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                                                 A N U N Ţ 

Selectie candidati pentru functia de Director Economic 

 

  Societatea SERVICII PUBLICE S.A TULCEA , prin Comitetul de nominalizare si 

remunerare din cadrul Consiliului de Administratie    anunta începerea procesului de recrutare şi 

selecţie pentru pozitia de Director Economic al Societăţii  
  

Etapele de desfăşurare a procesului de recrutare şi selecţie sunt: 

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

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

 

 Condiţiile generale minime obligatorii ale procesului de selecţie pentru functia de 

Director Economic sunt urmatoarele: 

1 să cunoască limba română (scris și vorbit) ; 

2 să aibă capacitate deplină de exercitiu; 

3 să aibă o stare de sănătate corespunzătoare pozitiei pentru care candidează; 

4 să aibă studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licentă sau echivalentă în 

domeniul economic ; 

5 să aibă experientă în conducerea unui compartiment financiar-contabil din cadrul unor 

întreprinderi publice sau a unor societăți din sectorul privat de minim 10 ani; 

6 să nu fi fost destituit(ă) dintr-o functie din cadrul unor întreprinderi publice sau să nu fi avut 

încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani; 

7 să nu se afle în conflict de interese care să îl/o facă incompatibil(ă) cu exercitarea poziției 

pentru care candidează; 

8 să nu aibă antecedente penale care să îl/o facă incompatibil(ă) cu pozitia pentru care 

candidează; 

9 să nu fi desfășurat activitate de poliție politică, așa cum este definită prin lege. 

10 Să nu fi fost condamnat pentru gestiune frauduloasă, abuz de încredere, fals, uz de fals, 

înşelăciune, delapidare, mărturie mincinoasă, dare sau luare de mită, pentru infracţiunile 

prevăzute de Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea si sancţionarea spălării banilor, precum si 

pentru instituirea unor masuri de prevenire si combatere a finanţării actelor de terorism, cu 

modificările si completările ulterioare 



11 Cunoaşterea legislaţiei privind societăţile comerciale şi a ordonanţei privind guvernanţa 

corporativă a întreprinderilor publice (Legea nr. 31/1990, O.U.G. nr. 109/2011), precum si a 

legislatiei speciale din domeniul de activitate al Societatii; 

 

Criteriile de evaluare / selecţie finală a candidaţilor – INTERVIU: 

 1. Dosarul de candidatură. 

 2. Matricea profilului de candidat. 

 3. Declaraţia de intenţie a candidatului. 

 

In procedura de selectie pentru ocuparea pozitiei de Director Economic al Societatii SERVICII 

PUBLICE SA candidatii vor fi evaluati pe baza urmatoarelor criterii de evaluare:  
I. COMPETENȚE 

1.1. Competențe specifice sectorului 

1.2. Competențe profesionale de importanță strategică 

- Gândire strategică și previziuni; 

- Finanțe și contabilitate; 

- Managementul riscurilor; 

- Managementul resurselor umane; 

- Legislație 

1.3. Competențe de guvernanță corporativă 

- Guvernanța întreprinderii publice; 

- Monitorizarea performanței 

1.4. Competențe sociale și personale 

- Luarea deciziilor; 

- Relații interpersonale; 

- Managementul conflictului; 

- Abilități de comunicare interpersonală 

 

II. TRĂSĂTURI 

1.1.  Integritate și reputație 

1.2.  Independență 

1.3.  Alinierea cu scrisoarea de așteptări a acționarilor 
 

 Dosarul de înscriere trebuie să cuprindă în mod obligatoriu următoarele documente: 

1 Opis documente; 

2 Cerere de înscriere; 

3 Copia actului de identitate; 

4 Copia certificatului de căsătorie sau a altor acte, doar în cazul în care numele de pe 

actele depuse este diferit decât cel de pe actul de identitate; 



5 Copia diplomei de licentă sau echivalenta; 

6 Curriculum vitae, potrivit modelului comun european; 

7 Copiile documentelor care dovedesc experienta cerută (carnet de muncă, extras din 

Registrul General de Evidentă a Salariatilor, contracte de mandat /management, 

adeverințe eliberate de angajatori, etc) ; 

8 Cazier judiciar; 

9 Adeverintă medicală din care rezultă capacitatea deplină de exercițiu / completare 

Declaratie pe proprie raspundere – Formular 3 

10 Formulare: 

▪ Declarații pe propria răspundere; Formular 1 si Formular 2;  

▪ Declaratie ca informatiile cuprinse in dosarul de candidatura corespund situatiei 

reale a candidatului – Formular 4 

▪ Declarație pe propria răspundere dată în conformitate cu prevederile art. 326 Cod 

Penal, din care să rezulte îndeplinirea conditiilor prevăzute de Art. 6 din OUG 109/2011 – 

Formular 5 

▪ Acordul cu privire la obtinerea de date în vederea verificării informațiilor; 

▪ Declaratie de consimtamant prin care candidatul isi exprima acordul de a se 

procesa datele sale personale in scopul procedurii de recrutare si selectie – Formular 6 

▪ Declaratie pe proprie raspundere privind neincadrarea in situatia unui conflict de 

interese Formular 7 

▪ Declarație de intenție formulată pe baza scrisorii de așteptări și a informațiilor 

publicate pe pagina de internet a societății. Declaratia de intentie se va elabora în conformitate 

cu cerințele legale reglementate în Anexa 1b din Anexa 1 la HG nr. 722/2016 numai de catre 

candidatii inscrisi in lista scurta . 

 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. 

 Originalele actelor depuse la dosar vor fi văzute de comisie la proba de interviu. 

       Documentele necesare în procesul de recrutare / selecţie şi formularele de declaraţii se 

regăsesc pe pagina de internet a Societăţii SERVICII PUBLICE S.A. 

(www.serviciipublicetulcea.ro). 

 Dosarul de candidatură se va depune până la data de 22.11.2021, ora 12.00 la Registratura 

Societatii SERVICII PUBLICE SA, Tulcea,  Str. Mahmudiei Nr. 17,  Judetul Tulcea  în dosar 

plic închis şi sigilat, unde va primi un număr de înregistrare şi data certă a depunerii. Dosarul va 

avea menţionat “Candidatura pentru funcţia de Director economic al Societatii SERVICII 

PUBLICE S,A” , precum numele şi prenumele candidatului.  

  Plicurile ajunse după data şi ora menţionată nu vor fi luate în considerare. 



 Candidaţii declaraţi admişi la etapa de selecţie a dosarelor şi care se regăsesc pe lista scurtă, 

vor fi evaluaţi în cadrul interviului, ora şi locul desfăşurării acestuia urmând a fi anunţate personal 

fiecarui candidat  .  

     Relatii suplimentare  : site : www.serviciipublicetulcea.ro,  la adresa de                                 

e-mail office@serviciipublicetulcea.ro  si telefonic la numărul 0240/515541 si 0747022036 , 

Secretar CA – Servicii Publice S.A. 

Metode de comunicare: Comunicarea în cadrul acestui proces se face în scris prin poștă 

electronică, la adresa de e-mail office@serviciipublicetulcea.ro  si telefonic la numărul 

0240/515541 si 0747022036 , Secretar CA – Servicii Publice S.A. sau prin depunerea 

documentelor la Registratura Servicii Publice S.A., Tulcea, str. Mahmudiei, nr. 17. 

 

 

 

 

Consiliul de Administratie 
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Tabacaru George Adrian 
 


