
 
Societatea de Servicii Publice Municipale Bacău S.A., prin Consiliul de Administraţie, anunţă 
organizarea procesului de recrutare şi selecţie pentru postul de Director General, în conformitate cu 
prevederile OUG 109/2011, în următoarele condiţii: 
 
Pot candida persoanele care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții: 

 Să aibă cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale UniuniiEuropenesau a statelor 
aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;  

 Să cunoască limba română (scris şi vorbit);  
 Să nu fi fost condamnată pentru infracţiuni contra patrimoniului prin nesocotirea încrederii, 

infracţiuni de corupţie, delapidare, infracţiuni de fals în înscrisuri, evaziune fiscală, 
infracţiuni prevăzute de Legeanr. 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; 

 Să nu fi fost destituită dintr-o funcţie publică şi/sau sa nu ii fi încetat contractul individual de 
muncă pentru motive disciplinare; sa nu fi fost revocati din functia de conducere din motive 
imputabile, pentru neîndeplinirea indicatorilor de performanţă stabiliţi prin contractul de 
mandat, în ultimii 5 ani; 

 Să nu fie în conflict de interese portivit legii şi statutului societăţii, cu poziţia de Director 
General al SSPM Bacău; 

 Să aibă studii superioare, finalizate, în domeniul tehnic/inginerie/economic/financiar-
contabil; 

 Să aibă experienţă de consultanţă în management şi/sau conducere a unor întreprinderi 
publice ori societăţi din sectorul privat de minim 3ani; 

 
Criterii de evaluare/selecţie: 

 Criterii obligatorii: experienţa de consultanţă în management şi/sau conducere a unor 
întreprinderi publice ori societăţi din sectorul privat, competenţa managerială şi de 
guvernanţă corporativă şi, competenţa profesională; 

 Criterii opţionale: cunoştinţe despre domeniul de activitate al Societăţii şi,despre domeniul 
utilităţilor publice; 

 Aliniere cu Scrisoarea de aşteptări (doar în cazul candidaturilor din lista scurtă). 
 

Termen de înscriere a candidaturii: 10.06.2017, ora 12:00. 
 
Pentru informaţii suplimentare referitor la depunerea candidaturilor, persoanele interesate sunt 
rugate să acceseze site-ulSSPM Bacău(www.sspmbacau.ro) 
 


