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Anunț privind selecția 

Directorului General pentru S.N.G.N. ROMGAZ S.A. 
 

 

SNGN ROMGAZ SA (https://www.romgaz.ro/) este cel mai mare producător si principalul furnizor 

de gaze naturale din Romania. Compania este admisă la tranzacționare din anul 2013 pe 

piața Bursei de Valori din București si a Bursei din Londra (LSE).  

 

Statul român este acționarul principal cu o participație de 70%. Compania are o experiență vasta 

in domeniul explorării și producerii de gaze naturale, istoria sa începând acum mai bine de 100 de 

ani in 1909, când a fost descoperit primul zăcământ de gaze naturale in Bazinul Transilvaniei la 

Sărmășel. Selecția pentru postul de Director General se face in conformitate cu OUG nr. 109/2011, 

modificată și aprobată prin Legea nr. 111/2016 privind Guvernanța corporativă a întreprinderilor 

publice. 

 

Criteriile de eligibilitate care vor sta la baza listei lungi de candidați sunt: 

 absolvent(a) de studii superioare cu diplomă de licență a unei instituții de învățământ 

superior; 

 minimum 10 ani experiență profesională în domeniul extracției de petrol si gaze sau în 

domeniul producției de energie; 

 minimum 6 ani experiență în poziții de top-management, din care minim 4 ani în domeniul 

energetic; 

 minimum 4 ani în funcții de conducere relevante în companii cu cifra de afaceri de minimum 

50 milioane euro; 

 cunoștințe solide în domeniul legislației societăților comerciale, financiar – contabile, 

fiscale, achizițiilor publice, controlului financiar, relațiilor de muncă; 

 experiența dovedita in elaborarea si implementarea de strategii de dezvoltare in afaceri 

 cunoștințe dovedite de guvernanță corporativă; 

 experiența în comunicarea și relația cu stakeholders; 

 comunicare fluentă în limba engleza. 

 

Constituie avantaje:  

1. studiile post-universitare de tip MBA/EMBA eliberate de instituții de învățământ superior 

reputate; 

2. specializările, certificările profesionale din categoria celor indicate la cerințele obligatorii, 

altele decât cerința minimală; 

3. cunoștințele despre piața de capital, companii listate la bursă, raportări specifice 

companiilor listate. 

 

http://www.bvb.ro/FinancialInstruments/Details/FinancialInstrumentsDetails.aspx?s=SNG
http://www.londonstockexchange.com/exchange/prices-and-markets/stocks/summary/company-summary.html?fourWayKey=US83367U2050USUSDIOBE


2 

CRITERII DE SELECȚIE 

În procesul de selecție vor fi evaluate competențele candidaților și trăsăturile comportamentale ale 

acestora. 

I. COMPETENȚE 

 Competențe specifice sectorului 

 Competențe profesionale de importanță strategică. 

- Gândire strategică și previziuni 

- Finanțe si contabilitate. 

- Managementul riscurilor. 

- Managementul resurselor umane. 

- Legislație. 

 Competențe de guvernanță corporativă 

- Guvernanța întreprinderii publice. 

- Monitorizarea performanței. 

 Competențe sociale și personale 

- Luarea deciziilor. 

- Relații interpersonale. 

- Managementul conflictului 

 Cunoștințe de limba engleză 

II. Trăsături comportamentale 

 reputație personală și profesională 

 integritate 

 abilități de comunicare interpersonală. 

III. Declarația de Intenție (alinierea cu scrisoarea de așteptări a acționarilor). 

 

Modul de depunere a candidaturii:  

Candidații vor depune documentele solicitate prin prezentul anunț în plic închis la registratura 

SNGN ROMGAZ S.A., din strada Piața Constantin Motaș, nr. 4, Mediaș, cu mențiunea 

„Candidatură pentru poziția de director general SNGN ROMGAZ S.A. Mediaș / Nume și Prenume 

candidat” precum și în format electronic la adresa de email: vasile.pumnea@romgaz.ro  

Depunerea pe suport de hârtie a tuturor documentelor solicitate pentru candidatură este 

obligatorie. Dosarele de candidatură pe suport hârtie pot fi depuse personal sau pot fi trimise prin 

poștă sau curier la adresa mai-sus menționată. Mesajele e-mail de depunere a candidaturilor 

electronice, cât și documentele atașate vor trebui să conțină, în mod obligatoriu, numele și 

prenumele candidatului. 

Documentele de candidatură se vor prezenta în limba română. 

 

Data limită de depunere a dosarelor (în format pe hârtie, electronic) este 30.08.2018, ora 1530 

(data de înregistrare la registratura societății) 

 

 

 

 

mailto:vasile.pumnea@romgaz.ro
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DOCUMENTE NECESARE PENTRU DEPUNEREA CANDIDATURII 

 Opis; 

 Cerere de înscriere 

 Curriculum Vitae în limba română, potrivit modelului comun european;  

 Cazier Judiciar;  

 Cazier fiscal 

 Adeverință medicală. 

 Două scrisori de recomandare care să conțină numele si datele de contact ale persoanelor 

care oferă referințele;  

 Copie după actul de identitate; 

 Copii, conforme cu originalul, după actele de studii; 

 Declarație pe proprie răspundere privind autenticitatea diplomelor de studii prezentate in 

copie. 

 Copii după documentele care dovedesc experiența profesională solicitată (extras registru 

evidența generală a salariaților/carte de munca/contracte de munca, mandat, /adeverințe 

eliberate de angajator,etc). 

 Declaraţie pe proprie răspundere privind neîncadrarea în situaţia de conflict de interese; 

 Declaraţie privind neincadrarea intr-una dintre situatiile de destituire dintr-o funcție din 

cadrul unor instituții publice sau al unor întreprinderi cu capital majoritar de stat respectiv 

desfacere a contractului de individual de muncă pentru motive disciplinare. 

 

Modelele de formulare (cererea de înscriere și declarația de conformitate) pot fi descărcate de pe 

site-ul  SNGN Romgaz SA, secțiunea “Procedura de selecție a Directorului General”. 

 

Prin transmiterea aplicației, candidații își dau acordul implicit ca datele lor personale să fie 

procesate în scopul procedurii de recrutare și selecție. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


