
ANUNŢ PRIVIND SELECŢIA UNUI ECONOMIST CA 

MEMBRU AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE 

a  SC AQUAVAS SA VASLUI 

 Adunarea Generala a Actionarilor S.C.AQUAVAS S.A, prin Consiliul de Administratie, anunta 

organizarea procesului de selectie a unui administrator a societatii de profesie economist in conformitate cu 

prevederile art. 29 din OUG 109/2011. 

I.Conditii pentru candidati 

-studii superioare economice 

-experienţă în activitatea de administrare/ management a/al unor intreprinderi publice profitabile sau a/al unor 

societati comerciale profitabile  

-îndeplinirea condiţiilor de studii, de vechime şi celorlalte condiţii specifice potrivit OUG109/2011 

-să nu facă parte din mai mult de 5 consilii de administratie ale unor regii autonome sau societati comerciale 

- să aibă studii economice şi experienţă în domeniul economic, contabilitate financiar sau de audit de cel puţin 5 

ani. 

        Candidaţii pentru funcţia de membru al consiliului de administraţie, vor depune până la data de 

17.07.2013, ora 15,00  la registratura societăţii S.C. AQUAVAS S.A, cu sediul în Vaslui, str. Stefan cel Mare 

nr.70  in plic inchis si sigilat, unde vor primi un numar de inregistrare, următoarele documente :  

- curriculum vitae (format european);  

- copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;  

- copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor, ale altor documente care să certifice efectuarea unor 

specializări şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice;  

- adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor;  

- cazier judiciar sau o 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 ori că nu a suferit o condamnare pentru o infracţiune legată de conduita profesională;  

Plicul va avea mentionat ,,Candidatura pentru functia de membru in Consiliul de Administratie al 

S.C.AQUAVAS S.A “ precum si numele, prenumele si domiciliul candidatului 

 

Criterii de evaluare 

-Constatarea abilitatilor manageriale 

-Capacitate de analiza si sinteza 

-Abilitati de comunicare 

-Capacitate de luare a deciziei 

-Capacitate de intelegere a notiunilor tehnice , juridice, economice 

 Evaluarea candidatilor se va desfasura in data de 19.07.2013 ora 11 la sediul S.CAQUAVAS S.A 

VASLUI, str.Stefan cel Mare, nr.70 

Detalii suplimentare pe site-ul societatii www.aquavaslui.ro  

Afisarea rezultatelor se face pe data de 22.07.2013 pe site-ul societatii www.aquavaslui.ro si la Sediul din Str. 

Stefan cel Mare nr. 70 Vaslui. 


