
 ANUNŢ 

privind desfășurarea procedurii de reînnoirea a mandatelor 
membrilor Consiliului de Administrație al S.C. Apaserv Satu Mare S.A. 

 
Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Servicii în Sectorul de Apă și Apă 

Uzată din județul Satu Mare organizează, în conformitate cu prevederile OUG nr.109/2011 
privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea nr. 111/2016 și Hotărârea de Guvern nr. 722/2016, concurs pentru 
ocuparea a 7(șapte) posturi de Administrator în cadrul Consiliului de Administratie al S.C. 
Apa Serv Satu Mare S.A. 

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Servicii în Sectorul de Apă și Apă 
Uzată din județul Satu Mare a selectat ca expert independent compania Pluri Consultants 
Romania SRL. 

Concursul se va desfăşura la sediul Asociației, din Satu Mare, Piata 25 Octombrie, 
nr. 1, în perioada 04.04.-11.04.2017 conform Planului de selecție - componenta integrală. 

Procedura de reînnoire se va desfășura conform Deciziei nr. 7/28.03.2017 a 
Consiliului director al Asociației. 

 

A. Procesul de recrutare și selecție are următoarele etape:  
1. Depunerea  cererilor de reînnoire; 
2. Depunerea dosarelor de candidatură si a declarațiilor de intenție la sediul ADI 

Satu Mare în data de 4.04.2017 până la ora 15. 
3. Evaluarea conformităţii administrative a dosarelor şi a eligibilității candidaților;  

4. Derularea procedurei de evaluare. Susținerea probelor centrului de evaluare din 
cadrul etapei de selecție inițială  – la o dată si o oră ce vor fi comunicate prin 
email fiecărui candidat; 

5. Comunicarea către candidați a rezultatelor selecției inițiale; 
6. Raportul de evaluare a candidaților; 
7. Dezbaterea raportului de evaluare în Adunarea Generală a Acționarilor în 

vederea reînnoirii.  
 

 
B. La concurs se pot înscrie membrii actualului Consiliului de Administrație. 

 
 

Menționăm și faptul ca în conformitate cu cadrul legislativ în vigoare aplicabil, nu pot fi 
numiți ca administratori ai unei societăți candidații care fac parte concomitent  din mai mult 
de 3 (trei) consilii de administratie și nici cei care au deținut mai mult de 3 (trei) mandate 
de administrator la respectiva societate. 

 
C. Conținutul dosarului de înscriere la concurs: 

 
Dosarele candidaților care aplică pentru postul de Administrator trebuie să conțină: 
a) 1. Opis documente; 
b) Formulare: 

1. Cererea de înscriere; 



2. Declarație pe propria răspundere privind conformitatea documentelor și 
informațiilor prezentate în dosar, lipsa conflictului de interese și a situațiilor 
de incompatibilitate.  

3. Acordul cu privire la obținerea de date în vederea verificării informațiilor.  
4. Consimțământ de prelucrare a datelor cu caracter personal. 
5. Declarația de interese; 
6. Raportul de activitate; 
7. Raportul privind îndeplinirea indicatorilor de performanță prevăzuți în 

Contractul de mandat; 
8. Declarația de intenție. 

Formularele se găsesc pe site-ul Asociației și pe cel al SA Apaserv Satu 
Mare SA. 

c) Copii: 
1. Copia actului de identitate; 
2. Copia certificatului de căsătorie sau a altor acte, doar în cazul în care 

numele de pe actele depuse este diferit de cel de pe actul de identitate; 
3. Copia diplomei de licență sau echivalentă;  
4. Copii ale documentelor care dovedesc experiența cerută ( carnet de muncă, 

extras din Registrul General de Evidență a Salariaților, contracte de 
mandat/management, adeverințe eliberate de angajatori, etc.) 

5. Adeverință medicală 
6. Cazierul judiciar si fiscal 

d)   Curriculum vitae, potrivit modelului comun european; 
Copiile vor fi inscripționate cu textul „Conform cu originalul” și semnate de candidat. 
CV-ul de la punctul d) și formularele de la punctul b) vor fi trimise pe adresa de e-
mail office@pluri.ro în format Word ( .doc). Mesajele pe e-mail vor avea titlul   
„Candidatura CA SPT _ Nume _ Prenume” (de exermplu „Candidatura CA SPT 
Popescu Ioana” ). Documentele trimise pe e-mail vor avea titlul „ _Nume document 
_ Nume_Prenume (de exemplu „ CV Popescu Ioana”) 
 
 

D. Alte informații 
 

Pentru a participa la procesul de reînnoire pentru funcția de Administrator în Consiliul 

de Administrație al S.C. Apaserv Satu Mare S.A., candidații trebuie să depună un dosar 
de înscriere conform celor prevăzute la capitolul C al acestui anunț. 

 Documentele solicitate sunt obligatorii, lipsa unei piese la dosar, duce la eliminarea 
candidatului. 

Documentele solicitate și Declarația de intenție redactate vor fi depuse în plic sigilat 
pe care se va scrie numele candidatului și mențiunea „Candidatură pentru Consiliul de 
Administraţie al S.C. Apaserv Satu Mare S.A./ Nume şi Prenume candidat/ A nu se 
deschide până la data stabilită pentru evaluarea conformităţii administrative a dosarelor şi 
a eligibilităţii candidaţilor”. Acest plic se va depune la sediul ADI Satu Mare – Palatul 
Adminstrativ Satu Mare, P-ța 25 Octombrie, etaj 8 cam.4, pănă la data de 4.04.2017 ora 
15, persoană de contact Octavian Lazin. 

 


