
 Anunț recrutare Director General  al S. Salubri SA Aleșd 

SC Salubri SA anunţă organizarea evaluării/selecţiei candidaţilor pentru funcţia de Director General în cadrul S.C. Salubri S.A., în 

conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011, actualizată 2016, privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice. 

 
Obiectivul general 

al SC Salubri SA este să dezvolte și să 

reabiliteze serviciul de salubrizare în vederea 

îmbunătățirii condițiilor de viață ale 

cetățenilor și să sporească eficiența cu care 

aceste servicii sunt realizate 

Următoarele rezultate strategice sunt așteptate a fi atinse în următorii patru ani: 

• îmbunătățirea parametrilor de calitate privind serviciul de salubrizare 

• reducerea cheltuielilor de exploatare raportat la cifra de afaceri 

• susținerea dezvoltării economico-sociale a localităților 

• protejarea și conservarea mediul înconjurător 

 

Candidații pentru această poziție vor îndeplini cumulativ următoarele condiții: 

I. Condiţii generale: 

• cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi 

domiciliul în România; 

• cunoaşterea limbii române; 

• cunoaşterea cel puţin a unei limbi străine de largă circulaţie; 

• capacitate deplină de exerciţiu; 

• persoanele candidate să nu fie incapabile, potrivit legii, ori să nu fi fost condamnate 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. 

656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a 

finanţării actelor de terorism, cu modificările şi completările ulterioare, pentru infracţiunile prevăzute la art. 143-145 din Legea nr. 

85/2006 privind procedura insolvenţei, cu modificările si completările ulterioare. 

 

II. Condiţii specifice: 

• studii superioare de lungă durată cu diplomă de licenţă sau echivalentă; 

• experienţă relevantă, în activitatea de conducere a unor întreprinderi publice sau a unor societăţi comerciale profitabile din domeniul 

de activitate al societăţii, inclusiv a unor societăţi comerciale din sectorul privat. 

• capacitate de analiză şi sinteză, gândire strategică, management de proiect; 

• abilităţi de comunicare, orientare către rezultate; 

• capacitate de luare a deciziei şi asumarea răspunderii; 

• capacitate de organizare şi de coordonare; 

• cunoaşterea aprofundată a cadrului legislativ din România în materie de colectare a deșeurilor nepericuloase, transportarea și 

depozitarea acestora şi a reglementărilor incidente la nivel local, stabilite prin Hotărâri ale Consiliului Local din Orașul Aleșd. 

 

Candidații vor depune, conform instrucțiunilor de mai jos, următoarele documente: 

• opis; 

• CV în format Europass; 

• cazier judiciar și cazier fiscal; 

• copie act de identitate; 

• copii conforme cu originalul după acte de studii; 

• documente doveditoare a experienţei manageriale / copie carte de muncă; 

• adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile 

sanitare abilitate; 

• declaraţie de consimţământ prin care candidatul îşi exprimă acordul de a se procesa datele sale personale în scopul procedurii de 

recrutare şi selecţie; 

• declarație pe proprie răspundere prin care aplicantul va confirma că nu a fost inițiată și nici nu se află în desfășurare procedura de 

natură penală împotriva sa;  

• declarație pe proprie răspundere prin care candidatul va confirma că nu se află într-una din situațiile prevăzute la art.6 din OUG nr. 

109/2011, actualizată 2016 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare; 

• declarație pe proprie răspundere privind veridicitatea datelor cuprinse în CV; 

• proiect al unui plan de management strategic al societăţii (maximum 2 pagini) care va fi susţinut în cadrul interviului; 

• candidații care vor fi selectați pentru a fi înscriși pe listă scurtă vor fi ulterior invitați să elaboreze o declarație de intenție pe baza 

scrisorii de așteptări aprobată prin HCL nr.5/2019 și publicată pe site -ul http://www.alesd-bihor.ro/index.php/stiri-si-anunturi  

 

Selecţia şi evaluarea candidaţilor se va efectua în două etape succesive, după cum urmează: 

1. evaluarea eligibităţii dosarelor, a declarației de intenție şi a planului de management; 

2. participarea la interviu a candidaţilor selectaţi. 

 

Selecţia se realizează cu respectarea principiilor nediscriminării, a tratamentului egal şi a transparenţei. 

 

Orașul Aleșd, a ales firma Romarketing pentru asistență în procesul de recrutare. Candidații trebuie să depună candidaturile până în data de 

18.03.2019, orele 16:00 ora României, personal sau trimise prin poștă la adresa Romarketing, Oradea, str. Alexandru Vlahuță, nr. 3.  

Documentele vor fi depuse în plic închis cu mențiunea: Aplicație pentru funcţia de Director General al SC Salubri SA. Plicurile ajunse după 

data și ora menționate nu vor fi luate în considerare. În cazul în care plicul nu conține toate documentele solicitate mai sus, candidatura nu va fi 

luată în considerare. Candidaturile vor fi depuse în limba română. Modelele de declarații necesare pentru dosar sunt disponibile pe bază de 

cerere la adresa: recrutare@romarketing.ro. Candidații selectați vor fi anunțați telefonic despre data și sediul la care va avea loc evaluarea și 

interviul. 
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