
Recrutarea de Admistratori 
 

S.N. de Închideri Mine Valea Jiului S.A., 
S.C. CONPET S.A, 

S.C. Oil Terminal S.A 
 
 
Ministerul Economiei prin Oficiul Participaţiilor Statului şi Privatizării în Industrie a selectat asocierea formata 
din  PwC, D&B David şi Baias SCA şi George Butunoiu pentru a furniza asistenţa de specialitate in procesul de 
recrutare şi selecţie a membrilor Consiliului de Administraţie pentru societăţile mai sus mentionate, conform 
prevederilor OUG nr.109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările şi completările 
ulterioare. 
 
S.N. de Inchideri Mine Valea Jiului S.A.  a luat fiintă la data de 01.11.2012, in urma aplicării dispoziţiilor OUG nr. 
84/2011, aprobată prin Legea nr. 38/2012 şi OUG nr. 119/2011, aprobată prin Legea nr. 143/2012, avand ca unic 
actionar Statul român  prin Ministerul Economiei. Societatea isi desfasoara activitatea in trei perimetre de 
exploatare, Petrila Nord, Paroseni si Uricani si gestioneaza sumele alocate de la buget, cu titlu de ajutor de stat 
 
S.C. CONPET S.A. Ploieşti este operatorul Sistemului Naţional de Transport al Petrolului. Activitatea principală a 
societăţii este transportul de ţitei, gazolină, etan şi condensat prin conducte si cu vagoane cisternă pe calea ferată, în scopul 
aprovizionării rafinăriilor cu ţiţei şi derivate ale acestuia, din producţia internă şi cu ţitei din import. Ministerul Economiei 
deţine, în numele Statului ,o cotă de 58,71% din capitalul social. Ceilalţi acţionari ai societăţii sunt S.C. Fondul Proprietatea 
S.A., cu o cotă de 29,702% din capitalul social şi persoane fizice şi juridice care împreună deţin o cotă de 11,58% din 
capitalul social al societăţii. 
 
S.C. OIL Terminal S.A.  este cel mai mare operator de produse petroliere lichide din Portul Constanţa. Domeniul de 
activitate constă în servicii de descărcare/încărcare nave maritime sau barje, depozitarea mărfurilor în rezervoare terestre, 
condiţionarea mărfurilor, încărcare/descărcare vagoane CF şi autocisterne. Ministerul Economiei deţine, în numele Statului 
, o cotă de 59,62% din capitalul social. Ceilalţi acţionari ai societăţii sunt S.C. Fondul Proprietatea S.A., cu o cotă de 8,45% 
din capitalul social şi persoane fizice şi juridice care împreună deţin o cotă de 31,92% din capitalul social al societăţii. 
 
Cerinţe: 
• Persoane fizice/ juridice; 
• Studii superioare absolvite cu diploma de licenţă; 
• Minim 10 ani experienta profesională; 
• Experienţa de minim 5 ani în administrarea / managementul unor întreprinderi publice sau societăţi comerciale 

profitabile din domeniul de activitate al societăţilor ce fac obiectul anunţului şi / sau în activitatea de administrare a 
unei societăţi comerciale; 

• Cunoaşterea legislaţiei privind societăţile comerciale şi a ordonanţei corporative a întreprinderilor publice (Legea nr. 
31/1990 privind societăţile comerciale, republicată cu modificările şi completările ulterioare şi OUG nr. 109/2011, cu 
modificarile si completarile ulterioare) 

 
Criterii de selecţie 
Selecţia candidaturilor, evaluarea, ierarhizarea şi selectarea acestora se fac după un sistem uniform şi unitar, pentru a 
asigura obiectivitatea procesului de recrutare şi selecţie. Setul de criterii de evaluare şi selecţie folosit este, dar  fara a se 
limita la acesta,  următorul: 
Educaţia 
• nivelul educaţiei formale (ciclurile academice: licenţa, master, doctorat, post-doctoral); 
• credibilitatea şi prestigiul instituţiilor de învăţământ; 
• volumul şi calitatea educaţiei adiţionale (traininguri, MBA etc.); 



• certificări (legate sau nu de domeniul respectiv); 
Experienţa managerială 
• vechimea totală; 
• tipul (executivă/ neexecutivă); 
• senioritatea (nivelul ierarhic); 
• similaritatea, inclusiv anvergura companiilor angajatoare; 
• rezultate confirmate în companiile angajatoare; 
• realizări cheie ; 
Profilul managerial 
• competente tehnice: 

• experienţa în domeniul energetic (minim 2 ani) şi/sau în administrarea unei societăţi comerciale; 
• financiare; 
• de planificare strategică; 
• de management al riscului; 
• de control; 

• competenţe profesionale generale: 
• de management organizaţional & al performanţei; 
• de relaţii & comunicare la nivel de stakeholders; 
• de limbi străine; 

• profil personal 
• imagine, conduită; 
• profil intelectual, raţionament abstract; 
• analiză & sinteză; 
• independenţă; 
• adaptabilitate; 
• relaţii interpersonale, influenţă; 
• rezistenţa la stres & frustrare; 
• capacitate de decizie; 
• iniţiativa, sesizarea oportunităţilor; 
• comunicare (verbal & scris); 

Motivaţia 
Profilul moral 
Calitatea referinţelor 

 
Documente necesare pentru depunerea candidaturii 
• Opis 
• Curriculum Vitae  
• Scrisoare de intenţie  
• Cel puţin o referinţă profesională  
• Diplome de studiu / Certificări profesionale / Alte documente ce reflectă nivelul de performanţă atins la angajatorii 

anteriori  
• Cazier / Declaraţie pe propria răspundere prin care candidatul confirma că nu a fost iniţiată şi nici nu se afla în 

desfăşurare vreo procedura de natura penală împotrivă sa 
• Declaraţie pe propria răspundere vizând conflictele de interese şi/sau incompatibilităţi ale candidatului  conform 

modelelor anexate 



 
Documentele necesare pentru depunerea candidaturii vor fi trimise la sediul consultantului, in format hartie:  
• George Butunoiu Group, Strada Andrei Muresanu nr. 17, Sector 1, Bucuresti  
 
De asemenea, documentele pot fi trimise la adresele de mail următoare (depunerea acestora in format hartie 
ramanand obligatorie) : 
• S.N. de Închideri Mine Valea Jiului S.A.: snimvj@georgebutunoiu.com 
• S.C. CONPET S.A: conpet@georgebutunoiu.com 
• S.C. Oil Terminal S.A: oilterminal@georgebutunoiu.com 

 
Termenul de depunere al candidaturilor este 27 august. Candidaţii declaraţi admişi la etapa de selecţie a dosarelor 
vor fi invitaţi la un interviu, ale cărui coordonate vor fi anunţate ulterior persoanelor vizate. 
 
Informaţii suplimentare despre procesul de selecţie se găsesc pe site-ul Consultantului: 
http://www.georgebutunoiu.com/ministeruleconomiei. 
	  


