ANUNŢ PENTRU SELECTIA SI EVALUAREA UNUI ADMINISTRATOR
EXECUTIV (DIRECTOR GENERAL) AL AQUAVAS S.A
Consiliul de Administratie al AQUAVAS S.A anunta demararea procedurii de selecţie/
evaluare pentru functia de Administrator Executiv (Director General) conform prevederilor art. 29
şi art. 60 din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice.
Candidatii care se inscriu pentru functia de Administrator Executiv (Director General)
trebuie să îndeplinească următoarele conditii generale si specifice:
-studii superioare economice, juridice, 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
-să aibă cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor
aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
– să nu fi fost condamnat pentru gestiune frauduloasă, abuz de încredere, fals, uz de fals,
înşelăciune, delapidare, mărturie mincinoasă, dare sau luare de mită;
– să nu fi fost destituit dintr-o funcţie publică şi/sau să nu-i fi încetat contractul individual de
muncă pentru motive disciplinare în ultimii 5 ani;
– în temeiul art. 33 din O.U.G 109/2011, să nu exercite în prezent mai mult de 5 mandate de
administrator şi/sau de membru al consiliului de supraveghere în societăţi pe acţiuni/întreprinderi
publice al căror sediu se află pe teritoriul României;
- să nu se afle în vreuna din cauzele de incompatibilitate prevăzute de Legea Societăților nr.
31/1990 (art.73 indice 1 coroborat cu art.6 alin. (2);
- să aibă cunoștințe cu privire la atribuțiile administratorilor (Legea nr. 31/1990, OUG
nr.109/2011), la indicatorii economico-financiari aferenți întreprinderilor publice și la bunele
practici de guvernanță corporativă;
– să nu fie în conflict de interese cu AQUAVAS S.A, potrivit legii şi statutului societăţii;
- consituie avantaj cunostintele de afaceri/legislative specifice domeniului de activitate al societăţii
si experienta în elaborarea/implementarea de strategii corporative cat si experienţa în proiecte cu
finanţare europeană în domeniul societăţii comerciale sau în afara lui cat si dovada calitatii de
membru în alte consilii de administraţie/ manager al unor organizatii din domeniul de activitate al
societatii sau domeniu similar;
Criterii de evaluare/selecţie:
1. Experienţă în administrarea/managementul unor societăţi publice sau comerciale profitabile
din domeniul societăţii ;
2. Experienţă în administrarea/managementul altor tipuri de societăţi;
3. Experienţă în proiecte cu finanţare europeană în domeniul societăţii sau în afara lui;
4. Abilitati manageriale evaluate in baza urmatoarelor criterii: capacitatea de analiza si
sinteza,abilitati de comunicare, viziune strategică, capacitate de luare a deciziei, şi asumarea
răspunderii, capacitate de organizare şi de coordonare, managementul personalului, cunoştinţe
de afaceri specifice obiectului de activitate al societăţii; cunoştinţe privind bunele practici de
guvernanţă corporativă
5. Studii superioare în domeniul inginerie (construcții hidroedilitare, chimie, mediu, instalații
hidrotehnice), juridic, economic;
6. Competenţă profesională (comunicare, organizare, coordonare şi control).
7. Vechime minim 10 ani în domeniul serviciilor publice de apă și canalizare; hidrotehnic,
gospodaririi si valorificarii resurselor de apa;

8. Experiență (minim 3 ani) în activitatea de administrator/director/ manager la o societate
/întreprindere publică în domeniul serviciului public de apă/canalizare, hidrotehnic,
gospodaririi si valorificarii resurselor de apa;
Se consideră activitate similară și pozița de director executiv, director tehnic, director economic.
Dosarul de înscriere a candidaţilor se va depune la secretariatul societăţii în plic sigilat,
având înscrisă menţiunea „Candidatură pentru functia de Administrator Executiv (Director
General) AQUAVAS S.A“, precum şi numele şi prenumele/număr telefon/e-mail.
Plicul va conţine următoarele documente:
1. Cerere de înscriere;
2. Copie după actul de identitate;
3. Declaraţie pe propria răspundere referitoare la îndeplinirea condiţiilor de participare;
4. Curriculum vitae în format Europass;
5. Copii legalizate după actele de studii;
6. Copii după certificări, diplome, atestate ce aduc valoare postului;
7. Cazier judiciar;
8. 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;
9. Copie după carnetul de muncă sau documente doveditoare privind experienţa în
activitatea de administrare/management, dovada numirii în calitate de administrator/
manager, după caz;
10. Declaraţie pe propria răspundere prin care candidatul va confirma acordul pentru
procesarea datelor sale personale în cadrul procedurii de selecţie si evaluare, precum şi
pentru a putea fi verificate informaţiile furnizate;
Candidaturile şi documentele solicitate prin prezentul anunţ se depun pana in data de
10.03.2016, ora limită de depunere fiind 16:00, la registratura AQUAVAS S.A din Municipiul
Vaslui, str. Stefan cel Mare nr. 70 unde vor primi număr de înregistrare.
Rezultatul selectiei dosarelor va fi publicat pe site-ul societatii pe data de 15.03.2016.
In data de 16.03.2016 ora 10:00 candidatii selectati se vor prezenta in vederea evaluarii pe
baza unui interviu, la sediul AQUAVAS S.A.
Afisarea rezultatului evaluarii se va face pe site-ul societatii in data de 17.03.2016.

Bibliografie pentru Administrator Executiv (Director General)

-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;
- 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.

