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ANUNŢ PUBLIC
Consiliul de Administraţie al S.C. FOTBAL S.A. Iași, organizează prin Comitetul de
nominalizare constituit prin hotărârea Consiliului de Administraţie, selecţia prealabilă în vederea
desemnării directorului general al societăţii.
Procedura de evaluare prealabilă cuprinde două etape:
- etapa I - selecţia dosarelor,
- etapa a-II-a - interviul, pentru candidaţii declaraţi admişi după etapa I.
Condiţii de participare:
- cunoaşterea limbii române scris şi vorbit, bune competențe de comunicare;
- studii superioare de licenţă sau echivalente în domeniul tehnic ;
- cursuri de specializare postuniversitare de management şi legislaţie în administraţie şi
servicii;
- vechime în domeniul de activitate al societății de minim 5 ani;
- experienţă relevantă în activitatea de conducere a unor întreprinderi publice ori
societăţi comerciale, de minim 10 ani ;
- domiciliul stabil în municipiul/ judeţul Iaşi ;
- capacitate deplină de exerciţiu, abilități de evaluare, planificare și gestionare bugete;
- nu au fost condamnate pentru gestiune frauduloasă, abuz de încredere, fals, uz de
fals, înşelăciune, delapidare, mărturie mincinoasă, dare sau luare de mită, precum şi pentru
infracţiunile prevăzute de Legea 656/2002 , respectiv pentru infracţiunile prevăzute de
art.143-145 din Legea 85/2006.
Criteriile de selecţie sunt:
• experienţă managerială şi în specialitate ;
• abilităţi de comunicare şi negociere ;
• abilităţi de organizare, planificare, coordonare, control, delegare;
• putere de decizie şi evaluare impact;
• cunoştinţe specifice la nivel profesionist în domeniul de activitate al societatii;
• responsabilităţi asumate, perseverenţă, pragmatism;
• viziune şi identificarea oportunităţilor de dezvoltare;
• implementare proiecte de dezvoltare;
• motivaţia candidatului.
Dosarele de participare se depun până la data de 28.11.2014, ora 15, la Registratura S.C.
FOTBAL S.A. Iași.
Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul societății din Iași, str. Smârdan nr.5, cam. 204-205,
tel.: 0232272810; 0730610391.

