
 

A.D.I Apa Valea Jiului ,prin Comisia de Selectie, cu sediul in Petrosani, str. Cuza Voda, 

nr.23, jud. Hunedoara, , anunţă organizarea selecţiei membrilor Consiliului de Administraţie 

al SC Apa Serv Valea Jiului S.A.Petrosani, în conformitate cu O.U.G. nr. 109/2011 privind 

guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice cu modificările şi completările ulterioare. 

Posturi in selectie : 1  administrator neexecutiv cu studii  Juridice 

Etapele de desfăşurare a procesului de recrutare şi selecţie sunt: 

1. Evaluarea prealabilă a dosarelor de candidatură care alcătuiesc lista lungă. 

2. Interviul  

      3.       Evaluarea finală a candidaţilor selectaţi în lista scurtă. Interviul 

Pot  candida pentru aceste posturi, persoanele care indeplinesc urmatoarele cerinte: 

a. Au cetatenia romana, cetatenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a 

statelor apartinand Spatiului Economic European si domiciliul in Romania; 

b. cunoasterea limbii romane (scris si vorbit); 

c. capacitate deplina de exercitiu; 

d. stare de sanatate corespunzatoare functiei pe care candideaza, atestata pe baza de 

documente medicale; 

e. nu a fost destituit dintr-o functie publica sau nu i-a incetat contractul individual de 

munca pentru motive disciplinare in ultimii 5 ani; 

f. să nu fi desfăşurat activitate de poliţie politică, astfel cum este definită prin lege; 

g. să nu aibă inscrieri in cazierul judiciar si fiscal; 

h. sa nu faca parte din mai mult de 3 consilii de administratie ale unor regii autonome 

sau societati comerciale. 

i. studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă 

durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul economic sau juridic 

j. experienta in domeniul  juridic,  de cel putin 5 ani; 

k. experienţă în îmbunătăţirea performanţei societăţilor sau regiilor autonome pe care le-

a administrat sau condus. 

l. Este independent in sensul art. 138^2 din Legea nr. 31/1990, republicată. 

 

Selecţia/ evaluarea se va realiza cu respectarea principiilor nediscriminării, 

tratamentului egal şi transparenţei şi cu luarea în considerare a specificului domeniului de 

activitate al SC APA SERV VALEA JIULUI SA.  

 

Documentele necesare pentru depunerea candidaturii: 

 

· copia actului de identitate; 

· copia diplomelor de studii;  

· curriculum vitae;  

- copie carnet de Munca/ documente doveditoare care sa ateste experienta in domeniul 

administrarii/managementului; 

- documente doveditoare perntru experienţă în îmbunătăţirea performanţei societăţilor sau 

regiilor autonome pe care le-a administrat sau condus; 

- Referinte; 

· cazierul judiciar / declaraţie pe proprie răspundere conform formular nr. 1; 

· cazier fiscal / declaraţie pe proprie răspundere conform formular nr. 2; 

· adeverinţa medicală care atestă starea de sănătate corespunzătoare / declaraţie pe proprie 

răspundere conform formular nr. 3; 

· declaraţie pe proprie răspundere privind statutul de “independent” conform formular nr. 4; 

· declaraţie pe proprie răspundere că nu a fost şi nici nu se află în situaţia desfăşurării unei 



proceduri de natură penală împotriva sa conform formular nr.5  

· declaraţie pe proprie răspundere privind calitatea de membru în consilii de administraţie ale 

întreprinderilor publice, altele decât cel în care urmează a fi numit conform formular nr. 6; 

· declaraţie de consimţământ prin care candidatul îşi exprimă acordul de a se procesa datele 

sale personale în scopul procedurii de recrutare şi selecţie conform formular nr. 7; 

· declaraţie pe proprie răspundere privind neîncadrarea în situaţia unui conflict de interese 

conform formular nr. 8; 

· declaraţie pe proprie răspundere prin care candidatul va confirma că nu se află într-una din 

situaţiile prevăzute la art. 6 din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a 

întreprinderilor publice sau că nu a suferit o condamnare pentru o infracţiune legată de 

conduita profesională conform formular nr. 9. 

Cei interesati pot descarca formularele de pe pagina de web www.asvj.ro. 

 

Cumulul de criterii de evaluare ce vor fi utilizate in selectarea membrilor consiliului 

de Administratie este: 

 

1. Competente specifice sectorului 

2. Competente profesionale de importanta strategica/tehnica 

3. Guvernanta corporativa 

4. Competente sociale si personale 

5. Experienta pe plan local si national 

6. Reputatie personala si profesionala 

7. Independenta 

8. Expunere politica 

9. Aliniere cu scrisoarea de asteptari. 

 

Selectia dosarelor si transmiterea rezultatelor se va realiza in termen de 5 zile de la data 

limita de depunere a candidaturilor. Rezultatul selecţiei dosarelor se va transmite in scris. 

Candidaţii declaraţi admişi la etapa de selecţie a dosarelor vor fi evaluaţi în cadrul  

interviului, ora şi locul desfăşurării acestuia urmând a fi anunţate pe site-ul şi la sediul APA 

SERV VALEA JIULUI SA, în baza bibliografiei următoare:  

- Act constitutiv al SC Apa Serv Valea Jiului SA Petroşani,  

- Planul de administrare, 

- O.U.G. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice cu 

modificarile si completarile ulterioare,   

- Legea 31/1990 a societăţilor comerciale, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare;  

- Legea  51/2006, a serviciilor comunitare de utilităţi publice, republicată; Legea 

241/2006 a serviciului de alimentare cu apa si de canalizare, republicata, 

- OG nr.26/2013 privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori 

economici la care statul sau unitatile administrativ-teritoriale sunt actionari unici ori 

majoritari sau detin direct ori indirect o participatie majoritara ; 

- Legea nr. 162/2017 privind auditul statutar al situaţiilor financiare anuale şi al 

situaţiilor financiare anuale consolidate şi de modificare a unor acte normative;  

- Legea nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale şi 

necorporale - republicată Ordinul nr. 2634/2015 privind documentele financiar – 

contabile, republicată 

- Ordin nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situaţiile 

financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate 



- O.M.F.P. nr. 2861 / 2009 privind aprobarea Normelor privind organizarea si 

efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor 

proprii; 

- Ordin nr. 20 din 7 ianuarie 2016 privind aprobarea formatului şi structurii bugetului 

de venituri şi cheltuieli, precum şi a anexelor de fundamentare a acestuia; 

- Ordinul nr. 400/2015 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial al 

entităţilor publice, modificat de Ordinul nr. 200/2016. 

 

Candidaţii incluşi pe lista scurtă urmează să-şi completeze dosarul de candidatură cu 

cazierul judiciar, cazierul fiscal şi adeverinţă medicală, în cazul în care acestea nu au fost 

depuse la data depunerii dosarului de candidatură. 

Candidaţii care vor fi selectaţi pentru a fi înscrişi pe lista scurtă vor fi ulterior înştiinţaţi să 

depună o declaraţie de intenţie realizată conform scrisorii de aşteptări. 

Selectia finala a candidatilor aflati in lista scurta se face pe baza de interviu. 

      In vederea organizarii interviului se au in vedere urmatoarele: 

      a) dosarul de candidatura; 

      b) matricea profilului de candidat; 

     c) declaratia de intentie a candidatului 

Candidatura şi documentele solicitate prin prezentul anunţ se depun până la data de 

03.08.2018, ora 11.00, în plic închis şi sigilat, la registratura societatii, din Petrosani, str. Cuza 

Voda, nr.23, jud.Hunedoara, unde vor primi un număr de înregistrare. Pe plic se va menţiona 

,,Candidatura pentru funcţia de  membru in Consiliu de Administratie al S.C. Apa Serv Valea 

Jiului S.A.- Petroşani’’ precum şi numele, prenumele şi domiciliul candidatului. Plicurile 

depuse dupa termenul limita  se vor restitui fara a fi deschise. 

 


