
SC CET Arad SA, 
In  baza  prevederilor  OUG  nr.  109/2011  privind  guvernanta  corporativa  a  
intreprinderilor  publice,  aprobata  cu  modificari  prin  Legea  nr.  111/2016,  anunţă  
demararea procesului de selecţie/desemnare a candidatilor pentru functiile de  membri  
ai Consiliului de Administraţie, in perioada 28 iulie – 29 august 2016 

ANUNT PRI  VIND SELECTIA MEMBRILOR CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE   

I. Societatea organizatoare 
SC CET Arad SA persoana juridica romana, avand forma juridica de societate comerciala 
pe actiuni cu capital majoritar detinut de Consiliul Local al Municipiului Arad, fiind pe 
cale de consecinta o intreprindere publica in sensul art. 2, pct. 2, lit. b) din O.U.G. nr. 
109/2011  privind  guvernanta  corporativa  a  intreprinderilor  publice,  aprobata  cu 
modificari prin Legea nr. 111/2016

II. Atributiile consiliului de administratie 
SC CET Arad SA este administrata de un consiliu de administratie, care este insarcinat cu 
indeplinirea tuturor actelor necesare si utile pentru realizarea obiectului de activitate al 
societatii,  cu exceptia  celor  rezervate  de lege pentru adunarea generala  a actionarilor. 
Consiliul  de  administratie  va  fi  format  din  5  -  9  membri.  Numarul  administratorilor 
urmeaza a fi stabilit de catre adunarea generala in sedinta de constituire a consiliului de 
administratie .
Lista completa a atributiilor consiliului de administratie se regaseste in actul constitutiv al 
societatii, in Legea nr. 31/1990, republicata cu modificarile si completarile ulterioare si in 
OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice . 

Mandatul  administratorilor  este stabilit  prin actul  constitutiv  de 4 ani.  Administratorii 
desemnati isi vor exercita mandatul in baza unor contracte de mandat .

Planul de administrare ce urmeaza a fi intocmit de catre consiliul de administratie, se 
elaboreaza  in  vederea  realizarii  indicatorilor  de  performanta  finaciari  si  nefinanciari 
aprobati de adunarea generala a actionarilor, precum si in vederea realizarii obiectivelor 
si indicatorilor de performanta stabiliti de autoritatea publica tutelara conform scrisorii de 
asteptari . 

Scrisoarea  de  asteptari  reprezinta  documentul  de  lucru  prin  care  autoritatea  publica 
tutelara, stabileste performantele asteptate de la organele administrative si de conducere 
ale societatii in vederea asigurarii serviciului public. Scrisoarea de asteptari se va regasi 
pe site-ul societatii si al autoritatii publice tutelare .



III. Conditii impuse pentru candidatii la functiile de administratori 

1.  Conditii generale   :
- experienta in activitatea de administrare/management,
- experienta  in  activitatea  de  administrare/management  a/al  unor  intreprinderi 

publice profitabile sau a/al unor societati comerciale profitabile in domeniul de 
activitate al societatii comerciale

- are cetatenie romana, cetatenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a 
statelor apartinand spatiului Economic European si domiciliul in Romania

- cunoaste limba romana, scris si vorbit
- are varsta minima reglementata de prevederile legale
- are capacitatea deplina de exercitiu
- indeplineste conditiile de studii si dupa caz de vechime sau alte conditii specifice 

potrivit cerintelor functiei 

2.  Conditii specifice  : 
      -  studii superioare de lunga durata absolvite cu diploma de licenta 
      -  vechime  in  specialitate  de  minim un  1  an,  respectiv  5  ani  pentru  domeniul 
economic, juridic, contabilitate, de audit sau financiar daca opteaza pentru unul dintre 
cele 2 (doua)  posturi de administrator

-  în cazul candidaţilor care sunt administratori in functie, aceştia depun o cererea 
pentru  reinnoirea  mandatului  adresata  adunarii  generale  a  actionarilor  însoţită  de  un 
raport de activitate pentru perioada mandatului efectuat 

- să nu se afle într-o situaţie de conflict de interese sau incompatibilitate conform legii
- nu pot fi administratori persoanele care potrivit legii sunt incapabile ori care au fost 

condamnate pentru gestiune frauduloasa, abuz de incredere, fals, uz de fals, inselaciune, 
delapidare, marturie mincinoasa, dare sau luare de mita, pentru infractiunile prevazute de 
Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea si sanctionarea spalarii banilor, precum si pentru 
instituirea  unor  masuri  de  prevenire  si  combatere  a  finantarii  actelor  de  terorism,  cu 
modificarile si completarile ulterioare, pentru infractiunile prevazute la art. 143-145 din 
Legea  nr.  85/2006  privind  procedura  insolventei,  cu  modificarile  si  compeltarile 
ulterioare 

-  competente  manageriale,  tehnice  si  personale, experienta  in  activitatea  de 
administrare/management  a/al  unor intreprinderi  publice profitabile,  a/al  unor societati 
comerciale  profitabile  in domeniul  de activitate  al  societatii  comerciale,  sau a/al  unor 
societati comerciale profitabile 



IV . Criterii de selectie  a candidatilor pentru functiile de membri ai consiliului 
de administratie : 

1.Selecţia   candidatilor  
-   selectia/evaluarea  se  realizeaza  cu  respectarea  principiilor  nediscriminarii, 

tratamentului egal si transparentei si cu luarea in considerare a specificului domeniului de 
activitate al societatii comerciale  

- este realizata de catre comitetul de nominalizare din cadrul consiliului de 
administratie asistat de un expert independent specializat in recrutarea resurselor 
umane.
- candidaţii  vor trebui să aibă în vedere faptul că procedura vizează doar 
selectarea  de  candidaţi  şi  întocmirea  listei  scurte,  membrii  consiliului  de 
administraţie urmând a fi desemnaţi de către adunarea generală a acţionarilor.
- lista scurta cuprinde maximum 5 candidati pentru fiecare post de membru 
in consiliul de administratie si este realizata de  comitetul de nominalizare din 
cadrul consiliului de administratie asistat de un expert independent specializat in 
recrutarea resurselor umane.

2      Criteriile de selectie  /evaluare     
- îndeplinirea condiţiilor generale şi specifice
- a celor cerute prin Legea nr. 111/2016 pentru aprobarea OG nr. 109/2011 privind 

guvernanta corporativa a intreprinderilor publice,
- activitate pentru perioada mandatului efectuat, in cazul administratorilor în funcţie 

care doresc reînnoirea mandatului,
- experienta in activitatea de administrare/management
- experienta  in  activitatea  de  administrare/management  a/al  unor  intreprinderi 

publice profitabile sau a/al unor societati comerciale profitabile intr-unul dintre 
domeniile de activitate al societatii

- experienta de minim 5 ani  in domeniul economic, juridic, conatabilitate, de audit 
sau finaciar ( criterii  care se aplica pentru posturile de administratori  cu studii 
economice/juridice/audit/financiar ) 

V. Aspecte privind desfasurarea procedurii de desemnare a administratorilor 

- numirea  şi  inlocuirea  membrilor  consiliului  de  administratie  se  face 
exclusiv de catre adunarea generala a actionarilor, 
- membrii  consiliului de administratie vor fi desemnati  de catre adunarea 
generala a actionarilor, la propunerea consiliului de administratie in functie
- propunerile  se vor face numai dintre candidatii selectati  in prealabil,  de 
catre comitetul de nominalizare din cadrul consiliului de administratie asistat de 
un expert independent specializat in recrutarea resurselor umane,  inclusi in lista 
scurta a candidatilor 
- propunerile pentru functiile de membri ai consiliului de administratie vor 
fi supuse votului actionarilor in cadrul sedintei adunarii generale a actionarilor 



- lista  scurta  a  candidatilor  selectati  va  cuprinde  maximum  5  canditati 
pentru fiecare post de membru al consiliului de administratie, 
- membrii consiliului de administratie vor deveni acele persoane, propuse 
pentru a  fi  alese  in  consiliul  de  administratie  care  cumuleaza  cele  mai  multe 
voturi acordate din partea actionarilor, 
- in  dreptul  fiecarui  candidat  actionarii  mentioneaza  numarul  de  voturi 
acordate,  
- fiecare  actiune  detinuta,  da  dreptul  la  un  vot  in  adunarea  generala  a 
actionarilor,    
- candidatii care au obtinut cele mai multe voturi in cadrul adunarii generale 
a actionarilor vor constitui consiliul de administratie 

Nota : 
-  cel putin doi dintre membrii consiliului de adminsitratie  desemnati trebuie sa  
aiba studii economice sau juridice si experienta in domeniul economic, juridic,  
contabilitate, de audit sau financiar de cel putin 5 ani
-  1 sau 2 membri ai consiliului de administratie pot fi din rândul funcţionarilor  
publici sau altor categorii de personal din cadrul autorităţii publice tutelare ori  
din cadrul altor autorităţi sau instituţii publice 
- membrii consiliului de administratie nu pot face parte din mai mult de 3 consilii  
de  administratie  ale  intreprinderilor  publice:  regii  autonome  sau  societati  
comerciale 

Prin exceptie de selectie de mai sus, in cazul incetarii mandatului unora dintre membrii 
consiliului de administratie, selectia noilor membri se va face din lista scurta alcatuita in 
procesul de selectie, daca aceasta include persoane care nu au fost numite ca membri ai 
consiliului de administratie 

Mandatul administratorilor care si-au indeplinit in mod corespunzator atributiile poate fi 
reinnoit ca urmare a unui proces de evaluare. In cazul in care administratorii propusi sunt 
administratori  in  functie,  cererea  pentru  reinnoirea  mandatului  se  adreseaza  adunarii 
generale a actionarilor cu obligatia de a prezenta un raport de activitate pentru perioada 
mandatului efectuat .

VI.  Documentele  necesare  pentru  depunerea  candidaturilor/dosarelor  de 
candidatura  

- copia actului de identitate 
- copiile  documentelor  din  care  sa  ateste  nivelul  studiilor  si  ale  altor 
documente  care  atesta  efectuarea  unor  specializari,  copiile  documentelor  care 
atesta indeplinirea conditiilor specifice



- copia  carnetului  de  munca,  conforma  cu  originalul,  sau,  dupa  caz,  o 
adeverinta care sa ateste vechimea in munca, in meserie si/sau in specilaitatea 
studiilor
- cazier fiscal 
- cazier judiciar sau o declaratie pe proprie raspundere prin care candidatul 
va confirma ca nu se afla intr-una din situaţiile prevăzute la art. 6 din OUG nr. 
109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice ori ca nu a 
suferit  o  condamnare  pentru  o  infractiune  legata  de  conduita  profesionala 
(modelul declaratiei este atasat),
- curriculum vitae (format european),
- raport  de  activitate  pentru  perioada  mandatului  efectuat,  pentru 
administratorii în funcţie care doresc reînnoirea mandatului, 
- declaratie pe proprie raspundere care sa confirme acordul candidatului de 
a se procesa datele sale personale in scopul procedurii de recrutare si selectie, 
precum si de a se putea verifica informatiile furnizate (modelul declaraţiei este 
atasat)

Nota :  

- candidatii selectati si inscrisi in lista scurta, vor intocmi in baza elementelor din  
scrisoarea  de  asteptari  a  autoritatii  publice  tutelare  si  in  baza  informatiilor  
publice legate de activitatea intreprinderii publice, o declaratie de intentie care 
reprezinta  viziunea  sau  programul  privind  dezvoltarea  intreprinderii  publice.  
Declaratia de intentie este parte componenta a evaluarii finale a acestora pentru  
clasificare si numire .

VII. Inscriere : 

Candidatii  pentru  functiile  de  membri  in  consiliul  de  administratie  trebuie  sa 
indeplineasca conditiile impuse la cap. III si cap. VI de mai sus mentionat . 

In acest sens candidatii pentru functiile de membri ai consiliului de administratie,  vor 
depune personal sau prin posta pana la data de 22 august 2016, ora 13.00, la registratura 
societatii SC CET Arad SA, cu sediul in Municipiul Arad, Calea 6 Vanatori FN, dosarul 
de candidatura 

Dosarele de candidatura se depun în plic închis şi sigilat. Candidaţii vor primi un număr 
de înregistrare şi data depunerii candidaturii de la registratura societatii .

Plicul  va  avea  menţiunea  ”Candidatură  pentru  funcţia  de  membru  în  Consiliul  de 
Administraţie al SC CET Arad SA” precum şi numele si prenume adresa de domiciliu şi 
date de contact ale candidatului .



VIII Precizari finale 

Candidatii vor trebui sa aiba in vedere faptul ca procedura initiala vizeaza doar selectia 
candidatilor pentru functia de membri ai consiliului de administratie al SC CET Arad SA, 
membrii consiliului urmand a fi desemnati de catre adunarea generala a actionarilor in 
sedinta de constituire din data de 29 august 2016 

Selectia  candidatilor  se  va  realiza  de  catre  comitetul  de  nominalizare  din  cadrul 
consiliului  de  administratie  asistat  de  un  expert  independent  specializat  in  recrutarea 
resurselor umane, in data de 23 august 2016 .

Candidatii selectati si inscrisi in lista scurta, vor fi contactati telefonic/e-mail,  de catre 
reprezentantii SC CET Arad SA, pentru depunerea declaratiei de intentie .

Declaraţiile pe propria răspundere/consimtamant solicitate, se pot descărca de pe site-ul 
societăţii sau se pot obţine de la secretariatul societăţii.

Presedinte C.A. 
S.C. CET Arad S.A.  



DECLARAŢIE pe propria răspundere

Subsemnatul/Subsemnata................................................,  în  calitate  de 

participant(ă)  la  procedura  de  recrutare  şi  selecţie  în  vederea  ocupătii  unui  post  de 

membru în Consiliul de Administraţie al SC CET Arad SA,  declar pe propria răspundere 

sub  sancţiunea  excluderii  din  procedura  de  recrutare  şi  selecţie  şi  sub  sancţiunile 

aplicabile faptei de fals în acte publice, că:

a)  nu  am fost  condamnat(ă)  printr-o hotărâre  judecătorească  rămasă  definitivă 

pentru o infracţiune legată de conduita profesională;

b)  nu  am  făcut  obiectul  unei  hotărâri  judecătoreşti  rămase  definitive  pentru 

gestiune frauduloasă, abuz de încredere, fals, uz de fals, înşelăciune, delapidare, mărurie 

mincionasă, dare şi luare de mită, pentru infracţiunile prevăzute de Legea nr. 656/2002 

pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri 

de prevenire şi combatării a finanţării actelor de terorism, cu modificările şi completările 

ulterioare, pentru infracţiunile prevăzute la art. 143-145 din Legea nr. 85/2006 privind 

procedura insolvenţei, cu modificările şi completările ulterioare;

Subsemnatul/Subsemnata,  declar  că  informaţiile  furnizate  sunt  complete  şi 

corecte în fiecare detaliu şi înteleg ca SC CET Arad SA are dreptul de a solicita, în scopul 

verificării şi confirmării declaraţiilor orice documente doveditoare de care dispun.

 

                                                           Data                                   
                                                                                           Semnatura ......................



DECLARAŢIE DE CONSIMŢĂMÂNT

Subsemnatul/Subsemnata,____________________________________________, 

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 

unui post de membru în Consiliul de Administraţie al SC CET Arad SA,  iar aceste date 

corespund realităţii. 

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

confidenţial,  în  conformitate  cu  prevederile  Directivei  CE/95/46  privind  protecţia 

persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi liberă 

circulaţie a acestor date, transpusă prin Legea nr. 677/2001 privind protecţia persoanelor 

la  prelucrarea  datelor  cu  caracter  personal  şi  libera  circulaţie  a  acestor  date  cu 

modificările  şi  completările  ulterioare,  precum  şi  prevederile  Directivei  2002/58/CE 

privind  prelucrarea  datelor  cu  caracter  personal  şi  protecţia  vieţii  private  în  sectorul 

comunicaţiilor electronice, transpuse prin Legea nr. 506/2004.

                                                           Data                                   
                                                                                           Semnatura ......................


