Anexa nr.2 la HCL nr.58 /2016

PROCEDURI DE SELECȚIE A CANDIDAȚILOR PENTRU
FUNCȚIA DE ADMINISTRATOR A SERVICIULUI PUBLIC DE
APĂ ȘI CANALIZARE (SPAC)
1.CRITERII DE SELECȚIE A CANDIDAȚILOR PENTRU FUNCȚIA DE
ADMINISTRATOR SPAC AL COMUNEI CIUMANI
Funcția de administrator SPAC al comunei Ciumani presupune exercitarea unor atribuții
specifice de gestionare a Serviciului Public de apă și canalizare a comunei Ciumani, în spiritul
realizării principiilor prevăzute de Legea nr.241/2006 a serviciului de alimentare cu apă și
canalizare, modificată și completată ulterior .
Administratorul SPAC este persoana fizică, cu reale capacități manageriale,cunoscătoare
în amănunt a principiilor și legislației în domeniul serviciului de alimentare cu apă și
canalizare, activ, intreprinzător, responsabil, cu o mare capacitate de a discernământ și de
organizare, cu capacități de a propune și aplica măsuri,buget de venituri și cheltuieli,
metode, strategii de realizare a activităților SPAC, in folosul comunității.
Candidații pentru această funcție depun obligatoriu o lucrare privind concepția lor
despre funcționarea și dezvoltarea serviciului public de apă și canalizare a comunei Ciumani,
o lucrare de management . Această lucrare va conține, in principal, expunerea de metode,
strategii, programe, proiecte, măsuri ce vor fi avute în vedere în perioada de executare a
contractului, estimări asupra posibilităților de realizare a obiectivelor și asupra gradului de
îndeplinire a acestora, analize asupra condițiilor de dezvoltare al SPAC, propuneri de
imbunătățire a recoltării creanțelor de la utilizatori.
Numirea în funcția de administrator SPAC în comuna Ciumani se realizează ca urmare
a promovării concursului organizat în acest sens în condițiile legii de către candidatul care
îndeplinește cumulativ următoarele criterii:
- Are cetățenia română și domiciliul în România,
- Cunoaște limba română scris și vorbit,
- Are capacitate deplină de exercițiu,
- Are o stare corespunzătoare de sănătate, atestată prin adeverința medicală, eliberată de
medicul de familie,
- Nu a fost condamnată pentru săvârșirea unei infracțiuni,
- Este absolvent de studii medii cu diplomă,
- Are experiență în muncă cel puțin 2 ani
-Posedă permis de conducere cat.B
- Se consideră avantaj studiile superioare,
-Are aptitudini legate de procesul decizional, de conducere, de management, de organizare și
coordonare, de a analiza și sinteza, planificare si acțiune strategică, control și depistare a
deficiențelor, capacitate relaționala cu superiorii, colegii, subordonații si publicul, spirit de
inițiativă, etc.
2. PROCEDURA DE SELECȚIE
Ocuparea funcției de administrator al SPAC se face prin concurs organizat în
conformitate cu prevederile legale în vigoare, respectiv Hotărârea Guvernului nr. 286/2011
pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a
unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de

promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual
din sectorul bugetar plătit din fonduri publice.
Concursul va consta in: selecția dosarelor, proba scrisă-lucrare, interviu.
Membrii comisiei de concurs, precum si membrii comisiei de soluționare a contestațiilor
vor fi stabilite prin Dispoziție a Primarului comunei Ciumani.
În vederea organizării concursului pentru ocuparea funcției de administrator al SPAC,
Primarul comunei Ciumani dispune publicarea unui anunț prin mijloacele mass – media
locale, afișarea acestuia pe pagina de internet a autoritatii locale și la sediu. Anunțul va con
ține: denumirea funcției pentru care se organizează concursul, cerințele de ocupare a
postului, lista documentelor doveditoare, locul și data limită de depunere a dosarelor
candidaților, data, ora ți locul desfășurării probei scrise și a interviului.
Dosarele candidaților vor conține: lucrarea cerută, acte doveditoare (acte de studii,
vechime, alte acte in susținerea cererii), scrisoare de intenție, C.V., cazier judiciar, adeverință
medicală.
Titlul lucrării: dezvoltarea sistemului de apă și canalizare din comuna Ciumani,
Necesități și posibilități.
Notă: redactarea unor texte sau fragmente de texte din alte lucrări, fără identificarea
sursei, este considerată plagiatură și lucrarea va fi discalificată.
In vederea sprijinirii potențialilor candidați, pentru redactarea lucrării, primarul, prin
intermediul aparatului propriu, poate pune la dispoziția solicitanților informații privind
activitatea SPAC de interes general, in condițiile Legii nr.544/2001 privind liberul acces la
informații de interes public.
In urma concursului, numirea în funcție a administratorului SPAC se face prin
dispozitie a primarului. Între Primarul comunei Ciumani și administratorul SPAC se va încheia
un contract de management, care va stabili și obiectivele și criteriile de performanță ce
trebuie îndeplinite de administrator.
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