ANUNŢ PRIVIND SELECŢIA
DIRECTORULUI DE SUCURSALA AL SUCURSALEI HUSI A AQUAVAS S.A
Consiliul de Administratie al AQUAVAS S.A anunta demararea procedurii de
selecţie/evaluare pentru functia de Director Sucursala al Sucursalei Husi a AQUAVAS S.A
conform prevederilor art. 35 şi art. 63 din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a
întreprinderilor publice.
I. Conditii pentru candidati
-studii superioare tehnice
-experienţă în activitatea de administrare/ management a/al unor intreprinderi publice
profitabile sau a/al unor societati profitabile
-îndeplinirea condiţiilor de studii, de vechime şi celorlalte condiţii specifice potrivit
OUG109/2011
Candidaţii pentru funcţia de Director Sucursala, vor depune până la data de 16.08.2016,
ora 16,00 la registratura Societăţii AQUAVAS S.A, cu sediul în Vaslui, str. Stefan cel Mare
nr.70, Judetul Vaslui, in plic inchis si sigilat, unde vor primi un numar de inregistrare,
următoarele documente:
- Cerere de înscriere
- Copie după actul de identitate;
- Declaraţie pe propria răspundere referitoare la îndeplinirea condiţiilor de participare
- Curriculum vitae în format Europass
- Copii legalizate după actele de studii;
- Copii după certificări, diplome, atestate ce aduc valoare postului;
- Cazier judiciar;
- Cazier fiscal
- Adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 30 de zile
anterior depunerii candidaturii de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile
sanitare abilitate. Adeverinţa va conţine în clar numărul, data, numele emitentului şi calitatea
acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii Publice;
- Copie după carnetul de muncă sau documente doveditoare privind experienţa în activitatea de
administrare/ management, după caz, dovada numirii în calitate de director/manager;
- Declaraţie pe propria răspundere prin care candidatul va confirma acordul pentru procesarea
datelor sale personale în cadrul procedurii de recrutare şi selecţie, precum şi pentru a putea fi
verificate informaţiile furnizate
Plicul va avea mentionat ,,Candidatura pentru functia de Director Sucursala al Sucursalei
Husi a AQUAVAS S.A “ precum si numele, prenumele si domiciliul candidatului.
II. Criterii de evaluare
-Constatarea abilitatilor manageriale
-Capacitate de analiza si sinteza
-Abilitati de comunicare

-Capacitate de luare a deciziei
-Capacitate de intelegere a notiunilor tehnice, juridice, economice.
Rezultatul selectiei dosarelor va fi publicat pe site-ul societatii in data de 19.08.2016
Evaluarea candidatilor selectati se va desfasura prin interviu in data de 22.08.2016 ora
10:00 la sediul AQUAVAS S.A, str. Stefan cel Mare, nr.70.
Afisarea rezultatului evaluarii se face pe data de 23.08.2016 pe site-ul societatii.
Detalii suplimentare pe site-ul societatii: www.aquavaslui.ro.

Bibliografie pentru postul de Director de Sucursala
-OUG 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice;
-Legea 31/1990 privind societatile, republicata si actualizata;
-Legea 241/2006 a serviciului de alimentare cu apa si de canalizare republicata 2015;
-Legea 51/2006 a serviciilor comunitare de utilitati publice cu modificarile si completarile
ulterioare;
-HG 855/2008 privind aprobarea actului constitutiv-cadru şi a statutului-cadru ale asociaţiilor de
dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilităţi publice;
-Ordinul ANRSC 88/2007 pentru aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului de alimentare
cu
apă şi canalizare;
-Ordinul ANRSC nr. 89/2007 pentru aprobarea Caietului de sarcini-cadru al serviciului de
alimentare cu apă şi de canalizare;
-Ordinul ANRSC 90/2007 pentru aprobarea contractului-cadru de furnizare/ prestare a
serviciului
de alimentare cu apă şi canalizare;
-OUG Nr. 64 din 3 iunie 2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi
utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă, cu modificările si completările ulterioare
-HG nr.218/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor
Ordonanţei
de urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale
şi
utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă;
-OUG nr.66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în
obţinerea şi
utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora;
-HG nr.875/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor
Ordonanţei
de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor
apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale
aferente
acestora;

-OUG 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune
de
lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, cu modificarile si completarile
ulterioare;
- HG 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea
contractelor de achizitie publica din OUG nr. 34/2006, cu modificările şi completările
ulterioare;
-Legea Nr. 98/2016 din 19 mai 2016 privind achiziţiile publice
-Legea Nr. 99/2016 din 19 mai 2016 privind achiziţiile sectoriale
-Legea Nr. 101/2016 din 19 mai 2016 privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a
contractelor de achiziţie publică, a contractelor sectoriale şi a contractelor de concesiune de
lucrări şi concesiune de servicii, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului
Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor
-Hotărârea Nr. 394/2016 din 2 iunie 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare
a prevederilor referitoare la atribuirea contractului sectorial/acordului-cadru din Legea nr.
99/2016 privind achiziţiile sectoriale
-Hotărârea Nr. 395/2016 din 2 iunie 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare
a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din
Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice
- Ordonanta de Urgenta 85 din 2014 pentru aprobarea unor mãsuri de eficientizare a sistemului
de
gestionare a instrumentelor structurale;
o Regulamentul nr. 1084/2006 privind Fondul de Coeziune;
o Directiva 91/271/CEE privind epurarea apelor uzate;
o Directiva 98/83/CE privind calitatea apei destinate consumului uman

