
 
 

  Clientul nostru, Societatea Salina Turda S.A. asigura serviciul de administrare si management a Salinei Turda, a 
hotelului Potaissa & SPA si a Complexului Balnear Potaissa.  

Conditiile obligatorii de calificare: 
1. Studii universitare de licență, absolvite cu 

diplomă, respectiv studii superioare de lungă 
durată absolvite cu diplomă de licență sau 
echivalentă; 

2. Experienţă de minim 5 ani  în 
conducerea/administrarea unei/unor societăți 
comerciale, regiilor autonome sau a altor 
entități din sectorul public sau privat.  

Conditiile care constituie avantaj: 
1. Experienta profesionala in domeniul serviciilor de 

utilitate publica. 
2. Alte studii absolvite (studii postuniversitare, master, 

doctorat, postdoctorat). 
3. Experienta in relatia cu autoritatile publice. 

 Conditii eliminatorii: 
1. Destituirea dintr-o functie publica, 
2. Inscrieri in cazierul judiciar si fiscal,  
3. Activarea in mai mult de 3 consilii de administratie ale intreprinderilor publice simultan, 

incepand cu ianuarie 2017. 

 

 
Dosarul de participare va conține în mod obligatoriu: 

1. Curriculum Vitae – model european conf. H.G. nr. 1021/2004; 
2. Copie act de identitate; 
3. Copie documente care atestă pregătirea profesională; 
4. Documente care atestă experiența în administrarea/managementul societăților comerciale/regiilor 

autonome, al altor entități din sectorul public sau privat (Carnet de muncă sau Adeverință, după caz); 
5. Cazier judiciar și fiscal; 
6. Adeverinţa care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării 

concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate; 
7. Declarație pe proprie răspundere dată în conf. Cu prev. Art. 326 Cod Penal, din care să rezulte îndeplinirea 

condițiilor legale pentru dobândirea calității de administrator într-o societate, conf. Prev. L 31/1990 
republicată privind societățile și a prev. OUG 109/2011 cu completările și modificările ulterioare (Declarația 
se obține și se completează la depunerea dosarului);  

8. Declaraţie privind neîncadrarea în situaţia de conflict de interese (Declarația se obține și se completează 
după trimiterea dosarului). 

     
Criterii de evaluare/selecţie:    

1. Competenţe specifice sectorului de activitate; 
2. Competențe profesionale de importanță strategică; 
3. Cunoștințe de Guvernanță corporativă; 
4. Competențe sociale și personale; 
5. Alinierea cu Scrisoarea de așteptări a acționarilor.  

 
Bibliografie: OUG 109/2011 cu modificările și completările ulterioare și Legea Societăților 31/1990 republicată. 
 
Candidatii interesati pot trimite CV-urile si scrisorile de intentie pana la data de 30 noiembrie 2017,  pe adresa de e-
mail office@arc-consulting.ro. Informatii suplimentare puteti obtine la telefon 0733-661233 persoana de contact 
Elena Caprar sau pe site-urile www.arc-consulting.ro. si www.salinaturda.eu.  

 

  Asista 

In procesul de recrutare si selectie   

Societatea Salina Turda SA, judetul CLUJ  

Administrator independent în consiliul de administrație 
pentru perioada de până la 03.02.2021. 
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