
ASOCTATTA DE DEZVOLTARE TNTERCOMUNTTARA PENTRU SERVICIT iN

SECTORUL DE APA $I APA UZATA DIN JUDETUL SATU MARE

P

PA AKI C

CAIET DE SARCINI

avand ca obiect contractarea serviciilor unui expert indepen ializat in
recrutarea resurselor umane in vederea realizdrii procesului de selecfie a

membrilor Consiliului de Administratie al S.C APASERV Satu Mare S.A

1. TERMENI GENERALI

Achizifia se deruleazd de cdtre ASOCIATIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA
PENTRU SERVlCil iru SECTORUL DE ApA $r ApA UZATA DrN JUDETUL SATU MARE,
in calitate de autoritate contractantd pentru servicii de recrutare gi plasare de personal.

Achizilionarea de servicii de recrutare de personal de administrare in vederea
selectdrii membrilor Consiliului de Administralie al Societitii S.C. APASERV SATU MARE
S.A,, intreprindere publicd ce are ca autoritate tutelard ASOCIATIA DE DEZVOLTARE
INTERCOMUNITARA prrurnu SERVTCil iN SECTORUL DE ApA $t ApA UZATA DtN
JUDETUL SATU MARE, se face in indeplinirea prevederilor art. 29 alin 5) din OUG
10912011 aprobatd cu modificdri prin Legea nr. 11112016 gi a Normelor de aplicare a
acesteia, S.C. APASERV SATU MARE S.A. indeplinind cele doud conditii cumulative
cerute, respectiv:

a) a inregistrat o cifrd de afaceri in ultimul exerciliu financiar superioard echivalentului in
lei al sumei de 7.300.000 euro ;

b) are peste 50 de angajali.

Procesul de recrutare gi selecfie este dezvoltat in acord cu prevederile OUG 10912011
aprobatd cu modificdri prin Legea nr. 11 12A16 gi H.G, 72212016 pentru aprobarea
Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanla de urgenld a
Guvernului nr. 10912011 privind guvernanta corporativd a intreprinderilor publice
Procedura de selecfie se efectueazd cu scopul de a asigura transparentizarea si
profesionalizarea consiliilor de administra{ie, potrivit standardelor de guvernanfd
corporativd a intreprinderilor publice,

2. SURSA DE FINANTARE

Bugetu|ASOCIATIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA PENTRU SERVICII iN
SECTORUL DE APA 9I APA UZATA DIN JUDETUL SATU MARE

3. OBTECTUL ACHtztTtEI

Achizilionarea de servicii de recrutare pentru posturile de membri in cadrul Consiliului de
Administra{ie al Societdlii S,C. APASERV SATU MARE S.A., intreprindere publicd ce are ca
autoritate tutelard ASOCIATIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNTTARA PENTRU SERV|CtI
iru srcroRul DE APA $l APA UZATA DtN JUDETUL SATU MARE, conform prevederitor
OUG 10912011 aprobati cu modificdri prin Legea nr.11112016.
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4. DURATA CONTRACTULUI:

PAnd la data numirii administratorilor si incheierea contractelor de mandat dintre AGA si

fiecare membru la CA

5. SCOPUL CONTRACTULUI:

Scopul contractirii serviciilor de recrutare de administratori este de a asigura

implementarea prevederilor OUG 10912011 - aga cum a fost modificatd gi aprobatd prin

Legea nr.11112016, precum gi a HG 72212016 - Normele de aplicare a OUG 10912011 -

privind selectarea candidalilor pentru 7 posturi de membri in Consiliul de Administrafie al

Societdfii S.C, APASERV S.A. gi implicit de a eficientiza activitatea acestora.

6. CERTNTE SPECTFTCE

Prestatorul va desfdgura urmdtoarele activitdli:

6.1. Elaborarea componen[ei integrale a planului de seleclie in consulatare cu comitetul
de nominalizare gi renumerare;

6.2. Elaborarea urmdtoarelor documente necesare bunei desfSgurdri a procedurii de

seleclie fdrd a se limita doar la acestea, conform legii:

- profilul consiliului de administralie
- profilul membrilor consiliului de administralie (profilul candidalilor)
- criterii de enraluare si selec(ie
- planul de seleclie
- anunlul de recrutare si seleclie
- fige de sintezi pentru fiecare fazd a planului de selec{ie
- materiale referitoare la declaralia de intenlie
- plan de interviu
- formulare necesare in procesul de seleclie: formulare de nominalizare pentru candidafii
propugi, recomndari de nominalizare, formulare de confidenfialitate, formulare ale
declaraliilor necesare a fi completate de cdtre candidali, liste elementelor confiden{iale si a
celor ce pot fi fdcute publice
- proiectul Contractului de Mandat pentru fiecare pozilie de membru desemnat in C.A.
- lista detailatd a documentelor necesare in vederea depunerii candidaturii de cdtre
persoane fizice gi persoane juridice, in func{ie de etapele procedurii de seleclie
- lista elementelor pentru verificarea candida{ilor aflatiin lista scurtd
- matricea profilului consiliului
- matricea profilului candidatului

(pe baza calificdrilor, experienlei si abilitililor dorite pentru fiecare membru al consiliului
de administralie cu luare in considerarc a specificului gi complexitalii activitalii
intreprinderii publice S.C. APASERV S.A,, precum gi a cerinlelor din scrisoarea de
agteptdri care va fi intocmitd de cdtre autoritatea publica tutelard in conformitate cu
prevederile Legii nr. 11112016 gi a normelor de aplicare aprobate prin HG nr.72212016)

6.3. Verificarea dosarelor de candidaturd in raport cu minimul de criterii stabilite pentru
selecfie, in vederea alcdtuirii listei lungi de candidaturi; candidaturile care nu intrunesc
minimul de criterii al profilului de candidat sunt respinse din lista lungi;



6.4. Dacd informaliile din dosare nu sunt concludente in ceea ce privegte intrunirea
minimului de criterii stabilite pentru selec{ie de cdtre candidali, procedeazd la solicitarea

de clarificdri suplimentare sau decide respingerea candidaturii;

6.5. Informarea in scris a candida(ilor respingi de pe lista lungd despre aceastd decizie;

6.6. Verificarea informaliilor din dosarele de candidaturd rdmase pe lista lungd gi stabilirea
punctajului conform grilei de evaluare pentru fiecare criteriu din cadrul matricei profilului
pentru fiecare candidat;
6.7. Efectuarea analizei comparative prin raportare la profilul consiliului;
6.8. Solicitarea informaliilor suplimentare candidalilor din lista lungi, dacd este cazul,
pentru acuratelea punctajului; organizarea interviurilor directe cu candidalii, conform
planului de seleclie
6.9. Elaborarea listei scurte conform normelor metodologice aprobate prin H.G,722t2016
6.10. Tn cazulin care in lista scurtd nu este selectat un numdr suficient de candidali pentru

ocuparea tuturor posturilor din cadrul Consiliului de Administralie, prestatorul va proceda

la reluarea selec{iei p6nd la ocuparea tuturor poziliilor pentru care s-a iniliat procedura de
selec{ie fdrd costuri suplimentare, avdnd dreptul la prelungirea duratei contractului de

servicii.

6.11. Colaborarea cu comitetul de nominalizare gi renumerare din cadrul consiliului de

administra{ie in toate activitdlile necesare procedurii de selecfie.

7. CERTNTE MINTME OBLTGATORil PENTRU PRESTATORil SERVTCilLOR DE
RECRUTARE - conform OUG 10912011, aprobati cu modificiri prin Legea nr.
111t2016

7.1 , Ofertanlii trebuie sd dovedeascd o formd de Tnregistrare din care si reiasd cd
operatorul economic este legal constituit, cd nu se aflS in niciuna dintre situatiile de
anulare a constituirii precum gi faptul cd are capacitatea profesionalS de a realiza
activitdlile care fac obiectul achiziliei. Se va prezenta Certificat constatator emis de
ONRC.

o Experienld generald:

7.2. Ofertantul trebuie sd demonstreze cd in ultimii 3 (trei) ani a prestat servicii similare de
recrutare candidali pentru pozilii de administratori sau directori la intreprinderi publice sau
private;

7.3 Valoarea cumulatd a contractelor de recrutare in ultimii 3 ani pentru activitatea de
selec{ia a administratorilor gi directorilor trebuie sd fie de minim 150.000 lei.

7.4. Prezentarea profilului de clienli pentru care s-au prestat servicii similare, cu
predileclie in domeniul unitdlilor publice (apa qi canalizare).

o Experien{5 specific6

7.5. Ofertantultrebuie sd demonstreze cd in ultimii 3 (trei) ani a prestat servicii similare de
recrutare qi plasare de personal, pe pozilii de membri CA conform OUG 10912011 pentru
cel pulin 2 Tntreprinderi publice din domeniul unitdlilor publice (apd si canalizare).

7.6. Prestatorul va pune la dispozilie o echipi cu experien(i in recrutare resurse umane si
va indica rolul fiecdrui expert in cadrul procesului de selectare. Se va prezenta modul de
implicare in executarea obligaliilor prestatorului al fiecdrui membru din echipd indicali in
ofertd, cu detalierea activitdlilor ce ar urma a fi executate de cdtre ace$tia.



3omponenla echipei de proiect cu referire la

rumirul de experti ce poate fi alocat obiectului
ii experienla acestora in proceduri de

rcrutare de administratori

experienli relevantd in seleclia personalului de

top managment
(min 5 ani)

si aibi cel putin un expert care a desfdsurat
roiecte similare in domeniu

Gradul de expertizi a expertului independent
persoani juridici in privin{a recrutirii de

ministratori/directori in sectorul de activitate al

intreprinderii publice

minim 2 proiecte de recrutare si seleclie a

membrilor CA conform OUG
0912011 la societdli comerciale din domeniul

utilititilor publice (apd si canalizare)

Vlanagementul de proiect si capacitd{ile de

lordonare ale expertului
numirul expe(ilor dedicali proiectului gi

expertiza acestora (expert senior)
furnizarea de recomanddriin acest
sens la cerere

7.7. Oferlantul trebuie se demonstreze experienld in dezvoltarea profilului pentru consiliu,

bazatd pe intregrare personalizatd a nevoilor de stategii de afaceri, organizafionale, de

conducere gi guvernanld, prin Tndeplinirea activitdlii de stbilire a profilului pentru C.A,

conform OUG 10912011.

7.8. Ofertantul trebuie se demonstreze cd minim 60% din procentul de candidali
recomandali gi ulterior selectali si-au pdstrat aceastd calitate pentru mai mult de un an in
ultimii trei ani.

Docu mente j udtificative care probeazd indeplin irea ceri nlelor su nt:

- Certificate/contracte/documente/proceseverbale/recomanderi etc contrasemnate de
cdtre o unitate publicd sau clientul privat beneficiar din care sd reazulte cd ofertantul a
prestat servicii de recrutare gi seleclie a candidalilor pentru pozi(ii de administrator sau
director la intreprinderi publice private, din care cel pulin 2 intreprinderi punlice din
domeniul utilitdlilor publice (apa gi canalizare) - care s-au concretizat cu ocuparea acelor
pozilii; precum qi celelalte condilii de la punctele'.7.2.,7.4.,7.5.,7.6, gi 7.8.
- Lista expe(ilor dedicali proiectului de recrutare gi seleclie, din care sd reiasd cd sunt
indeplinite condifiile de la punctele 7.6. qi7.7..
- Lista (Portofoliul) de clienfi, din care sd reiasd indeplinirea condiliilor cerute la punctele
7.4 si7.5.

8. CRITERIUL DE ATRIBUIRE

Criteriul de atribuire in baza ciruia se va incheia contractul de servicii este: pretul cel
mai scizut, aplicabil ofertelor care dovedesc ?ndeplinirea cerintelor caietului de sarcini.

9. RAPORTANI ALE PRESTATORULUI

Prestatorul va pune la dispozi[ia beneficiarului urmdtoarele rapoarte:

A. Raportul inifial - Fdrd a se limita la aceste elemente, raportul inifial va cuprinde:

Experienli in dezvoltarea profilului pentru lindeplinirea activitSlii de stabilire a profilului

liu, bazatd pe integrare personalizatdl pentru consiliu, in proiecte de recrutare gi

a nevoilor de stategii de afaceri, lseleclie a membrilor C.A. sau directori,
organizafionale, de conducere lconform OUG 10912011

gi guvernanld loferirea de recomanddri, in acest sens,

la cerere



1. Planul de selecfie - componenla integrald - care si cuprindd inclusiv graficul de timp

pentru implementarea proeictului, incluzAnd momentele cheie, punctele critice, resursele

alocate:
2. Documentele activita{ilor cuprinse la punctele 6.1, 9i 6.2., respectiv:

- profilul consiliului de administralie
- profilul membrilor consiliului de administra{ie (profilul candidafilor)

- criterii de evaluare gi seleclie
- planul de selec[ie
- anun{ul de recrutare gi seleclie
- fige de sintezd pentru fiecare fazd a planului de seleclie
- materiale referitoare la declaralia de intenli
- plan de interviu
- formulare necesare in procesul de selecfie: formulare de nominalizare pentru

candida{ii propusi, recomndari de nominalizare, formulare de confidenlialitate, folmurale

ale declaraliilor necesare a fi completate de cdtre candidali, liste elementelor

confiden[iale gi a celor ce pot fi fdcute publice

- proiectul Contractului de Mandat pentru fiecare pozifie de membru desemnat in C.A.

- lista detailatd a documentelor necesare in vederea depunerii candidaturii de cdtre
persoane fizice qi persoane juridice, in funclie de etapele procedurii de seleclie
- lista elementelor pentru verificarea candidalilor aflali in lista scurtd
- matricea profilului consiliului
- matricea profilului candidatului

B. Raport de progres pentru activitdlile cuprinse la punctele 6.3. - 6.10.

Raportul de progres va fi transmis de cdtre prestator beneficiarului conform
termenelor stabilite prin Graficul de timp gi va fi insolit de documete cu privire la

evaluarea candida{ilor, stabilirea punctajului gi elaborarea listelor ierarhizate de

candidali. Raportul de progres intermediar va cuprinde, fird a se limita la:

- Descrierea activita{ilor efectuate pdnd la data raportdrii
- Lista lungd
- Modul de stabilire a punctajului pentru fiecare candidat
- Lista scurtd a candidalilor
- Cdte un ,,Raport de candidat" pentru fiecare candidat din lista scurtd care va contine
minim, dar fdrd a se limita la, urmdtoarele documente:

+ Raportul efectiv
+ CV-ul (in limba rom6nd)
+ Acte doveditoare ale studiilor
+ Acte doveditoare ale experienlei solicitate
+ Declaralia de intenlie prin care candidatul igi prezintd viziunea sau programul
intreprinderii publice; (cf OUG 10912011 aprobatd prin legea nr. 11112016)
+ Declarafia pe propria rdspundere datd de candidatprivind lipsa antecedentelor
penale, neincadrarea in situalia de conflict de interese
+ Cazier judiciar

+ Cazier fiscal
+ Chestionarul de evaluare cu punctajul rezultat

G. Raportul Final care va fi transmis beneficiarul. Raportul final va cuprinde fdrd a se
limita la acestea, urmdtoarele informalii:

1. Descrierea activitdlilor gi a rezultatelor proccesului de selec{ie si recrutare
2. Raport privind derularea interviurilor
3. Prezentarea concluziilor 

q



Toate documentele se vor executa gi trimite de cdtre prestator beneficiarului in
termenele prevdzute de OUG 10912011 - aga cum a fost modificatd gi aprobatd prin

Legea nr.11112016, precum gi a HG 72212016 - Normele de aplicare a OUG 10912011

in ceea ce priveEte expertul independent.
La cererea beneficiarului, prestatorul are obliga{ia de a remedialrefacelcompleta

oricare dintre documentele transmise in termen de maxim 5 zile de la solicitare,

10. CERINTE PRtVtND TRANSMTTEREA RAPOARTELOR

Rapoartele de activitate men{ionate la punctul 9 vor fi elaborate in limba romdnd gi vor
fi transmise de cdtre beneficiar atdt in format electronic (prin email gi CD), cAt gi pe suport
de hdrtie.

Observaliile la rapoarte ale beneficiarului se vor transmite prestatorului in termen de 5 zile
de la data primirii acestora.

11. PROCEDURA DE COMUNICARE

Orice comunicare Tntre pd(i se va face in limba romAnd.
Beneficiarul va pune la dispozifia ofertantului declarat cAgtigator, in vederea comunicdrii
tuturor informaliilor de interes in derularea contractului, doud persoane de contact, dintre
care una fiind membru in Comisia de Nominalizare gi Renumerare. (Nume, Prenume,
Telefon, Email)

Ofertantul declarat cAgtigitor va pune la dispozilia beneficiarului datele de contact ale
membrului/membrilor echipei de expe(i care vor participa la indeplinirea obiectului
contractului. (Nume, Prenume, Telefon, Email)

12. CONFLICT DE INTERESE

in executarea contractului, pentru evitarea oricdrui posibil conflict de interese, expe(ii
desemna{i de cdtre ofertant in echipa de proiect vor semna o declara{ie pe propria
rdspundere privind conflictul de interese.

13. MODALTTATT DE EFECTUARE A PLAT|LOR

Efectuarea plafilor se va efectua dupa cum urmeazd:

a)20o/o din prelul contractului se va phiti dupd depunerea de cdtre Prestator a Raportului
inilial la sediul beneficiarului
c) 80% din prelul contractului se va platii dupd numirea administratorilor gi Tncheierea
contractelor de mandat dintre AGA Si fiecare membru la CA

14. GARANTAREA OCUpARil pOZtTilLOR DE ADMTNTSTRATOR

Prestatorul se obligd sd garanteze ocuparea postului pe o perioad6 de minim 12 luni de
la data incheierii contractului de mandat al candidatului in cadrul S.C, APASERV SATU
MARE S.A., cu exceplia incetdrii calitdlii de membru al CA ca urmare: a decesului, a
demisiei membrului CA, sau a imposibilitd{ii exercitdrii mandatului din cauze care nu se
cunogteau la momentul efectudrii selecliei candida{ilor.
In perioada prevdzutd la aliniatul anterior orice inlocuire a candidatului selectat, necesard
din motive neimputabile S.C. APASERV SATU MARE S.A. sau ASoctATlEt DE
DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA PENTRU SERVICII iN STcToRUL DE APA SI APA
UZATA DIN JUDETUL SATU MARE se va face de citre Prestator, care igi va asuma toate



costurile aferente, cu excepliile prevdzute mai sus (demisie, deces, imposibilitatea exercitdrii
mandatului din cauze care nu se cunosteau la momentul efectudrii selecliei candidalilor).

15. SANCTTUNI

Contractul va cuprinde in mod obligatoriu dreptul Beneficiarului de a percepe
penalit6!iin situalia indeplinirii cu intdrziere sau in mod defectuos a obligaliilor prevdzute

in contract in sarcina prestatorului.

1 6. CONFTDENTTALTTATEA TNFORMATilLOR

Toate informaliile privind identitatea candidalilor trebuie sd fie tratate cu confiden{ialitate,
iar accesul la aceste informa(ii trebuie sd fie limitat numai de acele persoane care sunt
implicate in procesul de seleclie gi in procesul decizional.
Atdt prestatorul cdt gi beneficiarul sunt obligali sd pdstreze confidenfialiatea datelor solicitate
gi sd nu foloseasci in interesul propriu informaliile confidenfiale, chiar daci aceste nu au
fdcut obiectul Tncheierii unui contract.

17. REALIZAREA SI INCETAREA CONTRACTULUI

Neindeplinirea de cdtre prestator a obliga{iei privind realizarea si depunerea Raportului
inilial in termenul prevdzut in contract are ca efect rezilierea contractului de plin drept, fird
somalie sau alte formalitafi gi fdrd intervenlia instanlelor judecdtoresti.
In situalia in care prestatorul nu igi indeplinegte in tocmai si la termen oricare dintre
obligaliile asumate prin contract gi, notificat fiind in acest sens, nu remedieazdincdlcarea in
termen de 10 zile calendaristice, Beneficiarul are dreptul de a rezilia unilateral contractul.
Rezilierea prevdzuti de acest aliniat intervine de la data previzuti in notificarea de reziliere
emisi de Beneficiar.

Contractul inceteazd, de drept, la data indeplinirii tuturor obligaliilor prevdzute in contract.

Director,
ASOCIATIA DE DEZVOLTARE
I NTERCOMU N ITARA PTruTNU

SERVICII iN
ECTORUL DE APA $t APA UZATA

DIN JUDETUL SATU MARE

Intocmit in 2 ex,

Chiore lad lonu!
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