
CONDITII PENTRU CONCURSUL DE OCUPARE A POSTULUI DE OFITER NEREGULI SI 
PROCEDURI 

 

AQUAVAS S.A organizează concurs pentru ocuparea postului de  ofiter nereguli si proceduri, în zilele 
de 4 FEBRUARIE 2015 (proba scrisă) şi  6 FEBRUARIE 2015 (interviul), la sediul său din Vaslui, 
str.Stefan cel Mare nr.70 Parter  

 

Condiţii de participare: 

• are cetăţenia română sau cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor 
aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România; 

• cunoaşte limba română, scris şi vorbit; 
• are vârsta minimă reglementată de prevederile legale; 
• are capacitate deplină de exerciţiu; 
• are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei 

medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate; 
• nu a fost condamnat definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori 

contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals 
ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă 
cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea. 

• nu are contractul individual de munca suspendat conform Art. 52 alin. 1) literele a), b) si e) 
• are studii superioare in domeniul juridic, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă; 
• are experienţă profesională în domeniul de referinţă de minim 3 ani; 
• Cunostinte avansate de operare calculator Excel si Word 
• experienta in gestionarea investitiilor finantate din fonduri europene-constituie avantaj si se va 

puncta corespunzator 
 

 
Concursul se organizează în trei etape, după cum urmează: 

 -selecția dosarelor 
- proba scrisa 
- interviul. 

Dosarele pentru participarea la concurs se pot depune până la data de 3 FEBRUARIE 2015, ora 15 
la sediul AQUAVAS S.A și vor cuprinde : 

a) cerere de înscriere  
 
b) copia actului de identitate; 
 
c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă îndeplinirea condiţiilor 
minimale de participare; 
 
d) copiile documentelor care să ateste specializări şi certificări suplimentare relevante pentru prezentul 
concurs; 
 
e) copia carnetului de muncă, conformă cu originalul, sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea 
în muncă; 
 



f) copie după cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l 
facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează. Candidatul declarat admis la selecţia dosarelor are 
obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data 
desfăşurării primei probe a concursului; 
 
g) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior 
derulării concursului de către medicul de familie sau de către unităţile sanitare abilitate, cu precizarea “apt 
de munca”; 
 
h) curriculum vitae model european, în conformitate cu modelul prevăzut de H.G. 1021/2004; 
 
Actele vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea. 
 
Dosarele care nu îndeplinesc condiţiile de participare şi care nu conţin documentele solicitate mai sus, vor 
fi respinse în cadrul selecţiei ce se va organiza de către Comisia de recrutare si selectie în data de 
03.02.2015 ora 16. 

  In data de 04.02.2015 ora 10:00 se va desfasura proba scrisa care consta intr-o lucrare ce va contine 
raspunsuri la subiectele de concurs din bibliografia prezentata. 

 In data de 06.02.2015 ora 11:00  va avea loc interviul care va putea fi sustinut doar de acei 
candidati care au obtinut minim media 6 dintr-un maxim de 10 la proba scrisa. 

 In urma celor doua probe de examen va fi declarat admis candidatul care obtine media generala 
minim 7. 

Aprobat 
Inginer Sef UIP-PI 
Ing. Balanescu Dorin 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


