ANUNT

PRIVIND SELECTIA

DIRECTORILOR SOCIETATII SC COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA

Presedintele Consiliului de Administratie al SC COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA, avand in
vedere deciziile luate in sedinta Consiliului de Administratie din 05.01.2018, anunta organizarea selectiei in vederea
numirii Directorului Economic si a Managerului de Investitii in conformitate cu prevedrile OUG nr. 109/2011.
.I. Cerinte minimale
FUNCTIA

Manager de
Investitii

STUDII
Se probeaza cu
1.Studii universitare de licenţă in domeniul stiintelor
ingineresti /juridice/ economice atestate prin diploma
de licenta;
Copie dupa diploma
2. Cursuri/ studii/ calificari in domeniul
managementului proiectelor;
Copie dupa diploma sau adeverinta
EXPERIENTA RELEVANTA
1. Experienta generala de minim 5 ani desfasurata
in cadrul unei intreprinderi / institutii/ autoritati
publice sau societati comerciale din sectorul privat,
din care cel putin 2 ani in functii de conducere.
2. Experienta in domeniul utilizarii fondurilor
europene
3. Sa nu aiba fapte inscrise in cazierul judiciar
4. Sa nu aiba fapte inscrise in cazierul fiscal
5. Sa cunoasca o limba straina (engleza, franceza,
germana) - nivel mediu
6. Utilizare PC

Copie dupa carnetul de munca
sau adeverinta de la angajator precum si
dupa caz date de la ORC sau ANAF
Recomandare sau adeverinta de la
angajator cu dovezi in acest sens
Certificat de cazier judiciar
Certificat de cazier fiscal
Declaratie pe propria raspundere
Declaratie pe propria raspundere

CURICULUM VITAE
va cuprinde
Elementele parcursului scolar si profesional

FUNCTIA
Director
economic*

Copii dupa diplome si recomandari, altele
Date priviind intreaga activitate profesionala decit cele mentionate anterior, pentru a
relevanta
sustine datele prezentate in CV.
STUDII
Se probeaza cu
1.Studii universitare de licenţă in domeniul economic
absolvite cu diploma;
Copie dupa diploma
2.Cursuri / studii / calificari in domeniul
managementului;
Copie dupa diploma sau adeverinta
EXPERIENTA RELEVANTA
1.Experienta generala de minim 5 ani in domeniul
activitatilor economice la intreprinderi / institutii /
autoritati publice sau societati comerciale din
Copie dupa carnetul de munca
sectorul privat din care cel putin 3 ani in functii de sau adeverinta de la angajator precum si
conducere.
dupa caz date de la ORC sau ANAF
2. Sa nu aiba fapte inscrise in cazierul judiciar
Certificat de cazier judiciar

3. Sa nu aiba fapte inscrise in cazierul fiscal
Certificat de cazier fiscal
4. Sa cunoasca o limba straina (engleza, franceza,
germana) - nivel mediu
Declaratie pe propria raspundere
6. Utilizare PC

Declaratie pe propria raspundere

CURRICULUM VITAE
va cuprinde
Elementele parcursului scolar si profesional
Date priviind
relevanta

intreaga

activitate

Copii dupa diplome si recomandari, altele
profesionala decit cele mentionate anterior, pentru a
sustine datele prezentate in CV.

II. * Vor fi exclusi de la selectia pentru postul de Director Economic candidatii care care pe parcursul activitatii
profesionale au comis acte reprobabile constand in furturi, delapidari, nerespectarea confidentialitatii datelor postului,
(demonstrate prin acte de constatare) chiar daca acestea nu se regasesc in cazierele judiciare si fiscale.
.III. Evaluare
1. Evaluarea candidatilor pentru functia de Director Economic si Manager de Dezvoltare pe baza interviului din
legislatia de referinta mentionata la punctul V de mai jos si a prezentarii in fata Consiliului de Administratie a unui proiect
de management : – 75 PUNCTE
Proiectul de management se va depune la Secretariatul Consiliului de Adminsitratie odata cu dosarul de concurs;
2. Evaluarea candidatilor pe baza CV prezentat si a experientei in domeniu: - 25 PUNCTE
.IV. Procedura de selectie a directorului economic si a managerului de dezvoltare ai Companiei de Apa Targoviste
Dambovita SA se va derula la nivelul Consiliul de Administratie dupa urmatorul calendar:


10.01.2018 – 09.02.2018 (in zilele lucratoare intre orele 8.00 - 16.00) - Primirea cererilor de inscriere la
concurs insotite de documentele ce probeaza indeplinirea cerintelor minimale de la punctul I. precum si de un
proiect de management (dosarul va fi depus la Secretariatul Consiliului de Administratie);



10.02.2018 – 11.02.2018 - verificarea dosarelor candidatilor si intocmirea listei scurte (de catre Comitetul de
Nominalizare si Remunerare);



12.02.2018, orele 16.00 - Sustinerea in fata Consiliului de Administratie a interviului si a proiectului de
management, mentionate la punctul III. alin. 1. de catre candidatii din lista scurta intocmita de catre Comitetul de
Nominalizare si Remunerare din cadrul Consiliului de Administratie;



Selectia candidatilor din lista scurta se va face de catre fiecare membru al Consiliului de Administratie pe baza
unei grile de evaluare in functie de criteriile de evaluare de la punctul III.



12.02.2018, orele 21.00 - Comunicarea rezultatelor selectie.

Directorul Economic si Managerul de Investitii vor fi desemnati de catre Consiliul de Administratie in
functie de rezultatele obtinute la selectia organizata. Acestia isi vor desfasura activitatea in baza unui contract de
mandat incheiat cu societatea prin intermediul Consiliului de Administratie.
.V. Legislatie si documente de referinta :


Leg. 51/2006- cu modificarile si completarile ulterioare/ Serviciilor comunitare a serviciilor publice;


















Lege nr. 241 din 22 iunie 2006 (*republicata*) serviciului de alimentare cu apa si de canalizare;
Leg. 215/2001 - a administratiei publice locale;
Ordinul presedintelui A.N.R.S.C. nr. 486/2010 - privind modificarea Ordinului A.N.R.S.C. nr. 102/2007
privind aprobarea Regulamentului de constatare, notificare si sanctionare a abaterilor de la reglementarile
emise in domeniul de activitate al A.N.R.S.C.;
Hotararea de Guvern nr.745/2007 - pentru aprobarea Regulamentului privind acordarea licenţelor în domeniul
serviciilor comunitare de utilităţi publice;
Ordinul presedintelui A.N.R.S.C. nr. 65/2007 - privind aprobarea Metodologiei de stabilire, ajustare sau
modificare a prețurilor/tarifelor pentru serviciile publice de alimentare cu apa și de canalizare;
Ordinul preşedintelui A.N.R.S.C. nr. 88/2007 - pentru aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului de
alimentare cu apa şi de canalizare;
Ordinul preşedintelui A.N.R.S.C. nr. 89/2007 - pentru aprobarea Caietului de sarcini-cadru al serviciului de
alimentare cu apa şi de canalizare;
Ordinul preşedintelui A.N.R.S.C. nr. 90/2007 - pentru aprobarea Contractului cadru de furnizare/ prestare a
serviciului de alimentare cu apa si de canalizare;
OUG 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice;
Hotararea Guvernului nr. 722 /2017 pentru aprobarea Normelor Metodologioce de aplicare a unor prevederi din
OUG 109/2011
Ordonanta Guvernului nr. 26 /2013 privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la
care statul sau unitatile Administrativ Teritoriale sunt actionari unici ori majoritari sau detin direct oriu indirect o
participatie majoritara
Legea 31/1990 a societatilor
Planul de Administrare
Scrisoarea de asteptari

.VI. Planul de Administrare si orice documente necesare candidatilor in vederea elaborarii proiectului de management vor
fi puse la dispozitie prin grija Secretarului Consiliului de Administratie in baza unor solicitari scrise.

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
Olaru Marin

