
Nr.6080 din 23.02.2022 

A N U N T 

PRIVIND SELECTIA DIRECTORULUI  TEHNIC  SI  DE  PRODUCTIE  

 

 Presedintele Consiliul de Administratie al Compania de Apa Targoviste Dambovita SA, societate cu sediul in 

Targoviste, str. IC Bratianu, nr.50, jud.Dambovita, avand J15/5/1998 si CUI 10084149,site:www.catd.ro, avand in vedere 

hotararea luata in cadrul sedintei Consiliului de Administratie din data de 23.02.2022,  anunta organizarea selectiei prevazuta 

de OUG 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, in vederea numirii Directorului Tehnic si de 

Productie  al  societatii, care urmeaza  sa ocupe functia in baza unui contract  de mandat  incheiate cu societatea. 

 

.I. Cerinte  minime 

FUNCTIA STUDII Se probeaza cu 

Director Tehnic si 

de Productie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Studii superioare absolvite cu diploma de licenta sau 

echivalent in domeniul stiintelor ingineresti. Copie dupa diploma 

EXPERIENTA RELEVANTA 

   

1.Experienta generala de minim 3(trei) ani in domeniul 

stiintelor ingineresti desfasurata in cadrul unei 

intreprinderi/institutii/autoritati publice sau societate din 

sectorul privat din care cel putin 2 ani in functii de conducere. 

Se evalueaza cumulat. 

Copie dupa carnetul de munca 

sau adeverinta de la 

angajator/extras REVISAL 

precum si dupa caz date de la 

ORC sau ANAF etc. 

2. Experienta in domeniul utilizarii fondurilor europene. 

Recomandare sau adeverinta de 

la angajator cu dovezi in acest 

sens 

3.  Sa nu fi fost condamnat pentru infractiuni de 

coruptie/delapidare.  

4.  Sa nu aiba fapte inscrise in cazierul  fiscal Cazier judiciar si cazier fiscal 

5. Sa cunoasca o limba straina (engleza, franceza, germana, 

rusa)  - nivel mediu Declaratie pe propria raspundere 

6. Utilizare PC 

Declaratie pe propria raspundere 

 

7. Sa nu fi avut sanctiuni disciplinare in ultimii 3 (trei) ani. Declaratie pe propria raspundere 

CURRICULUM  VITAE ce va cuprinde   

Elementele parcursului  scolar si profesional   

Date priviind intreaga activitate profesionala  relevanta 

 

 

Copii dupa diplome si 

recomandari, altele decit cele 

mentionate anterior, pentru a 

sustine datele prezentate in CV. 

 

Declaratie acord  prelucrare date cu caracter personal 

Se va completa la sediul 

societatii odata cu depunerea 

dosarului de concurs. 

Chestionar terti-declaratie COVID; 

Se va completa la sediul 

societatii odata cu depunerea 

dosarului de concurs. 

 

.II. Evaluare 



1. Evaluarea candidatilor pentru functia de Director Tehnic si de Productie pe baza interviului din legislatia de referinta 

mentionata la punctul IV de mai jos si a prezentarii in fata Consiliului de Administratie a unui proiect de management: – 70 

PUNCTE 

Proiectul de management se va depune la Secretariatul Consiliului de Adminsitratie odata cu dosarul de concurs. 

       2.  Evaluarea candidatilor pe baza Curriculum Vitae prezentat si a experientei in domeniu: -30 PUNCTE 

.III. Procedura de selectie a Directorului Tehnic si de Productie al Companiei de Apa Targoviste Dambovita SA se 

va face de catre Consiliul de Administratie  dupa urmatorul calendar: 

 25.02.2022 -28.03.2022 (in zilele lucratoare  intre orele 8.00 - 16.00) -  Primirea cererilor de inscriere la concurs  

insotite de documentele ce probeaza indeplinirea cerintelor de la punctul I. precum si de un proiect  de management  

(dosarul va fi  depus la Secretariatul Consiliului de Administratie); 

 28.03.2022- 29.03.2022 - verificarea dosarelor candidatilor si intocmirea de catre Comitetul de Nominalizare si 

Remunerare a listei scurte din care se va efectua selectia Directorului Tehnic si de Productie; 

 31.03.2022, orele 15.00 - Sustinerea  in fata Consiliului de Administratie a interviului  si a proiectului de 

management, mentionate la punctul II. alin. 1. de catre persoanele  din lista scurta care indeplinesc cerintele 

minimale; 

 Selectia Directorului Tehnic si de Productie  se va face din randul candidatilor din lista scurta, de catre fiecare 

membru al Consiliului de Administratie  pe baza unei grile de evaluare in functie de criteriile de evaluare de la 

punctul II. 

 31.03.2022, orele 20.00 -  Comunicarea rezultatelor selectie(telefonic, prin afisare pe site-ul societatii si prin email). 

Directorul Tehnic si de Productie va fi desemnat de Consiliul de Administratie  in functie de rezultatele 

obtinute la selectia organizata. 

.IV.    Legislatie de referinta: 

 Leg. 51/2006- cu modificarile si completarile ulterioare/ Serviciilor comunitare  a serviciilor publice; 

 Lege nr. 241 din 22 iunie 2006 (*republicata*) serviciului de alimentare cu apa si de canalizare; 

 Hotararea de Guvern nr.745/2007 - pentru aprobarea Regulamentului privind acordarea licenţelor în domeniul 

serviciilor comunitare de utilităţi publice 

 Ordinul presedintelui A.N.R.S.C. nr. 65/2007 - privind aprobarea Metodologiei de stabilire, ajustare sau modificare 

a prețurilor/tarifelor pentru serviciile publice de alimentare cu apa și de canalizare 

 Ordinul preşedintelui A.N.R.S.C. nr. 88/2007 - pentru aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului de alimentare 

cu apa şi de canalizare 

 Ordinul preşedintelui A.N.R.S.C. nr. 89/2007 - pentru aprobarea Caietului de sarcini-cadru al serviciului de 

alimentare cu apa şi de canalizare 

 Ordinul preşedintelui A.N.R.S.C. nr. 90/2007 - pentru aprobarea Contractului cadru de furnizare/ prestare a 

serviciului de alimentare cu apa si de canalizare 

 OUG 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice 

 Legea 31/1990 a societatilor 

 Ordinul 600/2018 privind controlul intern managerial. 

 

Orice relatii cu privire la selectie se vor obtine prin intermediul unui cereri ce se va depune la Secretariatul 

Consiliului de Administratie sau pe adresa de email secretar.ca@catd.ro. 

 

Presedntele Consiliului de Administratie 

Olaru Marin 

http://www.anrsc.ro/documents/serviciul_juridic_si_metodologie/realizari_legislative/745.pdf
http://www.anrsc.ro/documents/serviciul_juridic_si_metodologie/realizari_legislative/Ordin%20nr.%2065%20din%2028%20feb.%202007%20site.pdf
http://www.anrsc.ro/documents/serviciul_juridic_si_metodologie/realizari_legislative/ORDIN%20nr.88.pdf
http://www.anrsc.ro/documents/serviciul_juridic_si_metodologie/realizari_legislative/ORDIN%20nr.%2089.pdf
http://www.anrsc.ro/documents/serviciul_juridic_si_metodologie/realizari_legislative/ORDIN%20nr.%2089.pdf
mailto:secretar.ca@catd.ro

