ANUNŢ
SC COMPANIA DE APA ARAD SA ARAD
prin Consiliul de Administratie, organizează selectia dosarelor în vederea numirii
directorului general al SC COMPANIA DE APA ARAD SA ARAD
în aplicarea prevederilor OUG nr. 109/2011

Selecţia dosarelor se va desfăsura la sediul societătii SC COMPANIA DE APA
ARAD SA Str.Sabin Dragoi 2-4, în data de 10 mai 2013 şi va consta în 2 probe:
Proba I - Conditii si criterii
Proba II - Interviu
A - Conditiile care trebuiesc întrunite de candidati, în vederea selectiei, pentru numirea în
functia de Director General al societăţii.
1. Vechime în functii de conducere: minim 15 ani;
2. Aviz psihologic;
3. Studii superioare de lungă durată( in domeniul constructii hidrotehnice, instalatii in
constructii, alimentare cu apa si canalizare);
4. Vechime în muncă: minim 20 ani;
5. Domiciliul stabil in municipiul sau judetul Arad.
B - Criteriile de selectie:
1. Experienţă relevantă în activitatea de conducere a unor întreprinderi publice. (45
puncte);
2. Examen psihologic: (40 puncte)
a) abilităţi de conducere;
b) eficacitate interpersonală;
c) capacitate decizională;
3. Studii superioare tehnice de lungă durată, absolvite cu diplomă de licentă (15 puncte)
(in domeniul constructii hidrotehnice, instalatii in constructii, alimentare cu apa si canalizare)
Candidaţii care întrunesc punctajul maxim de 100 puncte, vor participa la un
interviu în cadrul Consiliului de Administratie al societăţii.
Locul şi perioada de înscriere :
Depunerea dosarelor se face la sediul SC COMPANIA DE APA ARAD SA din Arad,
str. Sabin Dragoi nr. 2-4, până pe data de 10 mai 2013, ora 1200.
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Continutul dosarului de înscriere:
Dosarul candidaţilor trebuie sa contină obligatoriu următoarele documente:
Cererea de înscriere înregistrată la sediu SC COMPANIA DE APA ARAD SA , din
Arad, str.Sabin Dragoi nr 2-4;
Cazier judiciar;
Copia actului de identitate;
Copia legalizată a diplomei de licentă ;
Curriculum vitae tip Europass;
Copie de pe carnetul de muncă;
Adeverinţă din care rezulta că este apt medical;
Aviz psihologic eliberat de către Cabinetul individual de psihologie
Declaratie pe propria răspundere
Declaratie de consimtamant
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DECLARAŢIE pe propria răspundere

Subsemnatul/Subsemnata................................................, în calitate de
participant(ă) la procedura de recrutare şi selecţie în vederea ocupării postului
de director general al S.C. Compania de apă Arad S.A.,

declar pe propria

răspundere sub sancţiunea excluderii din procedura de recrutare şi selecţie şi
sub sancţiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că:
a) nu am fost condamnat(ă) printr-o hotărâre judecătorească rămasă
definitivă pentru o infracţiune legată de conduita profesională;
b) nu am făcut obiectul unei hotărâri judecătoreşti rămase definitive
pentru gestiune frauduloasă, abuz de încredere, fals, uz de fals, înşelăciune,
delapidare, mărurie mincionasă, dare şi luare de mită, pentru infracţiunile
prevăzute de Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării
banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatării a
finanţării actelor de terorism, cu modificările şi completările ulterioare, pentru
infracţiunile prevăzute la art. 143-145 din Legea nr. 85/2006 privind procedura
insolvenţei, cu modificările şi completările ulterioare;
Subsemnatul/Subsemnata, declar că informaţiile furnizate sunt complete
şi corecte în fiecare detaliu şi înteleg ca S.C. Compania de apă Arad S.A. are
dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor orice
documente doveditoare de care dispun.

Data
Semnatura ......................
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DECLARAŢIE DE CONSIMŢĂMÂNT

Subsemnatul/Subsemnata,_____________________________________
______,

CNP_______________________________,

declar

pe

propria

răspundere că îmi dau acordul cu privire la utilizarea şi prelucrarea datelor mele
personale în vederea verificării informaţiilor furnizate în cadrul procedurii de
selecţie şi recrutare în vederea ocupării postului de director general al S.C.
Compania de apă Arad S.A., iar aceste date corespund realităţii.
Am luat la cunoştinţă că datele cuprinse în acest formular vor fi tratate
confidenţial, în conformitate cu prevederile Directivei CE/95/46 privind protecţia
persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi
liberă circulaţie a acestor date, transpusă prin Legea nr. 677/2001 privind
protecţia persoanelor la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera
circulaţie a acestor date cu modificările şi completările ulterioare, precum şi
prevederile Directivei 2002/58/CE privind prelucrarea datelor cu caracter
personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice,
transpuse prin Legea nr. 506/2004.

Data

Semnatura ......................
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ANEXA nr.1 la Hotararea Consiliului de Administratie nr.22/29.03.2013

CONDIŢII şi CRITERII DE EVALUARE
care trebuie să fie întrunite pentru selecţia candidaţilor
în vederea ocupării postului de director general
în cadrul SC COMPANIA DE APA ARAD SA,
în conformitate cu prevederile OUG nr.109/2011

I.Conditii:
1. Studii superioare de lunga durata( in domeniul constructii hidrotehnice, instalatii in
constructii, alimentare cu apa si canalizare);

2. Vechime in munca : minim 20 ani
3. Vechime in functii de conducere : minim 15 ani
4. Aviz psihologic
5. Domiciliul stabil in municipiul sau judetul Arad

II.Criteriile de evaluare:
1.Experienţă relevantă în activitatea de conducere a unor
întreprinderi publice.
45 puncte
2.Examen psihologic:
a). abilităţi de conducere;
b). eficacitate interpersonală;
c). capacitate decizională.

40 puncte

3.Studii superioare tehnice de lungă durată, absolvite cu diplomă
de licenţă( in domeniul constructii hidrotehnice, instalatii in constructii, alimentare cu
apa si canalizare).
15 puncte
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Candidaţii care întrunesc punctajul maxim de 100 puncte, vor
participa la un interviu în faţa Consiliului de Administrație a societăţii.
Dosarul de inscriere al candidatului trebuie sa contina urmatoarele documente :
1.Cererea de inscriere inregistrata la sediul SC COMPANIA DE APA ARAD, str.
Sabin Dragoi 2-4
2.Cazier judiciar
3.Copia actului de identitate
4.Copia legalizata a diplomei de licenta
5.Curiculum vitae tip europass
6.Copie dupa cartea de munca
7.Adeverinta din care sa rezulte ca este apt medical
8.Aviz psihologic
9.Declaratia pe propria raspundere
10. Declaratie de consimtamant

PREŞEDINTE,
Consiliul de Administraţie
Ing.Nedelciu Adrian
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