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k) nu exercită concomitent mai mult de 3 mandate de administrator şi/sau membru al unui Consiliu de supraveghere în societăţi 

pe acţiuni/întreprinderi publice conform art. 7  din OUG 109/2011 actualizata prin Legea nr. 111/2016 - declaraţie pe propria 

răspundere; 

 

DEPUNEREA DOSARELOR DE CANDIDATURĂ 

Dosarele de candidatură vor fi depuse până cel târziu în data de 14.01.2019, ora 12.00, pe suport de hârtie, în plic închis şi sigilat, 

pe care se va menţiona: „Candidatură pentru Consiliulul de Administraţie al S.C. APĂ CANAL IFLOV S.A../ Nume şi Prenume 

candidat la Registratura  Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Apă - ADIA Ilfov, Calea Bucureștilor nr. 222C, Pavilion S, județul 

Ilfov, precum şi în format electronic, pe adresele de e-mail office@adiailfov.ro și 109@pluri.ro. Depunerea pe suport hârtie a tuturor 

documentelor pentru candidatură, solicitate prin prezentul anunţ de selecţie, este obligatorie. Dosarele de candidatură pe suport de 

hârtie pot fi depuse personal sau pot fi trimise prin poştă sau curier la adresa mai-sus menţionată. Mesajele e-mail de depunere a 

candidaturilor electronice, cât şi documentele ataşate vor trebui sa conţină în mod obligatoriu numele şi prenumele candidatului şi 

denumirea societăţii (de exemplu „Candidatura CA APĂ CANAL IFLOV Nume_Prenume)” respectiv „CV Nume_Prenume). 

 

DOCUMENTE NECESARE PENTRU DEPUNEREA CANDIDATURII 

Dosarele de candidatură vor conţine în mod obligatoriu următoarele documente: 
a. Opis documente; 
b. Curriculum vitae, potrivit modelului comun european; 
c. Adeverință medicală; 
d. Cazierul judiciar; 
e. Cazier fiscal; 
f. Copii: 

1. Copia actului de identitate; 
2. Copia certificatului de căsătorie sau a altor acte, doar în cazul în care numele de pe actele depuse este diferit de cel 

de pe actul de identitate; 
3. Copia diplomei de licenţă sau echivalentă;  
4. Copii ale diplomelor de studii post-universitare (dacă este cazul); 
5. Copii ale certificatelor de absolvite a programelor de formare (dacă este cazul); 
6. Copii ale documentelor care dovedesc experienţa profesională cerută (obligatoriu extras Reges/Revisal și copie 

carnet de muncă, contracte de mandat/management, adeverinţe eliberate de angajatori, etc.); 
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