
 

 

 

ANUNŢ PUBLIC 

 

 

 

 

Consiliul de Administrație al Societății „Apaserv Salubrizare” SRL Slănic Moldova 

organizează selecţia candidatilor în vederea desemnării directorului general al 

Societății „Apaserv Salubrizare” SRL Slănic Moldova. Societatea functioneaza sub 

autoritatea Consiliului Local al Orasului Slanic Moldova. 

 

 

Condiții de participare: 

• cunoaşterea limbii române, scris şi vorbit; 

• studii superioare de licenţă sau echivalente în domeniul tehnic si/sau 

economic si/sau juridic; 

• vechime minima in specialitate 5 ani; 

• experiență relevantă în consultanta in management sau activitatea de 

conducere a unor întreprinderi publice ori societăţi comerciale din domeniul 

privat; 

• capacitate deplină de exerciţiu; 

• lipsa vreunei condamnări pentru gestiune frauduloasă, abuz de încredere, 

fals, uz de fals, înșelăciune, delapidare, mărturie mincinoasă, dare sau luare 

de mită, precum şi pentru infracțiunile prevăzute de Legea 656/2002 , 

respectiv pentru infracțiunile prevăzute de art.143-145 din Legea 85/2006. 

 

Criteriile de selecţie sunt: 

• abilităţi de comunicare şi negociere; 

• abilităţi de organizare, planificare, coordonare, control, delegare; 

• putere de decizie şi evaluare impact; 

• cunoştinţe specifice la nivel profesionist în domeniul de activitate al societatii; 

• responsabilităţi asumate, perseverenţă, pragmatism; 

• viziune şi identificarea oportunităţilor de dezvoltare; 

• capacitate de a implementa proiecte noi; 

• motivaţia candidatului.  

 

 



Documente necesare pentru depunerea candidaturii: 

• CV in format Europass; 

• Cazier judiciar; 

• Copie acte studii; 

• Copie act identitate; 

• Copia actelor care dovedesc vechimea in munca; 

• Adeverinta care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare, eliberata 

cu cel mult 6 luni anterior depunerii candidaturii, de catre medicul de 

familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate. 

Adeverinta va contine in clar, numarul, data, numele emitentului si 

calitatea acestuia.  

 

Etapele de desfasurare a selectiei: 

- prima etapa: selecţia dosarelor, 

- a doua etapa: interviul, pentru candidaţii declaraţi admişi după prima etapa.  

Pentru interviu se stabileste un punctaj maxim de 100 de puncte, punctajul minim 

necesar pentru a fi declarat admis este de 70 de puncte. 

Selectia se realizeaza cu respectarea principiilor nediscriminarii, tratamentului egal 

si transparentei. 

Rezultatul selectiei dosarelor precum si data programata pentru interviu, vor fi 

comunicate telefonic sau prin e-mail. 

 

Precizare: 

Directorul General selectat va coordona activitatea atat la Apaserv Salubrizare SRL 

cat si la  S.C. Util Prestserv SRL Slanic Moldova. 

 

Candidatura: 

Documentele solicitate se depun până la data de 12 februarie 2018, ora 15, la 

Registratura S.C. Apaserv Salubrizare SRL Slanic Moldova, str Vasile Alecsandri, 

nr 4, (in sediul primariei), in plic inchis si sigilat, avand inscrisa mentiunea: 

„Candidatura pentru functia de Director General”.  

 

Candidatii vor primi numar de inregistrare cu data depunerii candidaturii. 

 

Relații suplimentare se pot obține la telefon 0732130732, e-mail 

util.prestserv@yahoo.com sau pe site-ul Primăriei Orașului Slănic Moldova, 

http://primariaslanicmoldova.ro 

 

 



  


