
ANUNÞ PUBLIC

S.C. PREST SERV APA S.A. Paºcani, organizeazã la sediul sãu din Str.
Moldovei,nr.33, Municipiul Paºcani.  Jud. Iaºi, selecþia candidaþilor, în vederea
desemnãrii: 

1. Directorului general;

Procedura de evaluare ºi selecþie a candidaþilor se organizeazã în condiþiile
respectãrii prevederilor O.U.G. nr. 109 / 2011, privind guvernanþa corporativã a
întreprinderilor publice, ale Legii nr. 215 / 2001, privind administraþia publicã
localã, republicatã, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare, cu respectarea
principiilor nediscriminãrii, tratamentului egal ºi transparenþei ºi cu luarea în
considerare a specificului domeniului de activitate al S.C. PREST SERV APA S.A.
Paºcani. 

Procedura de recrutare ºi selecþie cuprinde douã etape:
- Etapa I - selecþia dosarelor;
- Etapa II - interviul - pentru candidaþii declaraþi "admis", dupã desfãºurarea

primei etape. Candidaþii vor fi evaluaþi ºi selectaþi pe baza cunoºtinþelor,
experienþei ºi a abilitãþilor manageriale.

Candidaþii vor prezenta Oferta tehnicã (în conformitate cu prevederile OUG 
nr. 109/2011) - Proiect al unui plan de management, care sã conþinã o
propunere privind strategiile de management - având în vedere eficientizarea
activitãþii S.C. PREST SERV APA S.A. Paºcani, pentru atingerea obiectivelor ºi
criteriilor de performanþã, viziunile ºi concepþiile de viitor; prezentarea
contribuþiilor proprii propuse. 

Interviul se va desfãºura în limba românã.

Criteriile de selecþie ale candidaþilor sunt urmãtoarele:

1. Îndeplinirea condiþiilor legale de participare, demonstrate prin conþinutul
dosarului de participare;

2. Capacitatea managerialã /viziune, misiune, obiective pe termen scurt, mediu
ºi lung. 

Abilitãþile manageriale vor fi evaluate pe baza urmãtoarelor criterii:

a. capacitate de analizã, sintezã ºi adoptarea deciziilor; 

b. abilitãþi de comunicare; 

c. orientare cãtre rezultate (simulãri privind evoluþia viitoare a societãþii, cu
respectarea indicatorilor de performanþã minimali, prevãzuþi în Hotãrârea
Consiliului Local al Municipiului Paºcani nr. 80/30.05.2014). 

Criterii de evaluare a ofertei tehnice - 100 pct
a) Motivaþia - 20 puncte.
b) Obiective propuse - 70 puncte:

l 25 - tehnice

l 25 - economice

l 20 - de perspectivã  
c) Argumentare ºi convingere - 10 puncte

CALENDARUL DESFÃªURÃRII PROCESULUI DE 
RECRUTARE ªI SELECÞIE

a candidaþilor, în vederea desemnãrii 
Directorului general,

S.C. PREST SERV APA S.A. Paºcani.

Anunþ privind selecþia
directorului general

Se aplicã în douã ziare
economice cu largã rãspândire

ºi pe pagina web
www.serv-apa.ro

25.08.2014

Stabilirea termenului de
depunere a dosarelor

Se stabileºte termenul limitã 25.09.2014

Primirea dosarelor
candidaþilor pentru
ocuparea postului

Secretariatul Consiliului de
Administraþie va primi dosarele

candidaþilor pânã la termenul
stabilit, ora 16,00

25.08.2014 
25.09.2014

Înregistrarea dosarelor
primite de la candidaþi

Dosarele vor fi înregistrate în
registrul de intrare – ieºire a
documentelor Consiliului de

Administraþie

25.08.2014 
25.09.2014

Verificarea dosarelor
personale de la candidaþi

pentru ocuparea posturilor

Expertul independent specializat 
în recrutarea resurselor umane,
verificã actele depuse la fiecare

dosar în parte

25.09.2014

Întocmirea procesului
verbal privind analiza

dosarelor

Dupã verificarea dosarelor se va 
întocmi un proces verbal de
cãtre expertul independent.
Dosarele incomplete vor fi

respinse

29.09.2014

Înregistrarea procesului
verbal privind analiza

dosarelor

Dupã întomire, procesul verbal
va fi înregistrat în registrul de

intrare – ieºire a documentelor
Consiliului de Administraþie

29.09.2014

Anunþarea rezultatelor
verificãrii dosarelor

Expertul independent
specializat în recrutarea

resurselor umane vor întocmi ºi
afiºa un anunþ cu privire la

rezultatul verificãrii dosarelor
pe pagina de internet a

societãþii www.serv-apa.ro ºi va
anunþa candidaþii admiºi cu
privire la ora, locul ºi data
susþinerii probei scrise ºi a

interviului

29.09.2014

Suþinerea interviului
Derularea celei de-a II-a etape a 

procesului de recrutare ºi
selecþie - interviul

30.09.2014

Condiþii de participare 

1. Cetãþenie românã / cetãþenie aparþinând  altor state membre ale Uniunii
Europene ºi domiciliul în România;

2. Cunoaºterea perfectã a limbii române (scris, vorbit);

3. Stare de sãnãtate corespunzãtoare care sã-i permitã îndeplinirea funcþiei de
director general, atestatã pe bazã de documente medicale;

4. Capacitate de exerciþiu deplinã;

5. Studii superioare de lungã duratã; studii postuniversitare în domeniul
managementului (studii de masterat altele) (constituie un avantaj);

6. Minim 10 ani de experienþã profesionalã din care minim 5 în funcþii de
conducere, experienþã în activitatea de administrare/management a unor
întreprinderi publice profitabile sau a unor societãþi comerciale profitabile,
cu  minim 80 de angajaþi, minim un an de experienþã în activitatea de
administrare/management a unor întreprinderi publice sau societãþi
comerciale al cãror obiect de activitate este acelaºi, sau asemãnãtor, cu cel al
S.C. PREST SERV APA S.A. Paºcani.

7. Cunoaºterea aprofundatã a cadrului legislativ din România în materie de
furnizare a apei, colectarea ºi epurarea apelor menajere ºi a reglementãrilor
incidente la nivel local, stabilite prin Hotãrâri ale Consiliului Local din
Municipiul Paºcani.

8. Capacitate de implementare a Planului de management al S.C. PREST SERV
APA S.A. Paºcani;

9. Capacitate de organizare, coordonare si control.

10.  Experienþã în pregãtirea ºi/sau gestionarea proiectelor cu finanþare rambursabilã
ºi nerambursabilã (constituie un avantaj);

11.  Abilitãþi, calitãþi ºi aptitudini necesare: organizare ºi coordonare, analizã ºi
sintezã (inclusiv a datelor economice), planificare ºi acþiune strategicã,
control ºi identificare a deficienþelor, gestionarea riscurilor, rezolvare
eficientã a obiectivelor ºi problemelor, gândire strategicã, excelentã
comunicare oralã ºi scrisã, lucru eficient în echipã atât ca lider, cât ºi ca
membru al acesteia, bunã capacitate de relaþionare cu superiorii, colegii,
subordonaþii, abilitãþi de negociere ºi de mediere, capacitãþi de gestionare
eficientã a resurselor alocate;

12. Cunoaºterea legislaþiei societãþilor comerciale ºi a ordonanþei privind
guvernanþa corporativã a întreprinderilor

13. Nu este incapabil, potrivit legii, ori nu este fost condamnat pentru gestiune
frauduloasã -art. 242, abuz de încredere - art.238, fals material în înscrisuri
oficiale - art.320, fals intelectual - art.321, fals în înscrisuri sub semnãturã
privatã - art.322, uz de fals  - art. 323, fals în declaraþii  - art.326, fals privind
identitatea - art.327, bancruta frauduloasa - art.241 înºelãciune - art.244,
delapidare - art.295, mãrturie mincinoasã - art.273, dare de mitã - art.290,
luare de mitã - art.289, prevãzute în Codul Penal, pentru infracþiuni prevãzute 
de Legea nr. 656 / 2002, pentru prevenirea ºi sancþionarea spãlãrii banilor,
precum ºi pentru instituirea unor mãsuri de prevenire ºi combatere a
finanþãrii actelor de terorism, republicatã.

14. Nu a desfãºurat activitãþi de poliþie politicã, aºa cum este aceasta definitã

prin lege, sens în care candidatul va depune o declaraþie notarialã;

15. Nu intrã sub incidenþa Art. 6 din O.U.G. 109 din 30.11. 2011 privind
guvernanþa corporativã a întreprinderilor publice.

Dosarul de participare  trebuie sã conþinã obligatoriu:

1. Scrisoare de intenþie.

2. Curriculum Vitae (model european conform H.G. 1021 / 2004), cu referinþe
detaliate privind activitatea profesionalã, realizãri remarcabile.

3. Copie dupã actul de identitate sau orice alt document care atestã identitatea,
potrivit legii.

4. Copii dupã documentele care atestã educaþia ºi pregãtirea profesionalã
(diplomã de licenþã, studii aprofundate, master, doctorat sau alte cursuri de
specializare / perfecþionare în domeniul  managementului).

5. Documente / adeverinþã în original, din care sã rezulte experienþa în
administrarea / managementul unor regii autonome sau societãþi comerciale 
profitabile, inclusiv societãþi comerciale din sectorul privat, din domeniul de
activitate al S.C. PREST SERV APA S.A. Paºcani.

6. Cazier judiciar sau o declaraþie pe proprie rãspundere prin care candidatul va
confirma cã nu se aflã într-una din situaþiile prevãzute la art. 6 din O.U.G. nr.
109/2011 privind guvernanþa corporativã a întreprinderilor publice ori cã
nu a suferit o condamnare pentru o infracþiune legatã de conduita
profesionalã.

7. Adeverinþã medicalã care sã ateste starea de sãnãtate corespunzãtoare ºi
capacitatea deplinã de exerciþiu ºi aviz psihologic pentru exercitarea unei
funcþii de conducere; Adeverinþa trebuie sã fie eliberatã cu cel mult 1 lunã
anterior depunerii candidaturii, de cãtre medicul de familie al candidatului
sau de cãtre unitãþile sanitare abilitate. Adeverinþa va conþine, în clar,
numãrul, data, numele emitentului ºi calitatea acestuia, în formatul standard
stabilit de Ministerul Sãnãtãþii Publice.

8. Declaraþie de consimþãmânt care sã confirme acordul candidatului de a se
procesa datele sale personale în scopul realizãrii procedurii de recrutare ºi
selecþie, precum ºi acordul de a permite comisiei verificarea informaþiilor
furnizate.

9. Copie dupã carnetul de muncã ºi extras din REVISAL sau adeverinþã, dupã caz.

10. Declaraþie notarialã pe propria rãspundere, din care sã rezulte cã în
perioada în care a ocupat o funcþie de administrare / management în
cadrul unei regii sau unei societãþi comerciale din domeniul de activitate
al S.C. PREST SERV APA S.A. Paºcani, aceasta a înregistrat profit, cel puþin pe 
parcursul unui exerciþiu financiar.

11. Declaraþie notarialã pe propria rãspundere, datã în conformitate cu prevederile
art. 6 din O.U.G. nr. 109 / 2011, privind guvernanþa corporativã a
întreprinderilor publice ºi ale art. 326 din Codul Penal privind falsul în declaraþii.

12. Declaraþie pe propria rãspundere, potrivit cãreia, în ultimii 10 ani, nu a fost
destituit dintr-o funcþie publicã sau/ºi nu i-a fost desfãcut contractul
individual de muncã din motive imputabile candidatului la funcþia de director 
general.

Copiile actelor din dosarul de participare se prezintã însoþite de
documentele originale, care se certificã pentru conformitate de cãtre expertul
independent specializat în recrutarea resurselor umane, prof. univ. dr. STOICA
Cristina Maria, sau în copii legalizate. 

Dosarele de participare ºi documentele solicitate se vor depune personal la
Secretariatul   Consiliului de Administraþie al S.C. PREST SERV APA S.A. Paºcani
în termen de 30 de zile calendaristice de la data publicãrii anunþului pe site-ul
societãþii, (pânã la data de 25.09.2014, ora 1600), la sediul din Str.
Moldovei,nr.33, Municipiul Paºcani, Jud. Iaºi, în plic închis ºi sigilat, care va avea
menþionat: Candidatura pentru funcþia de Director General al S.C. PREST SERV
APA S.A. Paºcani numele ºi prenumele. 

Documentele solicitate se vor depune obligatoriu în limba românã (se pot
depune ºi exemplare în orice limbã europeanã, referinþa pentru interpretarea
conþinutului fiind exemplarul de limba românã).

Candidaþii vor primi un numãr de înregistrare ºi data depunerii candidaturii. 
Dosarele depuse dupã acest termen nu se vor lua în considerare. Dupã expirarea
termenului de depunere de 30 zile calendaristice, plicurile sigilate, cuprinzând
dosarele candidaþilor, vor fi desigilate ºi analizate de cãtre specialistul în
recrutare ºi selecþie. 

Rezultatul selecþiei dosarelor se va publica în termen de maxim 2 zile
lucrãtoare de la data limitã de depunere a acestora, pe siteul societãþii
www.serv-apa.ro.

Candidaþii care, conform prevederilor legale, au fost declaraþi admiºi dupã
etapa I - evaluarea / selecþia dosarelor, vor fi anunþaþi cu privire la data ºi ora la
care va avea loc etapa II - interviul, la numãrul de telefon ºi adresa de email
precizate în Curriculum Vitae. 

În urma propunerii expertului independent în recrutare ºi selecþie, Consiliul
de Administraþie - prin votul sãu - va numi persoanele alese, în funcþia de
conducerea executivã a societãþii, ºi va încheia contractele de mandat pe o
perioadã de 4 ani cu Directorul General.


