
ANUN  Ț PRIVIND SELEC IA PENTRU POSTUL DE DIRECTOR GENERALȚ

Societatea APAVIL SA organizează concurs în vederea selectării candida ilor pentru postul de directorț
general, pentru o perioadă de maxim 4 ani.

Procedura de selecţie cuprinde următoarele etape succesive: Etapa I – selec ia dosarelor candida ilor.ț ț
Etapa a II-a – test de scris, test screening i selec ie i interviu pentru candida ii declara i “admi i” dupăș ț ș ț ț ș
etapa I.  Pentru fiecare dintre candida i va fi alocat un timp de minim 1 oră pentru testul scris, 30 deț
minute test screening i minim 45 de minute de derulare a interviului individual.ș

Condi ii obligatorii:ț

- Studii universitare finalizate, respectiv studii superioare cu diplomă de licen ă sau echivalentă;ț
- Experienţă profesională generală, de cel pu in 15 ani;ț
- Experienţă  profesională  de  minim  10  ani  în  posturi  de  conducere/administrare  a  unei/unor

societăţi comerciale, regii autonome din sectorul public sau privat;
- Cunoa terea limbii române: scris, citit, vorbit;ș
- Fără înscrisuri în cazierul fiscal;
- Fără înscrisuri în cazierul judiciar;
- Stare de sănătate corespunzătoare, atestată pe baza adeverin ei medicale eliberată de cătreț

medicul de familie sau de unită ile sanitare abilitate.ț

Dosarul de participare va con ine în mod obligatoriu:ț
1. Cerere de înscriere;
2. Curriculum Vitae – model european conform H.G.nr.1021/2004;
3. Copie act de identitate;
4. Copie documente care atestă pregătirea profesională;
5. Documente care atestă  experien a în conducerea/administrarea societă ilor/regiilor  autonome,ț ț

din sectorul public sau privat (Carnet de muncă sau Adeverin ă, după caz), precum ț i experien aș ț
profesională generală, conform cerin elor din anun ;ț ț

6. Cazier judiciar;
7. Cazier fiscal;
8. Adeverin a  care  să  ateste  starea  de  sănătate  corespunzătoare,  eliberată  cu  cel  mult  6  luniț

anterior derulării  concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unită ileț
sanitare abilitate;

9. Declara ii  specifice  procedurii  de  selec ie:  ț ț Declaratie privind  prelucrarea  datelor  cu  caracter
personal,  Declaratie pe proprie  raspundere privind falsul  i  uzul  de fals  -  Legea 31/1990ș  iș
prevederile  art.326  din  Codul  Penal,  Declaratie pe  proprie  raspundere  privind  conflictul  de
interese  -  Legea  31/1990,  Acord  de  participare  la  selec ie  ț (Declara ia  se  ob ine  i  seț ț ș
completează la depunerea dosarului); 

10. Opis documente.

Criterii de evaluare/selec ie: ț conform art. 33 din Hotărârea Guvernului nr.722/2016  

Bibliografie: 
- O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernan a corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările iț ș

completările ulterioare, 
- H.G.  nr.  722/2016 pentru  aprobarea  Normelor  metodologice  de aplicare  a  unor  prevederi  din

O.U.G nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice;
- Legea nr. 31/1990 a societă ilor, republicată, cu modificările i completările ulterioare;ț ș
- Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilită i publice, republicată;ț
- Legea nr. 241/2006 a serviciului de alimentare cu apă i de canalizare, republicatăș ;
- Regulamentul de Organizare i Func ionare a Societă ii APAVIL S.A. ș ț ț

Dosarele de candidatură vor avea specificat postul pentru care se candidează i se vor depune electronicș
la adresa de e-mail office@arc-consulting.ro. Informaţii suplimentare puteţi obţine la numărul de telefon:
0733661233, persoană de contact Elena Căprar.

Data limită pentru depunerea dosarelor: 13 octombrie 2022.
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