
 
Comitetul de nominalizare si remunerare 

din cadrul Consiliului de Administrație al  

S.C. Institutul de Cercetări în Transporturi INCERTRANS S.A. 

 
 

LISTA SCURTĂ 
a candidaților pentru funcția de Director Stiintific al S.C. Institutul de Cercetări în 

Transporturi INCERTRANS S.A. 
 
 

În termenul de depunere stabilit de comisie, respectiv 26.02.2018, orele 16.00 s-au înregistrat un 

numar de 1 (un) dosar de candidatură pentru funcția de Director Științific al S.C. Institutul de Cercetări în 

Transporturi INCERTRANS S.A.. 

Conform prevederilor legale, lista lungă este formată din dosarele de candidatură depuse în termen 

(HG nr. 722/2016 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din  OUG 109/2011 

privind guvernanata corporativa a intreprinderilor puplice – “ Dosarele de candidatură depuse în termen 

formează împreună lista lungă, care are caracter confidențial si nu trebuie să fie publicată “). 

Dosarul de candidatură depus a fost evaluat în raport cu minimul de criterii stabilite pentru selecție. 

Dosarul de candidatură a fost depus întrunind minumul de criterii al profilului de candidat. 

Conform dispozițiilor legale HG nr. 722/2016 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a 

unor prevederi din  OUG 109/2011 privind guvernanața corporativă a întreprinderilor publice, Comitetul de 

nominalizare și remunerare a stabilit lista scurtă ca fiind formată din următorii candidați pentru funcția de 

Direcror Științific: 

- ZAPCIU MIRON 

 

Candidatul selectat va depune declarația de intenție în perioada 02-16 Martie 2018, orele 16.00, pe 

baza elementelor din Scrisoarea de așteptări și OUG 109/2011 privind guvernanața corporativă a 

întreprinderilor publice si HG 722/2016 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a unor prevederi 

din OUG 109/2011 privind guvernanața corporativă a întreprinderilor publice.  

Declarația se va depune pe suport de hârtie, în plic închis și sigilat, pe care se va menționa: “Procedura 

de recrutare pentru poziția de Director Științific “  la sediul SC FAST Consulting HR SRL, din Str. Țepes Voda, nr. 

100, precum și în format electronic la adresa: office@fast-hr.ro 

Comitetul de Nominalizare și Remunerare 

Câmpurean Adrian Mihai       
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Buica  Nicușor Marian 

Expert independent – SC FAST CONSULTING HR SRL 

mailto:office@fast-hr.ro

