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Rezultate obținute în urma etapei finale – interviul - pentru ocuprea
postul de director General / Tehnic / Economic
Procedura de selecție pentru ocuparea posturilor de director general/ tehnic/ economic la
OTL S.A. s-a realizat cu respectarea prevederilor OUG nr.109/2011 privind ordonanța
corporativă a întreprinderilor publice, modificată prin Legea nr.111/2016 si HG nr.722/2016
pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a unor prevederi în OUG nr.109/2011.
În etapa evaluării dosarelor/ candidaturilor depuse, Comitetul de nominalizare și
remunerare numit la nivelul societății OTL S.A. în baza hotărârii - HCA nr. 35 din 15. 07.2021,
cu respectarea prevederilor legale, a întocmit lista scurtă a candidaților eligibili pentru a se
prezenta în etapa următoare a interviului.
Astfel și-au depus candidatura pentru funcțiile de:
1. Director General - Dl. REVNIC Adrian
2. Director Tehnic - Dl. JUDEA Tiberiu Robert
3. Director Economic - Dl. NICA Romeo
Dintre candidații nominalizați pe lista scurtă, au depus și înregistrat la OTL S.A declarațiile
de intenție în termenul prevăzut în etapele procedurii de selecție directori următorii : dl. Revnic
Adrian – pentru funcția de Dircetor General și dl. Nica Romeo – pentru funcția de Director
Economic.
În urma etapei de interviu susținută de candidați în data de 11.10.2021, Comitetul de
nominalizare și remunerare, cu respectarea prevederilor legale, stabilește punctajul obținut de
candidați:

Nume/ Prenume candidat
REVNIC Adrian
NICA Romeo

Funcția pentru care
candidează
Director General
Director Economic

Punctaj maxim
100 pct.
100 pct.

Punctaj obțiunut
96,75
94,25

Conform prevederilor OUG nr.109/2011 privind ordonanța corporativă a întreprinderilor
publice și a procedurii de selecție aprobate, validarea mandatelor de director general / economic
se va face de către Consiliul de Administație al societății OTL S.A. în ședința CA.
Mandatul de director general / economic va intra în vigoare începând cu data de 28.10.2021
pentru o perioadă de 4 ani.
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