ANUNȚ DE SELECȚIE
PENTRU POSTUL DE DIRECTOR GENERAL ȘI POSTUL DE DIRECTOR FINANCIAR
LA SNTGN TRANSGAZ SA
În conformitate cu prevederile OUG 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor
publice, cu modificările și completările ulterioare, SNTGN TRANSGAZ SA prin COMITETUL DE
NOMINALIZARE ȘI REMUNERARE din cadrul CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE, declanșează
procedura de selecţie pentru postul de Director General și pentru postul de Director
Financiar.
SNTGN TRANSGAZ SA este operatorul tehnic al Sistemului Naţional de Transport al gazelor
naturale şi asigură îndeplinirea în condiţii de eficienţă, transparenţă, siguranţă, acces
nediscriminatoriu şi competitivitate a strategiei naţionale stabilite pentru transportul intern şi
internaţional al gazelor naturale, dispecerizarea gazelor naturale, cercetarea şi proiectarea în
domeniul transportului de gaze naturale, cu respectarea legislaţiei şi a standardelor naţionale şi
europene de calitate, performanţă, mediu şi dezvoltare durabilă.
A. CERINȚE OBLIGATORII PENTRU POSTUL DE DIRECTOR GENERAL
 studii superioare finalizate cu diplomă de licență, în domeniile tehnic, economic, juridic;
 experiență profesională relevantă (minim 15 ani) din care minim 8 ani, cumulativ, experiență
în administrarea, managementul general al unor întreprinderi din sectorul energetic, cu
activitate reglementată, listate la bursă;
 obținerea de performanțe economice și financiare marcate prin profit în ultimii 5 ani de
administrare, management general al unor întreprinderi din sectorul energetic, cu activitate
reglementată și listate la bursă, a căror cifră de afaceri a fost de minim 300 milioane euro;
 experiența în atragerea de fonduri nerambursabile pentru proiecte de investiții strategice;
 să nu aibă înregistrate în cazierul judiciar și fiscal infracțiuni incompatibile cu calitatea de
director general;
 să nu fie în stare de incompatibilitate și/sau conflict de interese, conform legii;
 cunoașterea limbii române scris, citit, vorbit;
Notă: prin experiență relevantă în activitatea de conducere se înțelege ocuparea următoarelor funcții: membru
în consiliul de administrație/supraveghere, director general,/director executiv indiferent de denumirea acesteia
conform prevederilor art.143, alin (5) din Legea 31/1990 a societăților republicată.
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B.










CERINȚE OBLIGATORII PENTRU POSTUL DE DIRECTOR FINANCIAR
studii superioare finalizate cu diplomă de licență (profil economic);
cel puțin o specializare/certificare profesională în domeniul financiar/bancar/contabil;
experiență profesională (experiență în strategia financiară, investițională, finanțarea și
managementul proiectelor strategice, gestiunea finanțelor, bugetului și patrimoniului, a
capitalurilor și contabilitatea activității companiilor din sectorul energetic; experiență și
cunoștințe în domeniul pieței de capital și obligațiilor de raportare ale emitenților de valori
mobiliare) minim 10 ani din care cel puțin 5 ani în funcții de conducere în domeniul activității
economice,managementului financiar/ bancar/contabil;
cunoștințe și experiență în domeniul Standardelor Internaționale de Raportare Financiară –
IFRS/ Standardelor de contabilitate internațională - IAS;
să nu aibă înregistrate în cazierul judiciar și fiscal infracțiuni incompatibile cu calitatea de
director financiar;
să nu fie în stare de incompatibilitate și /sau conflict de interese, conform legii;
cunoașterea limbii române, scris, citit și vorbit;
cunoașterea limbii engleze, scris, citit, vorbit.

C. DOSARELE DE PARTICIPARE VOR CONȚINE ÎN MOD OBLIGATORIU:
- opis documente;
- curriculum vitae actualizat model European (în limba română);
- copie act identitate (cu mențiunea "conform cu originalul", data și semnătura);
- adeverinţă medicală cu mențiunea "clinic sănătos";
- cazier judiciar;
- cazier fiscal;
- copie documente certificate „conform cu originalul”, care să ateste îndeplinirea
condiţiilor obligatorii din cerințele de aplicare;
- declarația privind revocarea din funcție publică pe motive imputabile candidatului;
- declarație privind neîncadrarea în situația de conflict de interese/incompatibilitate;
- declarație privind prelucrarea datelor cu caracter personal.
D. CRITERII DE EVALUARE/SELECȚIE (CONFORM PREVEDERI ART.33 DIN H.G. 722/2016):
- Competențe specifice sectorului de activitate;
- Competențe profesionale de importanță strategică;
- Cunoștințe de Guvernanță corporativă;
- Competențe sociale și personale;
- Reputație personală și profesională;
- Integritate și independență;
- Gradul de aliniere cu Scrisoarea de așteptări a acționarilor pentru postul pentru care
candidează.
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Referinte bibliografice: OUG 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice,
cu modificările și completările ulterioare; Legea nr.31/1990 privind societățile, cu modificările și
completările ulterioare; HG nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
unor prevederi din OUG 109/2011
Candidaturile şi documentele solicitate prin anunţul de selecție vor fi depuse/trimise cu confirmare
de primire până cel târziu în data de 11.06.2021, orele 15.00, pe suport de hârtie, în plic închis şi
sigilat, pe care, după caz, se va menţiona:




„Procedura de selecţie pentru poziţia de Director general al SNTGN TRANSGAZ SA
Mediaş, Nume și Prenume”, la adresa: București, Bldv.Primăverii nr.55, sector 1 şi în format
electronic, la adresa de e-mail: angela.mates@transgaz.ro; elisabeta.ghidiu@transgaz.ro;
„Procedura de selecţie pentru poziţia de Director financiar al SNTGN TRANSGAZ SA
Mediaş, Nume și Prenume”, la adresa: București, Bldv. Primăverii nr. 55, sector 1 şi în format
electronic, la adresa de e-mail: angela.mates@transgaz.ro; elisabeta.ghidiu@transgaz.ro;

Depunerea pe suport de hârtie a tuturor documentelor pentru candidatură solicitate prin Anunţul
de selecţie este obligatorie. Imposibilitatea transmiterii pe suport de hârtie, în termenul indicat, a
tuturor documentelor solicitate poate atrage după sine excluderea din procedura de selecţie.
Informații suplimentare se pot solicita de luni-vineri, între 07.00-12.00, la numărul de telefon
+40 269/803009 - persoana de contact: doamna Dr.Ec. Elisabeta Ghidiu – Director Departament
Strategie și Management Corporativ, sau prin e-mail la adresa: elisabeta.ghidiu@transgaz.
Prin transmiterea candidaturii, candidații își dau acordul implicit ca datele lor personale să fie
procesate în conformitate cu prevederile legale în vigoare privind prelucrarea datelor cu caracter
personal.
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