
Anunt privind selecția candidaților în vederea ocupării funcției de  

Director Comunicare la Compania de Apă Someș S.A. 

 

 Compania de Apă Someș S.A. anunță, în conformitate cu prevederile OUG nr. 

109/2011 privind guvernanţa corporativă a intreprinderilor publice aprobată cu modificări şi 

completări prin Legea nr. 111/2016 și ale Hotărârii de Guvern nr. 722/2016, demararea 

procedurii legale de selecție a candidaților în vederea ocupării funcţiei de Director 

Comunicare la Compania de Apă Someș S.A. 

 Procedura de selecție și recrutare se va desfășura la sediul Companiei de Apă Someș 

S.A, din Cluj-Napoca, Bld. 21 Decembrie 1989, nr.79, în perioada 10.05.2022 – 08.06.2022 

(inclusiv). 

I. ETAPELE PROCESULUI  DE RECRUTARE ȘI SELECȚIE 

 

1. Depunerea dosarelor la Serviciul Guvernanta Corporativa (situat la etajul 3 al cladirii de 

birouri, info. tel. 0752-178004) din cadrul Companiei de Apă Someș S.A. Cluj-Napoca, Bld. 

21 Decembrie 1989, nr.79 ; 

2. Evaluarea conformității administrative a dosarelor și a eligibilității candidaților; 

3. Selecția candidaților pentru lista scurtă și comunicarea rezultatelor;  

4. Susținerea interviului de selecție finală la o dată și o oră ce vor fi comunicate ulterior 

fiecărui candidat; 

5. Comunicarea către candidați a rezultatelor selecției finale. 

 

 

II. CRITERII DE RECRUTARE ŞI SELECŢIE 

Criterii obligatorii: 

1. Cetatenie romana, cetatenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor 

apartinand spatiului Economic European si domiciliul in Romania; 

2. Sa nu fie sau sa nu fi fost in ultimii 3 ani in stare de litigiu sau in situatie de conflict ori 

incompatibilitate cu Compania de Apa Somes S.A.; 

3.Sa nu aiba inregistrate in cazierul judiciar infractiuni incompatibile cu calitatea de Director; 

4. Studii superioare de lunga durata in domeniul comunicarii, jurnalism, stiinte sociale; 

5. Minim 10 ani de experienta in functii de conducere, din care minim 8 ani experienta in 

functii de conducere in departamente/servicii/entitati functionale de coumicare, relatii 

publice/ relatii clienti; 



6. Cunostinte aprofundate de cunoastere minim a unei limbi de circulatie internationala 

(engleza, germana, franceza); 

 

Criterii specifice care constituie avantaje: 

 

1. Cunostinte de guvernanta corporativa (legislatia); 

2. Experienta in relationarea cu organizatii internationale; 

3. Viziune strategica demonstrata; 

4. Integritate, etica, profesionalism; 

5. Cunoasterea aprofundata a mai multor limbi straine;  

6. Publicarea de articole in reviste/ziare din domeniul serviciilor de utilitati publice sau din 

domeniul relatiilor publice. 

7.Experienta minim 2 ani in activitatea de conducere a unor societati sau organisme 

nationale/internationale din domeniul serviciilor de utilitate publica, ori societati din 

domeniul privat, profitabile sau in domeniul comunicarii, a relatiilor publice, a relatiilor 

clienti; 

 

III. DOCUMENTE NECESARE PENTRU DEPUNEREA CANDIDATURII 

 În acest sens candidații pentru funcția de DIRECTOR COMUNICARE la Compania 

de Apă Someș S.A, își vor depune până în data de 08.06.2022 orele 16:00 (inclusiv) la 

Serviciul Guvernanta Corporativa (situat la etajul 3 al cladirii de birouri, info. tel. 0752-

178004) din cadrul Companiei de Apa Somes S.A. Cluj-Napoca, Bld. 21 Decembrie 1989, 

nr.79, dosarul de candidatură cu următoarele documente: 

 

- opis documente; 

- cererea de înscriere (formularul nr.1); 

- scrisoare de intenție; 

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

- curriculum vitae (format european); 

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

efectuarea altor specializări, certificate conform cu originalul; 

- copia carnetului de muncă, certificate conform cu originalul, sau, după caz, o adeverință 

care să ateste vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor; 

- dovada numirii în calitate de administrator/manager (unde este cazul); 

- adeverință care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de 

familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate; 

- cazier judiciar; 



- cazier fiscal; 

- declarație pe proprie răspundere prin care candidatul va confirma că nu a suferit o 

condamnare pentru infracţiuni contra patrimoniului prin nesocotirea încrederii, infracţiuni de 

corupţie, delapidare, infracţiuni de fals în înscrisuri, evaziune fiscală, infracţiuni prevăzute de 

Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru 

instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării terorismului, republicată, cu 

modificările ulterioare (formularul nr.2); 

- declarație pe proprie răspundere care să confirme acordul candidatului de a se procesa 

datele sale personale în scopul realizării procedurii de recrutare și selecție, precum și acordul 

de a permite comisiei verificarea informațiilor furnizate (formularul nr.2); 

- formulare, vezi aici 

 

CV-ul si formularele vor fi trimise și la adresa de email concurscassa@gmail.com 

 

Documentele solicitate sunt obligatorii, lipsa unei piese de la dosar duce la eliminarea 

candidatului. 

 

IV. EVALUAREA ȘI SELECȚIA DOSARELOR DE CANDIDATURĂ 

Etapa 1: Selecția candidaților pentru lista scurtă 

 îndeplinirea cerințelor minime; 

 competențe specifice sectorului; 

 competențe de guvernanță corporativă; 

 existența cerintelor specifice care constituie un avantaj. 

 

 Vor fi contactați și invitați la interviuri doar candidații considerați eligibili conform 

criteriilor de selecție. Candidaţilor selectați li se comunică de către comisia de selecţie, faptul 

că în termen de 15 zile de la data emiterii sau stabilirii listei scurte trebuie să depună în scris 

declaraţia de intenţie întocmită în baza elementelor din Scrisoarea de așteptări și a 

informațiilor publice legate de activitatea societății, prin care candidații își prezintă viziunea 

sau programul privind dezvoltarea Companiei de Apă Someș S.A. 

 

Etapa 2: Interviu și selecția finală 

 alinierea Declarației de intenție la Scrisoarea de așteptări și viziunea candidatului 

privind dezvoltarea societății; 

 cunoştinţe aferente legislaţiei din domeniul de activitate al companiei; 

 abilități de comunicare interpersonală; 

 capacitatea de a lua decizii și de a evalua impactul acestora; 

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/81726
http://www.casomes.ro/wp-content/uploads/2022/05/Formulare-proces-recrutare-si-selectie.pdf


 competențele specifice menționate în anunț; 

 integritatea și independența candidatului. 

 

 

V. ALTE INFORMAȚII 

  Dosarele de candidatură cu documentele solicitate prin prezentul anunţ vor fi depuse la 

Serviciul Guvernanta Corporativa (situat la etajul 3 al cladirii de birouri, info. tel. 0752-

178004) din cadrul Companiei de Apă Someș S.A- Cluj-Napoca, Bld. 21 Decembrie 1989, 

nr.79, în perioada 10.05.2022 - 08.06.2022 (inclusiv) între orele 0730 – 1600 ( luni – joi ) si 

0730 – 1330( vineri), în plic închis și sigilat, sau prin poștă cu confirmare de primire la adresa 

Companiei mentionată mai sus, sau prin email la adresa concurscassa@gmail.com.  

 Pe plic se va menţiona: „Procedura de recrutare Compania de Apă Someș S.A. / 

Poziţia pentru care se aplică / Nume şi prenume candidat/A nu se deschide până la data 

stabilită pentru evaluarea conformității administrative a dosarelor și a eligibilității 

candidaților”. Mesajele pe e-mail vor avea titlul:” Candidatura Compania de Apă Someș 

S.A.,  Nume _____ Prenume___________”. 

  

 Bibliografie: 

 Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările 

ulterioare; 

 Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a 

întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare; 

 Legea serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare nr. 241/2006 cu modificările si 

completările ulterioare; 

 Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, cu modificările și 

completările ulterioare; 

 Hotărârea nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor 

prevederi din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa 

corporativă a întreprinderilor publice. 

 


