
Procedură de selecție a Directorului General la societatea Piețe SA Sibiu 

 

În aplicarea art. 35 din OUG nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, 

modificată, Consiliul de Administraţie al SC Pieţe Sibiu SA, cu sediul în Sibiu str. Calea Surii Mari, 

nr.16 A, jud. Sibiu, înregistrată la ORC Sibiu sub nr. J32/481/2010, CIF RO 27249764, site 

http://www.piete.sibiu.ro, 

ANUNŢĂ 

 

organizarea procedurii de selecţie pentru postul de Director general al SC Piețe Sibiu SA. 

Candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii şi criterii obligatorii: 

 

Condiţii: 

1) Cetăţenie română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor 

aparţinând SEE şi domiciliul în România; 

2) studii superioare tehnice de lungă durată sau licenţă + master după sistemul Bologna; 

3) experienţă relevantă (minim 10 ani în activitatea de conducere a unor întreprinderi publice ori 

societăţi din domeniul privat;  

4) să fi obţinut profit în minim 4 ani de conducere a unei/unor întreprinderi publice ori societăţi 

din domeniul privat;  

5) să nu aibă înregistrate în cazierul judiciar infracţiuni incompatibile cu calitatea de Director 

general; 

6) să nu fie sau să nu fi fost în ultimii 3 ani în stare de litigiu sau în situaţie de conflict ori 

incompatibilitate cu societatea SC Piețe Sibiu SA sau cu o autoritate tutelară a societăţii menţionate; 

7)      să aibă disponibilitatea de a începe activitatea ca Director general al societății în data de 20 mai 

2022. 

 

Constituie avantaje: 

1) experienţă în domeniul administrarii pietelor agroalimentare si a târgurilor; 

2) experienţă în relaţia cu autorităţile publice; 

 

Criterii de evaluare: 

• cunoştinţele referitoare la aspectele manageriale specifice activităţii unei societăţi publice; 

• cunoştinţele privind sistemul de control intern/managerial la societăţile publice; 

• cunoştinte de guvernanţă corporativă (legislatie şi capacitate managerială în domeniu); 



• cunoştinţe despre legislaţia aplicabilă societăţilor publice; 

• experienţă practică în aplicarea legislaţiei societăţilor publice, inclusiv cu privire la specificul 

activităţii în domeniul administrarii pietelor agroalimentare și târgurilor; 

• aplicarea unor proceduri de îmbunătătire a activităţii de administrare a pietelor 

agroalimentare și târgurilor, 

• criteriu de departajare: cunoştinţele specifice activităţii în domeniul administrării piețelor 

agroalimentare și a târgurilor; 

• criteriu de departajare: numărul anilor de experienţă managerială în domeniul administrarii 

pietelor agroalimentare și târgurilor. 

 

Dosarul de participare se va depune la sediul societăţii până la data de 15.04.2022 ora 10,00 și va 

conţine în mod obligatoriu, sub sancţiunea respingerii candidaturilor/dosarelor incomplete: 

1) curriculum vitae – model european conf. H.G. nr. 1021/2004; 

2) copie act de identitate; 

3) adeverinta medicala care să ateste stare de sănătate corespunzătoare,  

4) copie documente care atestă pregătirea profesională (acte de studii); 

5) copie documente care atestă experienţa în management (copie carnet de muncă sau 

adeverinţe); 

6) declaraţie pe proprie răspundere (netipizată) privind îndeplinirea condiţiilor de la punctele 6) 

și 7) de mai sus;  

7) cazier judiciar; 

8) declaraţie (netipizată) de consimţământ prin care candidatul îşi exprimă acordul de a i se 

procesa datele personale în scopul exclusiv al procedurii de recrutare şi selecţie; 

9) orice alte acte care dovedesc experienţa și calificarea relevante, sub aspectele care constituie 

avantaje (menţionate mai sus). 

10) opisul documentelor mentionate mai sus. 

 

Selecția se va realiza pe baza următoarelor: analiza dosarelor, interviuri, probă scrisă (după caz), 

declarație de intenție, analiză date din surse externe etc.  

Candidații vor fi informați, telefonic sau la adresa de mail comunicată, asupra rezultatelor 

fiecărei etape a procedurii de selecție.  

Informaţii suplimentare se pot obţine la tel.: 0744795401, luni-vineri, orele 8,00-14,00. 


