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ANUNȚ PRIVIND SELECȚIA PENTRU POSTUL DE DIRECTOR ECONOMIC 
LA SOCIETATEA NAȚIONALĂ A APELOR MINERALE S.A. 

 
Societatea Națională a Apelor Minerale S.A, aflată în subordonarea Ministerului Economiei, 
Antreprenoriatului și Turismului, organizează concurs pentru selecția candidaților în vederea ocupării 
postului de director economic, pentru o perioadă de 4 ani. 

 
Procedura de selecţie cuprinde următoarele etape succesive: Etapa I – selecţia dosarelor candidaților 
– interviul de preliminar, etapa a II-a – test scris, interviul final și analiza declarației de intenție, pentru 
candidaţii declaraţi “admişi” după etapa I. 
 
Condiții obligatorii de participare: 

1. Studii superioare finalizate, cu diplomă de licență, în domeniul economic; 
2. Experiență profesională generală, în domeniul studiilor, de minim 10 ani, în domeniul studiilor; 
3. Experiență profesională de minim 7 ani, pe un post de conducere în domeniul managementului 

economic al unei/unor societăți comerciale, regiilor autonome sau a altor entități din sectorul 
public sau privat;  

4. Experiență gestionare buget anual de minim 7 mil. euro; 
5. Să nu fi fost condamnat definitiv pentru infracțiuni legate de conduita profesională (gestiune 

frauduloasă, abuz în serviciu, fals, uz de fals, delapidare etc.); 
6. Fără înscrisuri în cazierele judiciar și fiscal; 
7. Stare de sănătate corespunzătoare postului, atestată pe baza adeverinței medicale eliberată de 

către medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate. 
 
Dosarele de participare vor conține în mod obligatoriu, cel puțin, următoarele documente: 

1. Curriculum Vitae – model european; 
2. Copie act de identitate; 
3. Copie documente care atestă pregătirea profesională: studii superioare finalizate, cu diplomă de 

licență în domeniul economic; 
4. Copie documente care să ateste experiența profesională generală, conform solicitărilor postului 

pentru care candidează; 
5. Copie documente care să ateste experiența profesională anterioară în posturi de conducere al 

altor entități din sectorul public sau privat, solicitărilor postului pentru care candidează (Carnet de 
muncă, Adeverință, după caz); 

6. Cazier judiciar și fiscal; 
7. Adeverința care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni 

anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile 
sanitare abilitate; 

8. Declaraţii privind participarea la concurs care se solicită anterior pe adresa de e-mail: office@arc-
consulting.ro 

 
   Criterii de evaluare/selecție:    

1. Competențe specifice sectorului de activitate; 
2. Competențe profesionale de importanță strategică; 
3. Cunoștințe de Guvernanță corporativă; 
4. Competențe sociale și personale; 
5. Reputație personală și profesională; 
6. Integritate și independență; 
7. Gradul de aliniere cu Scrisoarea de așteptări a acționarului.   

 
 
Bibliografie: 

a) Legea 31/1990)– privind societățile republicată 

b) OUG 109/2011 – privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările 
și completările ulterioare, aprobata prin Legea 111/2016 

c) Hotărâre Nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi 
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din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a 
întreprinderilor publice. 

d) Legea Nr. 82/1991, Republicată- Legea contabilității. 
e) OMFP 1802/2014, cu modificările și completările ulterioare, pentru aprobarea 

Reglementarilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare 
anuale consolidate.  

f) Legea 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare.  
g) Legea 207/2015 privind Codul de Procedura Fiscală, cu modificările și completările 

ulterioare. 
h) Ordin 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea inventarierii si efectuarea 

inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii, cu modificările si 
completările ulterioare. 

i) Ordonanța 119/1999 privind controlul intern/managerial si controlul financiar preventive, cu 
modificările si completările ulterioare. 

j) Legea 162/2017 privind auditul statutar al situațiilor financiare anuale si al situațiilor 
financiare anuale consolidate si de modificări ale unor acte normative, cu modificările si 
completările ulterioare. 

k) OG nr. 26 din 21 august 2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori 
economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari 
sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară. 

 
Dosarele de candidatură vor avea specificat postul pentru care se candidează și se vor depune 
electronic la adresa de e-mail office@arc-consulting.ro. Informații suplimentare puteți obține la numărul 
de telefon: 0733661233, persoană de contact Elena Căprar 
 
Data limită pentru depunerea dosarelor: 7.05.2021 
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