Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară ECOAQUA
.Progresul, Nr 27, Bloc BBB, Călăraşi, jud Călăraşi, Cod Fiscal 15559885
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HOTĂRÂRE
privind aprobarea documentelor elaborate de Comisia de recrutare a membrilor
Consiliului de Administrație ai operatorului ECOAQUA S.A.
Membrii Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Ecoaqua, întruniţi în şedinţa
Adunării Generale a Asociaţilor din data de 16.03.2017,
având în vedere:
•
•
•
•
•
•

O.G.26/2000 cu privire la asociaţii si fundaţii aprobată prin Legea 246/2005, cu
modificările si completările ulterioare;
Statutul asociaţiei;
Legea 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice;
Hotărârea de Guvern nr.722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de
aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgență nr. 109/2011privind
guvernanța corporativă a întreprinderilor publice;
Procesul verbal al Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară
ECOAQUA nr. 3 / 16.03.2017;
Hotărârea Adunării Generale a Asociației nr. 30 / 22.12.2016
HOTĂRĂSC:

Art.1: Se aprobă documentele elaborate de Comisia de recrutare a membrilor
Consiliului de Administrație al operatorului ECOAQUA S.A., anexate prezentei hotărâri.
Art.2: Comisia de recrutare, secretariatul Asociației împreună cu aparatul tehnic
vor duce la îndeplinire prevederile prezentei Hotărâri pe care o vor comunica celor
interesați.

PREŞEDINTE
A.D.I. ECOAQUA
Valentin Deculescu

NR.7
Adoptată la Călăraşi
Astăzi 16.03.2017

ANUNȚ
privind selecția a 7 membri în Consiliul de Administratie al SC ECOAQUA SA
SC ECOAQUA SA este intreprindere publica, societate pe actiuni, detinuta in totalitate de unitati
ale administratiei publice locale, operator regional al serviciului public de apa si canalizare;
ADI ECOAQUA in calitate de autoritate publica tutelara in relatie cu SC ECOAQUA SA
(Operatorul), in conformitate cu legea 51/2001, a OUG nr. 109/2011privind guvernanta corporativa
a intreprinderii publice, cu modificarile si completarile ulterioare, a HG nr. 722/2016 pentru
aplicarea Normelor metodologice de aplicare,
anunta declansarea procesului de selectie a administratorilor operatorului regional de apa si
canalizare SC ECOAQUA SA.
Consiliul de administratie al SC ECOAQUA SA este format din 7 membri (administratori), a carui
structura de specialisti trebuie sa reflecte competente, cunostinte, aptitudini si experiente care sa
asigure asumarea responsabilitatilor unei bune guvernante, in raport cu obiectivele societatii,
reflectate in Scrisoarea de asteptari.
Structura Consiliului de administratie este urmatoarea:
–
–
–
–

2 ingineri
2 economisti
2 juristi
1 specialist in resurse umane

Persoanele interesate trebuie sa indeplineasca urmatoarele criterii supuse evaluării:
a. criterii obligatorii:
diploma de licenta in invatamantul superior de lunga durata anterioara aplicarii celor 3
cicluri tip Bologna sau diploma de licenta plus diploma de studii universitare de master.*
–
5 (cinci) ani vechime in specialitatile mai sus mentionate (experienta profesionala);
–
experienta in conducere sau administrare;
–
specializare in managementul resurselor umane – pentru calitate de specialist in resurse
umane dovedita prin cursuri|diplome relevante;
–

b. criterii care constituie un avantaj:
–
masterat în domenii relevante pentru activitatea Operatorului;
–
experienta in domeniul utilităților publice;
–
cunoștințe în guvernanță corporativă;
–
experiența în domeniul achizițiilor publice;
–
experiența în implementarea de programe și proiecte cu finanțare europeană;
–
experienta in relatia cu autoritatile publice, autoritatile de reglementare si supraveghere
relevante;
–
–
–
–

curs de management general;
cunostinte la nivel mediu de limba engleza (scris, citit);
abilitati de operare calculator (office-windows);

Bibliografie:
1. Act constitutiv SC ECOAQUA SA;
2. Act constitutiv ADI ECOAQUA;
3. Statut ADI ECOAQUA;
4. Contract de delegare;
5. Programul „Sprijin pentru pregătirea aplicației de finanțare și a documentațiilor de atribuire
pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată pentru aria de acoperire a
Operatorului Regional în județele Călărași și Ialomița, în perioada 2014-2020” ( SPAF POIM)
Bibliografia se gaseste pe site-ul www.adiecoaqua.ro
Pentru a participa la selectie candidatii vor depune un dosar cu urmatoarele documente:
–
opis;
–
cerere de inscriere
–
copia cartii de identitate;
–
curriculum vitae in limba romana;
–
copie conforma a diplomei de licenta sau echivalent in specialitatea pentru care aplica;
–
copia actului de casatorie care reflecta schimbarea de nume, dupa caz;
–
copie a cartii de munca si/sau adeverinta doveditoare a vechimii in specialitate si in functii
de conducere;
–
minimum 2 evaluari / referinte de la ultimul loc de munca;
–
cazier judiciar / fiscal;
–
dovada curs management resurse umane (se poate dovedi cu foaie matricola pentru cursuri
similare din facultate);
–
dovada curs management general (daca exista);
–
declaratie pe proprie raspundere privind lipsa conflictului de interese;
–
declaratie pe proprie raspundere privind autenticitatea documentelor prezentate in copie;
–
declaratie privind neancadrarea intr-una dintre situatiile de revocare a mandatului din motive
neinputabile siesi;
–
declaratie privind neancadrarea in situatia de conflict de interese si independenta fata de
actionarii de independenta fata de actionarii societatii;
–
adevedinta doveditoare a starii de sanatate;
Dosarele se vor depune începand cu data de 24 martie 2017 până la termenul limita de 24 aprilie
2017 la sediul ADI ECOAQUA Călărași din str. Progresului, bl.BBB, et.II, Călărași, jud Călărași,
prin poștă sau e-mail la adresa consiliudeadministrație@adiecoaqua.ro

Pentru documentele transmise în copii se vor prezenta documentele originale la data programării
pentru interviu de catre candidatii care se califica pentru aceasta etapa. Eventualele contestatii se
pot depune in termen de 5 zile de la data anuntarii rezultatelor.
Informatii suplimentare puteti gasi pe site-ul www.adiecoaqua.ro.
Director executiv
Alin Bogdan DRĂGULIN

PROFILUL CONSILIULUI
Profilul personalizat al Consiliului de administraţie al SC ECOAQUA SA trebuie să
reflecte competenţele, cunoştinţele, aptitudinile şi experienţă necesare în vederea unei bune
guvernari, în raport cu cerinţele contextuale şi cu obiectivele societăţii, reflectate în Scrisoarea
de aşteptare;
Considerăm optimă următoarea structura de specialităţi, cunoştinţe, aptitudini şi
abilităţi, care pot asigura asumarea responsabilităţilor şi a rolurilor în cadrul Consiliului de
administraţie al Operatorului;
- 2 ingineri
- 2 economişti
- 2 jurişti
- 1 specialist în resurse umane – studii superioare + curs de specializare (inclusiv din curricila
de facultate - dovedit cu foaia matricolă)
CERINŢE:
a) Să aibă minimum de cunoştinţe, aptitudini, experienţă;
- studii superioare
- 5 ani vechime în specialitate
- experienţă în conducere
b) Să cunoască responsabilităţile postului; să aibă viziune pe termen mediu/lung;
- se evaluează de comisia de selecţie prin aprecierea obiectivelor asumate prin scrisoarea de
intenţie
c) Capacitatea de asumare a responsabilităţilor faţă de consiliu, integritate şi independenţa
declaraţie pe proprie răspundere privind:
- lipsa conflictului de interese
- independenţa faţă de orice acţionar semnificativ, ceea ce i-ar putea afecta obiectivitatea în
luarea unor decizii
- cazier judiciar/fiscal
d) Cunoştinţe necesare, aptitudini, capacitate de analiză critică constructivă, comunicare,
cultură financiară;
- se evaluează de către comisie
- prezintă avantaj existenţa unui curs de management (poate fi şi din facultate – dovedit cu
foaia matricolă)

PENTRU A SE ASIGURA O EVALUARE CORECTĂ A CANDIDAȚILOR, MATRICEA
DE EVALUARE SE VA PUBLICA DUPĂ FINALIZAREA PROCESULUI DE SELECȚIE.

