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S.C.IPROCHIM S.A.
BUCUREŞTI

Număr de ordine în registrul comerţului: J40 / 6485 / 1991, Cod Unic de Înregistrare ( RO ) 457747,
Sediul social: str. Mihai Eminescu, nr. 19- 21, Sector 1, Bucureşti,
Tel.: (021) 2117654, Fax: (021) 2102701.

ANUNŢ SELECŢIE/EVALUARE ADMINISTRATOR
SOCIETATE COMERCIALĂ PE ACŢIUNI
” Consiliul de Administraţie al S.C. IPROCHIM S.A., societate avînd sediul social
în BUCUREŞTI, Sector 1, str. Mihai Eminescu, nr. 19-21, înregistrată la Oficiul
Registrului Comerţului de pe lîngă Tribunalul Bucureşti sub număr de ordine J40 / 6485
/ 15.07.1991, Cod Unic de Înregistrare 457747, atribut fiscal RO, tel. 021.211.76.54., fax
021.210.27.01., adresă internet www.iprochim.ro, organizează procedura de
selecţie/evaluare pentru ocuparea unui post de membru al Consiliului de Administraţie,
administrator provizoriu, în conformitate cu prevederile art. 60 şi art. 29 din O.U.G.
nr. 109 / 2011, prin selecţia/evaluarea candidaţilor.
Selecţia/evaluarea se realizează cu respectarea principiilor nediscriminării,
tratamentului egal şi transparenţei şi cu luarea în considerare a specificului domeniului
de activitate al societăţii. Selecţia/evaluarea candidaţilor se va efectua în două etape
succesive, după cum urmează: selecţia dosarelor de înscriere şi interviul candidaţilor
selectaţi.
Pentru ocuparea postului de membru al Consiliului de Administraţie,
administrator provizoriu, rămas vacant, candidaţii trebuie să întrunească următoarele
condiţii:
1)
- să nu fie persoane 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 infracţiunile prevăzute de Legea nr.
656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea
unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării actelor de terorism, cu modificările şi
completările ulterioare, pentru infracţiunile prevăzute de art. 143-145 din Legea nr.
85/2006 privind procedura insolvenţei sau pentru cele prevăzute de prezenta lege, cu
modificările şi completările ulterioare;
2)
- să nu aibă calitatea de funcţionar public sau altă categorie de personal din
cadrul autorităţii publice tutelare ( M.E.C.M.A.) ori din cadrul altor autorităţi sau instituţii
publice.
Criteriile de selecţie/evaluare a candidaţilor pentru ocuparea postului de membru
al Consiliului de Administraţie, administrator provizoriu, rămas vacant, sunt următoarele:
1)
- generale: a) are cetăţenia română; b) cunoaşte limba română scris şi vorbit;
c) are capacitatea deplină de exerciţiu; d) are o stare de sănătate corespunzătoare
funcţiei pe care candidează, atestată pe bază de documente medicale; e) nu a fost
destituit dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru
motive disciplinare în ultimii 5 ani; f) nu a desfăşurat activitate de poliţie politică, astfel
cum este definită prin lege;
2)
- specifice: a) - studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă
sau echivalentă, în domeniile: economic, tehnic de specialitate; b) cunoştinţe de
operare pe calculator - nivel mediu; c) capacitate de exprimare ( scris, vorbit, citit ) în cel
puţin o limbă de circulaţie internaţională - nivel mediu; d) experienţă în activitatea de
administrare/management a/al unor întreprinderi publice profitabile sau a/al unor
societăţilor comerciale profitabile din domeniul de activitate al societăţii.
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Dosarul de înscriere a candidaţilor va conţine alături de actele care dovedesc
îndeplinirea condiţiilor şi criteriilor de selecţie/evaluare şi curriculum vitae din care să
rezulte activitatea desfăşurată anterior.
Candidaţii vor depune la sediul social al societăţii dosarele de înscriere în termen
de 30 zile calendaristice de la publicarea anunţului ( pînă pe data de 14.03.2012,
inclusiv ) iar interviul candidaţilor selectaţi se va ţine în termen de 3 zile lucrătoare de la
expirarea termenului de depunere a dosarelor ( în data de 19.03.2012 ), începînd cu
ora 10,00.
Informaţii suplimentare se pot obţine la sediul social al societăţii sau de la
dl. Mihai - Rareş BANU - UNTARU, desemnată persoană de contact ( telefon
021.212.44.50., 0734.117.347.), precum şi de pe pagina de internet a societăţii
( www.iprochim.ro ). ”.
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