
PROCEDURĂ DE SELECŢIE A DIRECTORULUI ECONOMIC 
 

În aplicarea art. 35 din OUG nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor 

publice, modificată, Consiliul de Administraţie al Societăţii Apă Canal Sibiu S.A., cu sediul în 

Sibiu str. Eschil nr. 6, jud. Sibiu, înregistrată la ORC Sibiu sub nr. J32/1023/1998, CIF RO 

2684940, site http://www.apacansb.ro,  

 

ANUNŢĂ 

 

organizarea procedurii de selecţie pentru postul de Director economic al societăţii Apă 

Canal Sibiu S.A. 

 

Candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii şi criterii obligatorii: 

 

Condiţii: 

 

 Cetăţenie română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor 

aparţinând SEE; 

 studii superioare economice de lungă durată sau licenţă + master după sistemul Bologna; 

 experienţă relevantă (minim 10 ani) în domeniul economic, contabilitate, de audit sau 

financiar;  

 experienţă economică relevantă (minim 2 ani) în domeniul serviciilor publice de apă şi apă 

uzată; 

 experiență relevantă (minim 4 ani) în consultanță în management sau în activitatea de 

conducere a unor întreprinderi publice ori societăți din sectorul privat 

 să nu aibă înregistrate în cazierul judiciar infracţiuni incompatibile cu calitatea de Director 

economic; 

 disponibilitate spre a începe activitatea la societatea Apă Canal Sibiu S.A. Sibiu cel târziu în 

data de 1 noiembrie 2020; 

 să nu fie sau să nu fi fost în ultimii 3 ani în stare de litigiu sau în situaţie de conflict ori 

incompatibilitate cu societatea Apă Canal Sibiu S.A. Sibiu sau cu o autoritate tutelară a 

societăţii menţionate. 

 

Criterii de evaluare: 

 cunoştinţe referitoare la legislaţia şi procedurile financiare române specifice 

activităţii unei societăţi publice (indicatori economico-financiari, raportări etc.);  

 anii de experienţă practică relevantă şi competenţă dovedită în activitatea financiar–

contabilă a unui operator economic; 

 cunoştinţe privind sistemul de control financiar intern la societăţile publice; 

 cunoștințe despre guvernanța corporativă; 

 criteriu de departajare: experienţa economică relevantă în funcții de conducere 

constituie avantaj; 

 criteriu de departajare: cunoştinţele economice sau atestări necesare domeniului 

serviciilor publice de apă şi canalizare constituie avantaj. 

 

Procedura de desfăşurare a selecţiei este următoarea: 

 

1. Persoanele interesate depun până în data de 16 octombrie 2020, ora 09,00, la Secretariatul 

Societăţii Apă Canal Sibiu S.A., pe suport de hârtie, în plic închis pe care se vor menţiona numele şi 

prenumele candidatului şi textul „Candidatură pentru postul de Director economic al S.C. Apă 

Canal Sibiu S.A.”, următoarele documente: scrisoare de intenţie; curriculum vitae în format 



Europass; cazier judiciar; documente în original sau certificate „conform cu originalul”, care să 

ateste îndeplinirea condiţiilor de la punctele 1) – 6) menţionate mai sus; declaraţie pe proprie 

răspundere (netipizată) privind îndeplinirea condiţiilor de la punctele 7) şi 8) de mai sus; declaraţie 

(netipizată) de consimţământ prin care candidatul îşi exprimă acordul de a i se procesa datele 

personale în scopul exclusiv al procedurii de recrutare şi selecţie. 

Împreună cu Dosarul de candidatură va fi depusă o Cerere de depunere a candidaturii pentru 

postul vizat, în două exemplare, cerere care va conţine obligatoriu opisul documentelor din dosarul 

de candidatură. Pe ambele exemplare ale cererii de depunere a candidaturii vor fi înscrise numărul 

de înregistrare, data şi ora depunerii, iar unul dintre acestea va fi restituit candidatului/candidatei.  

2. Candidaţilor li se pot solicita documente suplimentare de natură să probeze îndeplinirea 

condiţiilor legale. 

3. Candidaţii care îndeplinesc condiţiile legale şi cele din prezentul anunţ vor fi propuşi 

Consiliului de Administraţie pentru desemnarea ca Director economic. 

 

Informaţii suplimentare se pot obţine, de la expertul independent desemnat, la tel.: 0744-

795401, luni-vineri, orele 7,00 – 14,00. 

 

 

 

 


