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Recrutare Administratori  S.C. APĂ CANAL IFLOV 

 

h) nu au fost destituiţi(te) dintr-o funcţie din cadrul unor înstituţii publice sau al unor întreprinderi cu capital majoritar de stat sau nu au avut 

încetat contractul individual de muncă / contractul de mandat pentru motive disciplinare în ultimul an. 

i) nu au fost condamnaţi(te) definitiv printr-o hotărâre judecătorească definitivă și irevocabilă pentru săvârșirea unei infracţiuni contra 

umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, înfracţiuni de corupţie şi de serviciu, înfracţiuni contra înfăptuirii justiţiei, înfracţiunii de fals, 

înfracţiunii contra patrimoniului, pentru înfracţiunile prevăzute de Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, 

precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a fînanţării terorismului, cu modificările şi completările ulterioare, sau 

pentru înfracţiunile prevăzute de Legea nr. 85/2014 privind procedurile desăvârșite cu intenţie care ar face-o incompatibile cu exercitarea 

funcţiei; 

j) nu au făcut poliţie politică, așa cum este definită prin lege; 

k) Îndeplinesc criteriile cerute prin OUG nr.109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și 

completări prin Legea nr. 111/2016 şi Hotărârea de Guvern nr. 722/2016 ; 

l) au capacitate deplină de exerciţiu;  

m) sunt apţi din punct de vedere medical, au  capacitate deplină de exerciţiu; 

n) 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 3 Iunie 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 Ilfov 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 Ilfov, Nume_Prenume)” respectiv „CV 

Nume_Prenume ). 
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