
Anunţ recrutare Director Financiar pentru Societatea Nationala 

Nuclearelectrica S.A. 

 

În conformitate cu Art. 35 din OUG 109/2011, Societatea Nationala 

Nuclearelectrica S.A. a selectat S.C. Quest Advisors S.R.L. pentru a asista Consiliul de 

Administratie în procesul de recrutare a Directorului Finaciar al S.N. Nuclearelectrica S.A.  

Societatea Naţională Nuclearelectrica S.A. are ca obiect principal de activitate 

producerea de energie electrică. Societatea are două sucursale, „CNE Cernavoda” şi 

„FCN Piteşti”. Capitalul social al societăţii este deţinut în proporţie de 81,27% de Statul 

Român, prin Ministerul Economiei. 

Atribuţii ale Directorului Finaciar 

Lista completă a atribuţiilor Directorului  

Financiar se regăseşte conform  Actului Constitutiv in Regulamentul de Organizare si 

Functionare a societatii comerciale.  

Conditii si criterii de selectie 

1. Studii universitare in domeniul economic de lunga durata finalizate cu diploma de 
licenta;  

2. Minim 10 ani de experienta profesionala, din care 5 ani experienta in functii de 
conducere (management/administrare) in domeniul economic;  

3. Experienta profesionala de minim 3 ani in companii cu o cifra de afaceri de cel putin 
100 milioane de Euro;  

4. Experienta in managementul financiar (raportare, trezorerie, analiza, planificare, 
investitii);  

5. Calificare profesionala in domeniul contabilitate-audit locala (expert contabil - 
membru CECCAR, auditor financiar – membru CAFR) sau internationala (ACCA, ACA, 
CIMA);  

6. Experienta relevanta in consultanta in management sau in activitatea de conducere 
a unor intreprinderi publice ori societati comerciale din sectorul privat; 

7. Fluent (a) in limba engleza;  

8. Integritate, etica, profesionalism.  



 

Constituie avantaje in cadrul procesului de selectie 

1. Specializare internationala in domeniul economic (finante, contabilitate, audit): ACCA, 
CIMA, ACA, CFA, CPA ; 

2. Studii post-universitare de tip MBA/ EMBA;  

3. Experienta profesionala intr-o societate comerciala in care Statul este actionar unic sau 
majoritar ; 

4. Cunostinte/experienta in relatia cu investitorii si piete de capital;  

5. Cunostinte/experienta in domeniul guvernantei corporative;  

6. Cunostinte/experienta in domeniul de activitate al SN Nuclearelectrica S.A. (energie);  

7. Cunostinte/experienta in elaborarea de strategii corporative;  

8. Viziune strategica demonstrata;  

9. Abilitati de comunicare interpersonala;  

 

Documente necesare pentru depunerea candidaturii 

1. Opis; 

2. Curriculum Vitae;  

3. „Oferta tehnică”- în cadrul căreia candidatul va detalia modul în care îndeplineşte 

fiecare dintre criteriile cuprinse în Anunţul de selecţie (Conform modelului); 

4. Minim o scrisoare de recomandare;  

5. Declaraţie pe propria răspundere privind lipsa antecedentelor penale (Formular nr. 1); 

6. Declaraţie pe propria răspundere privind neîncadrarea în situaţia de conflict de interese 

(Formularul nr. 2); 

7. Copie după actul de identitate. 

 

Candidaturile şi documentele solicitate prin prezentul anunţ vor fi trimise/ depuse cu 

confirmare de primire până cel târziu în data de 10.01.2014 , orele 16.00, pe suport hârtie, 

în plic închis şi sigilat, pe care se va menţiona: „Procedura de recrutare şi selecţie pentru 

poziţia de Director Financiar al S.N. Nuclearelectrica S.A.”, la sediul S.N. Nuclearelectrica 

S.A. din Bucuresti, str. Polona, nr. 65, sector 1, cod postal 010494, precum şi în format 

electronic, pe adresa de e-mail cfo.nuclearelectrica@questadvisors.eu. 



Depunerea pe suport hârtie a tuturor documentelor pentru candidatură, solicitate prin 

prezentul Anunţ de selecţie, este obligatorie.  

Imposibilitatea transmiterii pe suport hârtie, în termenul indicat, a tuturor 

documentelor solicitate atrage după sine excluderea din procedura de recrutare şi selecţie. 

Prin transmiterea aplicaţiei, candidaţii îşi dau acordul implicit ca datele lor personale să 

fie procesate în scopul procedurii de recrutare şi selecţie.  

S.N. Nuclearelectrica S.A. si/sau S.C. Quest Advisors S.R.L. îşi rezervă dreptul de a intervieva 

numai candidaţii selectaţi şi de a renunţa la procesul de selecţie oricând pe parcursul 

derulării procedurii.  

Candidaţilor selectaţi pentru interviu li se pot cere documente suplimentare de natură 

să probeze experienţa lor sau statutul profesional. 

Candidaţii participanţi la procesul de selecţie vor avea în vedere faptul că, în urma 

procesului de selecţie, desemnarea Directorului Financiar se va face de către Consiliul de 

Administratie al societăţii comerciale. 

 

 

 

 

 


