirea unei infractiuni contra 

umanitatii, contra statului sau contra autoritatii, de serviciu sau în legatura 

cu serviciul, care împiedica înfaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de 

coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care ar face-o 

incompatibila cu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei in care a 

intervenit reabilitarea; 

- sa aiba o pregatire profesionala corespunzatoare, respectiv sa fie 

absolvenţi de învatamânt universitar economic, juridic, tehnic sau 

administratie publica , de  lunga durata,  cu diploma de licenţa; 

- sa aiba experienta in activitatea de administrare / management a / al 

unor intreprinderi publice profitabile sau a / al unor societati  profitabile 

din domeniul de activitate al intreprinderii publice (experienta in guver-

nanta corporativa reprezinta un avantaj) ; 

- sa aiba recomandare de la ultimul loc de munca care să cuprinda, în 

mod obligatoriu, caracterizarea profilului profesional si moral al persoanei 

si referinte profesionale favorabile de la ultimul loc de munca; 

- sa nu fi desfasurat activitati de politie politica si sa nu fi colaborat cu 

Securitatea inainte de anul 1989; 

- sa cunoasca legislatia in vigoare in domeniul societatilor si guvernantei 

corporative;  

- sa aiba capacitate de analiza si sinteza. 

Locul si perioada de inscriere: 

Inscrierea candidatilor se face la punctul de lucru al SC Administratia 
Pietelor si Targurilor SA Braila din Braila, Sos Baldovinesti nr. 20,  pana pe 

data de 30.10.2016,  ora  15.30 (Secretariat ). 

Continutul dosarului de inscriere: 

Dosarul de inscriere trebuie sa contina urmatoarele documente: 

a) cererea de înscriere; 



  

b) cazier judiciar ; 

c) copia actului de identitate; 

d) copia  diplomei de licenta ; 

e) copie carnet de munca sau adeverinta , in original , eliberata de 

angajator; 

f) curriculum vitae; 

g) adeverinta din care rezulta ca este apt medical; 

i) declaratia pe propria raspundere privind necolaborarea cu Securitatea 
înainte de anul 1989; 

j) declaratia pe propria raspundere conform careia nu a desfasurat 

activitati de politie politica; 

k)copie a actelor (certificat de casatorie etc.) prin care si-a schimbat 

numele, dupa caz; 

l)recomandare de la ultimul loc de muncă. Recomandarea trebuie să 
cuprinda în mod obligatoriu, caracterizarea profilului profesional si moral al 

persoanei si referinte profesionale favorabile de la ultimul loc de munca; 

m) proiectul de management realizat de candidat, închis în plic sigilat, fără 

semne distincte; 

Toate documentele depuse in copie vor avea scris olograf 
mentiunea „ conform cu originalul „ si vor fi semnate de candidat. 
Documentele se depun in plic sigilat la Secretariatul SC APT SA unde vor 

primi numar de inregistrare. 

Pe plic , candidatul mentioneaza in clar numele si prenumele . 

Evaluarea candidatilor, conform conditiilor, se va face in perioada 01-

10.11.2016. 

Vor fi contactati doar candidatii eligibili. 

Consiliul de Administratie al SC A.P.T.  SA Braila 

CRITA BOGDAN – Presedinte 

ANGHELESCU STOICA – Membru 

BALAN MARITICA-  Membru 

GRIGORE VIORICA – Membru 


