
 
ANUNł 

 
privind organizarea evaluării/selecŃiei candidaŃilor pentru funcŃia de DIRECTOR GENERAL al Companiei 

NaŃionale "AdministraŃia Porturilor Dunării Fluviale" S.A. – Giurgiu 
 
 

Consiliul de AdministraŃie al Companiei NaŃionale "AdministraŃia Porturilor Dunării Fluviale" S.A. – 
Giurgiu, numit prin Hotărârea Adunării Generale a AcŃionarilor nr. 7 din 11.12.2012 

 
 

ANUNłĂ ORGANIZAREA EVALUĂRII/SELECłIEI CANDIDAłILOR 
 

pentru funcŃia de DIRECTOR GENERAL al Companiei NaŃionale "AdministraŃia Porturilor Dunării 
Fluviale" S.A. – Giurgiu, în conformitate cu prevederile Ordonantei de UrgenŃă a Guvernului nr. 109/2011 

privind guvernanŃa corporativă a întreprinderilor publice. 
 
CONDIłII GENERALE ŞI SPECIFICE: 
 
I.1 CondiŃii generale: 
 
a. cetăŃenia română; 
b. cunoaşterea limbii române (scris şi vorbit); 
c. stare de sănătate corespunzătoare funcŃiei pentru care candidează, atestată pe bază de documente 
medicale valabile; 
d. capacitate deplină de exerciŃiu; 
e. nu a fost destituit dintr-o funcŃie similară sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive 
disciplinare în ultimii 5 ani; 
f. să nu fie incapabile, potrivit legii, ori care au fost condamnate pentru gestiune frauduloasă, abuz de 
încredere, fals, uz de fals, înşelăciune, delapidare, mărturie mincinoasă, dare sau luare de mită, pentru 
infracŃiunile prevăzute de Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancŃionarea spălării banilor, precum şi 
pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanŃării actelor de terorism, cu modificările şi 
completările ulterioare, pentru infractiunile prevăzute la art. 143-145 din Legea nr. 85/2006 privind procedura 
insolvenŃei, cu modificările şi completările ulterioare. 
 
I.2 CondiŃii specifice: 
 

• studii superioare absolvite cu diplomă de licenŃă sau echivalentă, cu vechime de minim 5 (cinci) ani. 

• experienŃă în administrarea/managementul unor întreprinderi publice, ori a unor societăŃi comerciale 
profitabile, inclusiv societăŃi comerciale din sectorul privat, sau în administraŃia publică locală sau 
centrală; 

• cunoaşterea unei limbi străine de circulaŃie internaŃională, scris şi vorbit. 
 

II. Criterii de selecŃie: 

• CunoştinŃe de afaceri specifice obiectului de activitate al companiei; 

• ExperienŃă în elaborarea/dezvoltarea de strategii corporative; 
 



• CunoştinŃe solide privind bunele practici de guvernanŃă corporativă; 

• AbilităŃi manageriale evaluate pe baza următoarelor criterii: 
a. capacitate de analiză şi sinteză; 
b. abilităŃi de comunicare (scris şi vorbit); 
c. orientare către rezultate; 
d. capacitate de luare a deciziei. 
 
Constituie un avantaj: 

• ExperienŃă în companii multinaŃionale, autorităŃi ale statului; 

• CunoştinŃe despre strategii de afaceri. 
 

DOCUMENTE NECESARE PENTRU DEPUNEREA CANDIDATURII: 
 
1. CV în format Europass; 
2. Cazier judiciar; 
3. Copie act identitate; 
4. Copii legalizate dupa acte de studii; 
5. Copie carnet de muncă/documente doveditoare; 
6. Dovada numirii în calitate de administrator/manager (unde este cazul); 
7. Copie a BilanŃului (înregistrat la DGFP competent) referitor la exerciŃiul financiar cu profit în care agentul a 
fost administrat/manageriat de către candidat (unde este cazul); 
8. AdeverinŃă care să ateste starea de sănătate corespunzatoare, eliberată cu cel mult 2 luni anterior 
depunerii candidaturii, de către medicul de familie al candidatului sau de către unităŃile sanitare abilitate; 
9. DeclaraŃie pe proprie răspundere prin care candidatul va confirma că nu se află într-una din situaŃiile 
prevăzute la art. 6 din OUG nr. 109/2011 privind guvernanŃa corporativă a întreprinderilor publice sau că a 
suferit o condamnare pentru o infracŃiune legată de conduita profesională (modelul declaraŃiei se va 
descărca de pe site-ul companiei); 
10. DeclaraŃie pe proprie răspundere care să confirme acordul candidatului de a se procesa datele sale 
personale în scopul procedurii de recrutare şi selecŃie, precum şi de a se putea verifica informaŃiile furnizate 
(modelul declaraŃiei se va descărca de pe site-ul companiei); 
 
 
ETAPELE DE DESFĂŞURARE A SELECłIEI: 
 
1. selecŃia dosarelor de înscriere 
2. interviul candidaŃilor selectaŃi 
 

SelecŃia se realizează cu respectarea principiilor nediscriminării, tratamentului egal şi transparenŃei 
şi cu luarea în considerare a specificului domeniului de activitate al Companiei NaŃionale "AdministraŃia 
Porturilor Dunării Fluviale" S.A. – Giurgiu. 
 
BIBLIOGRAFIE 
 
1. Hotărârea Guvernului nr. 520/1998, privind organizarea şi funcŃionarea Companiei NaŃionale 
"AdministraŃia Porturilor Dunării Fluviale" S.A. – Giurgiu, cu modificările şi completările ulterioare; 
2. OrdonanŃa de UrgenŃă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanŃa corporativă a întreprinderilor publice; 



3. OrdonanŃa Guvernului nr. 22/1999 (r2) privind administrarea porturilor şi a căilor navigabile, utilizarea 
infrastructurilor de transport naval apartinând domeniului public, precum şi desfăşurarea activităŃilor de 
transport naval în porturi şi pe căile navigabile interioare; 
4. OrdonanŃa Guvernului nr. 42/1997 privind transportul naval, cu modificările şi completările ulterioare; 
 
Candidaturile: 
Candidaturile şi documentele solicitate se vor depune în termen de 10 zile de la data publicării anunŃului, 
respectiv până la data de 18.01.2013, ora 0900, la Registratura Companiei NaŃionale "AdministraŃia 
Porturilor Dunării Fluviale" S.A. – Giurgiu, din Giurgiu, Şoseaua Portului nr. 1, în plic închis şi sigilat. 
CandidaŃii vor primi un numar de înregistrare, data şi ora depunerii candidaturii. 
Plicul va avea menŃionat “Candidatura pentru funcŃia de DIRECTOR GENERAL al Companiei NaŃionale 
"AdministraŃia Porturilor Dunării Fluviale" S.A. – Giurgiu, precum şi numele, prenumele. 
 
Rezultatul selecŃiei dosarelor se va publica în termen de 5 zile lucratoare de la data limită de depunere a 
acestora pe site-ul Companiei NaŃionale "AdministraŃia Porturilor Dunării Fluviale" S.A. – Giurgiu: 
http://www.apdf.ro. 
CandidaŃii declaraŃi admişi la etapa de selecŃie a dosarelor vor fi evaluaŃi în cadrul unui interviu, data, ora şi 
locul desfăşurării interviului urmând să fie anunŃate telefonic. 


