captarea, tratarea, distribuţia şi epurarea apei
str. Vlad Ţepeş 13, Braşov 500092, tel. 0268 408602, fax. 0268 471427

COMPANIA APA BRASOV S.A. anunta inceperea procesului de recrutare si
selectie pentru membrii Consiliului de Administratie (executivi si neexecutivi), in
conformitate cu Ordonanta de Urgenta nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a
intreprinderilor publice, modificata si aprobata prin Legea nr. 111/2016.
1. CERINTE GENERALE:
1.1 Studii superioare tehnice, economice sau juridice, atestate prin diploma de licenta;
1.2 Minimum 10 ani vechime in munca, din care minimum 5 ani experienta in functii de
conducere/coordonare proiecte de infrastructura urbana, dobandita in companii, unitati
administrativ teritoriale si structuri asociate acestora sau unitati/autoritati de implementare;
1.3 Cunostinte tehnice, economice sau financiare in domeniul infrastructurii urbane;
1.4 Cunoasterea legislatiei specifice: Legea 51/2006 a serviciilor comunitare de utilitati
publice si Legea 241/2006 a serviciilor de alimentare cu apa si canalizare;
1.5 Stare de sănătate corespunzătoare exercitării funcţiei de administrator pentru care
candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberata de medicina muncii;
1.6 Candidatul sa nu se afle intr-una din situatiile prevazute de art. 88 din Legea nr.
161/2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea demnitatilor
publice, a functiilor publice si in mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptie, precum
si cele referitoare la conflictul de interese – declaratie pe propria raspundere;
1.7 Candidatii nu fac parte din mai mult de 3 consilii de administraţie ale unor regii
autonome sau societăţi comerciale, conform art. 33 din OUG 109/2011 aprobata prin Legea nr.
111/2016 - declaratie pe propria raspundere;
1.8. Cazier judiciar si cazier fiscal.
2. COMPETENTE:
2.1 Competente de management, etica si integritate, gandire strategica, planificare si
organizare si capacitatea de a lua decizii;
2.2 Capacitate de decizie, analiza si comunicare (verbal si scris).

3. CERINŢE COMUNE
3.1. Cunoașterea unei limbi de circulaţie internaţională constituie un avantaj;
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3.2. Cunoștinţe în domeniul derulării proiectelor finanţate din fonduri europene constituie un
avantaj;

4. CRITERII DE EVALUARE
Interviu bazat pe competenţe.
5. CONDITII DE APLICARE:
·

Candidatii interesati sunt rugati sa transmita Curriculum Vitae, declaratie de intentie
intocmita pe baza scrisorii de asteptari. Scrisoarea de asteptari se poate descărca de
pe site-ul Companiei Apa Brașov S.A. – www.apabrasov.ro.

·

Candidatii care indeplinesc cerintele prezentate mai sus si care se vor califica in etapa
urmatoare a procesului de recrutare vor fi contactati pentru a sustine interviul.

Candidatii interesati isi pot depune candidaturile pana la data de 22.09.2016, ora 09,00,
data-limita pentru depunerea acestora la Registratura Companiei Apa Brasov S.A. din str.
Vlad Tepes nr. 13, Brasov.
Candidaturile vor fi insotite de documentele solicitate, in plic inchis. Pe plic se va mentiona:
“Aplicatie pentru Consiliul de Administratie/A nu se deschide pana la data de
22.09.2016, ora 10,00”.

