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ANUNȚ PRIVIND SELECȚIA UNEI POZIȚII DE DIRECTOR GENERAL 
ADJUNCT CU CONTRACT DE MANDAT LA REGIA AUTONOMĂ «MONITORUL 

OFICIAL» 

 

În conformitate cu prevederile O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanţa corporativă a 

întreprinderilor publice aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.111/2016, cu 

modificările și completările ulterioare, Consiliul de administrație al Regiei Autonome 

Monitorul Oficial, demarează procesul de selecție pentru poziția de director general adjunct cu 

contract de mandat la Regia Autonomă «Monitorul Oficial», întreprindere publică organizată 

ca regie autonomă, sub autoritatea Camerei Deputaților, potrivit alin.(2) art.1 din Legea 

nr.202/1998 privind organizarea Monitorului Oficial al României, republicată, cu modificările 

și completările ulterioare. 

  Termenul-limită pentru depunerea, respectiv transmiterea dosarului de candidatură este 

de 30 de zile de la data publicării acestui anunţ în două ziare economice şi/sau financiare cu 

largă răspândire și pe pagina de internet a  Regiei Autonome Monitorul Oficial, respectiv până 

la data de 17.03.2022. 

Condiții obligatorii de selectare, necesare a fi îndeplinite cumulativ: 

1. Cetățenie română;  

2. Foarte bună cunoaştere a limbii române (scris și vorbit); 

4. Absolvent(ă) de studii superioare cu diplomă de licenţă în domeniile tehnic sau economic; 

5. Experiență profesională de minimum 10 ani, din care minim 5 ani experiență relevantă în 
funcții de conducere;  

6. Să nu fie funcționari publici sau alte categorii de personal din cadrul Camerei Deputaților 
sau ai altor instituții publice; 

7. Să nu se afle în situaţia de conflict de interese, potrivit legislației române în vigoare; 

8. Să nu fie incapabile, potrivit legii, și să nu fi fost condamnate pentru infracțiuni contra 
patrimoniului prin nesocotirea încrederii, infracțiuni de corupție, delapidare, infracțiuni de fals 
în înscrisuri, evaziune fiscală, infracţiuni prevăzute de Legea nr. 656/2002 potrivit declarației 
pe proprie răspundere – conform formularului nr.2, anexat;  

9. Să nu fi desfășurat activități de poliție politică, potrivit declarației pe proprie răspundere - 
conform formularului nr.3, anexat;  

10. Să nu fi fost condamnat(ă) pentru săvârșirea unei infracțiuni de serviciu, să nu fi fost 
destituit(ă) dintr-o funcție din cadrul unor instituții publice sau al unor întreprinderi cu capital 
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majoritar de stat sau să nu fi avut încetat contractul individual de muncă pentru motive 
disciplinare în ultimii 7 ani;  

11. Să fie apți din punct de vedere medical. 

Condiții opționale de selectare, care constituie avantaj: 

1. Experiență în domeniul editării, publicării și difuzării, respectiv domeniul editorial și 
tipografic: 

1.1. Administrarea riscurilor aferente activității;  
1.2. Produse şi servicii editoriale și tipografice;  
1.3. Vânzări în domeniul editorial și tipografic;  
1.4. Contabilitate, fiscalitate;  
1.5. Achiziții;  
1.6. Sistem IT&C;  
1.7. Gestionarea resurselor umane;  

2. Experienţă în comunicarea şi relaţia cu partenerii cu care interacţionează societățile în 
domeniul editorial și tipografic; 

3. Experiență în domeniul guvernanței corporative; 

4. Experienţă în formarea, coordonarea şi dezvoltarea echipelor/colectivelor de personal şi 
monitorizarea performanței; 

5. Absolvent(ă) al unei specializări/ master/ doctorat în domeniile management/  economic/ 
financiar, sau în alte domenii relevante pentru RAMO. 

Documente necesare și obligatorii pentru depunerea candidaturii: 

1. Opis-ul documentelor depuse;  

2. Cerere de înscriere, conform modelului anexat; 

3. Curriculum Vitae, model european;  

4. „Scurtă prezentare” (maxim 3 pagini) în cadrul căreia candidatul(a) va detalia modul în 

care îndeplineşte fiecare dintre condițiile cuprinse în anunţ;  

5. Scrisori de recomandare;  

6. Formularele anexate prezentului anunț;  

7. Copie de pe actul de identitate; 

8. Copie de pe diplomele de studii/ specializări;  

9. Copie de pe carnetul de muncă/ adeverință care atestă vechimea în muncă și în 

specializarea studiilor;  

10. Cazier judiciar; 
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11. Adeverință medicală prin care să facă dovada că persoana este aptă din punct de vedere 

medical pentru îndeplinirea funcției pentru care candidează. 

Documentele solicitate prin prezentul anunț vor fi expediate prin serviciul  poştal 

depuse cu confirmare de primire, pe suport de hârtie, în plic închis şi sigilat, pe care se va 

menţiona: „Procedura de selecţie pentru poziţia de director general adjunct la Regia Autonomă 

«Monitorul Oficial», nume, prenume candidat, destinatar: Regia Autonomă Monitorul Oficial, 

str.Parcului nr.65, sector 1, București. Documentele vor fi transmise și în format electronic 

(scanate) la adresa hr@ramo.ro, până cel târziu la data stabilită pentru transmiterea plicului cu 

documente. Candidaţilor selectaţi pentru interviu li se pot cere documente suplimentare de 

natură să probeze experienţa lor sau statutul profesional. 

Criteriile  folosite  pentru  evaluarea/selecția  candidaților  incluși  pe lista  lungă  sunt 

următoarele: 

Competențe: 
 

1. Competențe specifice sectorului 
 

1.1 Cunoștințe specifice industriei tipografice 
 

1.2 Cunoștințe specifice domeniului editorial 

2. Competenţe profesionale specifice sectorului de activitate 
 

2.1  Viziune și planificare strategică 
 

2.2 Management tehnic și comercial 
 

2.3 Managementul riscului 
 

2.4 Management organizațional 
 

3. Competențe de guvernanță corporativă 
 
3.1 Cunoştinţe de guvernanță corporativă 

 
3.2 Rolul Consiliului de administrație și al directorilor 

 
3.3 Monitorizarea performanței 

 
4. Competențe sociale și personale 

 
4.1 Luarea deciziilor 

 
4.2 Negociere 

 
5. Experiență pe plan local și internațional 
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5.1 Participarea la negocieri 
 
 Trăsături: 
 

- Reputație profesională, etică și integritate 
 

- Independență 
 

- Abilități de comunicare interpersonală și instituțională 
 

- Aliniere cu scrisoarea de așteptări (pentru candidații înscriși pe lista scurtă). 
 
Alte condiții eliminatorii: 
 

- Rezultatele  economico-financiare  ale  întreprinderilor  în  care  și-a  exercitat  mandatul  
de administrator sau de director; 

- Înscrieri în cazierul fiscal şi judiciar;  
 
  Notă:  
cererea de înscriere și formularele anexate prezentului anunț pot fi descărcate de pe site-ul 
Regiei autonome «Monitorul Oficial»:www.monitoruloficial.ro 
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Formularul nr.1 

 

 

Cerere de înscriere 
 

Nume............................................................................................................................. 

Prenume........................................................................................................................ 

telefon............................................................................................................................ 

e-mail.............................................................................................................................. 

B.I./C.I, seria .........., nr. .........., eliberat de .........................la 

data................................... 

cetățenia .........................cu domiciliul în ..................................................................... 

înțeleg să mă înscriu la procedura de selecție pentru funcția de director general 

adjunct al Regiei Autonome «Monitorul Oficial». 

 

Declar că sunt de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal necesare în 

procedura de selecție și ulterior finalizării acesteia (după caz), cu respectarea 

prevederilor art. 6 alin. (1) litera a) din Regulamentul general privind protecția datelor 

(RGPD) precum și ale Legii nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a RGPD. 

 

 

 
 

 

Data: .................                                                Semnătura: ..............  
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Formular nr.2:  

 

Declaraţie pe propria răspundere privind prevenirea situatiilor de incompatibilitate 

 

Subsemnatul/a ..........................legitimat(ă) cu B.I./C.I. seria....., nr........, 

declar pe propria răspundere, sub sancțiunea falsului în declarații, că nu sunt          

incapabil(ă), potrivit legii  și nu am fost condamnat(ă) pentru infracțiuni contra 

patrimoniului prin nesocotirea încrederii, infracțiuni de corupție, delapidare, 

infracțiuni de fals în înscrisuri, evaziune fiscală. 

Subsemnatul/a ..........................declar că voi informa imediat Regia Autonoma 

Monitorul Oficial dacă vor interveni modificări în prezenta declarație pe parcursul 

derulării procedurii de selecție sau, în cazul în care voi fi desemnat ca director 

general adjunct al Regiei, pe parcursul derulării contractului.  

Subsemnatul/a ..........................declar că informațiile furnizate sunt complete și 

corecte și înțeleg că Regia Autonoma Monitorul Oficial are dreptul de a solicita, în 

scopul verificării și confirmării declarațiilor, situațiilor și documentelor depuse, 

orice informații suplimentare.  

 

Data: .................                                                        Semnătura: ..............  
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Formular nr.3:  

Declaraţie pe propria răspundere privind nedesfășurarea activităților de poliție 

politică    

 

 

Subsemnatul/a ..........................legitimat(ă) cu B.I./C.I. seria....., nr........, 

declar pe propria răspundere, sub sancțiunea falsului în declarații, că nu am 

desfășurat activități de poliție politică, așa cum este definită de lege.  

 

Subsemnatul/a ..........................declar că informațiile furnizate sunt complete și 

corecte și înțeleg că Regia Autonoma Monitorul Oficial are dreptul de a solicita, în 

scopul verificării și confirmării declarațiilor, situațiilor și documentelor depuse, 

orice informații suplimentare.  

 

 

Data: .................                                                        Semnătura: ..............  
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