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Profil candidat CA Apă Canal Ilfov 

Apă Canal Ilfov este, începând cu anul 2009, Operatorul Regional al 
serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare din Județul Ilfov, prin 
asocierea a opt localităţi şi Consiliul Judeţean Ilfov în Asociația de Dezvoltare 
Intercomunitară Apă- ADIA Ilfov. 

 
În prezent, Apă Canal Ilfov este Operator Regional al serviciului public de 

alimentare cu apă şi de canalizare în 16 localităţi din Judeţul Ilfov, respectiv 
Pantelimon, Bragadiru, Cornetu, Ciorogârla, Domneşti, Brăneşti, Cernica, Dobroeşti, 
Baloteşti, Ciolpani, Glina, Tunari, Mogoșoaia, Măgurele, Jilava și Clinceni. 

 
Operatorul este constituit sub forma unei societăți comerciale, cu capital 

integral al Unităților Administrativ Teritoriale membre ADIA – Ilfov. 
 
Compania are rolul de a asigura, atât gestiunea propriu-zisă a serviciului de 

alimentare cu apă și de canalizare de pe raza de competență a unităților 
administrativ teritoriale asociate, inclusiv administrarea, funcționarea și exploatarea 
sistemelor de utilități aferente acestora, cât și de a implementa programe de investiții 
publice de interes regional, destinate înființării, modernizării și dezvoltării sistemelor 
publice de alimentare cu apă și de canalizare din judeţul Ilfov. 

 
În calitate de Operator Regional al serviciilor de alimentare cu apă și de 

canalizare, Apă-Canal Ilfov S.A. pune accent pe îmbunătățirea infrastructurii de 
mediu  reprezentată de infrastructura publică de alimentare cu apă și canalizare: 
stații de tratare, aducțiuni, rețele de distribuție a apei potabile, stații de pompare, 
branşamente la consumatori, rețele de canalizare, stații de pompare ape uzate, 
racorduri la consumatori, stații de epurare ape uzate - proiectate şi construite 
conform cerinţelor de calitate impuse de Uniunea Europeană.   

 
În perioada 2011 – 2015, Operatorul Regional Apă Canal Ilfov S.A. a 

implementat proiectul de investiții „Reabilitarea şi Modernizarea Sistemelor de 
Alimentare cu Apă şi de Canalizare în Județul Ilfov", proiect cofinanțat din Fondul de 
Coeziune în cadrul Programului Operațional Sectorial MEDIU Axa Prioritară 1 - 
„Extinderea şi modernizarea sistemelor de apă şi apă uzată”. 

 
În perioada 2014 - 2020, Apă Canal Ilfov va implementa Programul 

Operațional Infrastructură Mare, proiect ce contribuie la îmbunătăţirea calităţii şi 
accesului la infrastructura de apă şi apă uzată, prin asigurarea serviciilor de 
alimentare cu apă şi canalizare în majoritatea zonelor urbane şi rurale până în 2018 
şi stabilirea structurilor regionale eficiente pentru managementul serviciilor de apă și 
apă uzată. 

 
Prin implementarea proiectelor de investiții, Operatorul Regional Apă-Canal 

Ilfov a deschis drumul unor parteneriate durabile în plan regional și va oferi 
locuitorilor ilfoveni accesul neîngrădit la un sistem fiabil și eficient, care va respecta 
indicatorii de performanță impuşi de normele comunitare în domeniu. 

 
Avem convingerea că investițiile realizate în scopul reabilitării și modernizării 

infrastructurii publice de alimentare cu apă şi de canalizare din Ilfov reprezintă o bază 
solidă pentru dezvoltarea socio-economică a judeţului, creșterea nivelului de trai, 
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îmbunătățirea standardelor de viață ale populației și ale standardelor de mediu, 
vizându-se, în principal, respectarea acquis-ului comunitar de mediu. 

 
 
Viziune, misiune, obiective şi direcţii de acţiune : 
 
Furnizarea şi asigurarea continuităţii unor servicii de calitate pentru un număr 

cât mai mare de locuitori, care să corespundă cerințelor Uniunii Europene. 
Orientare către client. Orientare deschisă către client prin construirea unor 

relații eficiente, oferirea unor servicii de calitate, cât şi prin urmărirea feedback-ului 
clienților pentru îmbunătățirea serviciilor. 

Angajament responsabil. Membrii echipei Apă Canal Ilfov sunt devotați în 
ceea ce privește angajamentul față de clienți și tocmai datorită acestui lucru, în cursul 
pregătirii strategiilor, produselor și serviciilor, obiectivul nostru exclusiv este 
îndeplinirea nevoilor şi a cerinţelor clienţilor noştri. 

Dezvoltare durabilă. “Este cea care urmărește nevoile prezentului, fără a 
compromite posibilitatea generațiilor viitoare de a-și satisface propriile lor nevoi”.  

 
 
În conformitate cu prevederile art. 1 punctul 17 din Anexa nr. 1 la H.G. nr. 

722/2016, profilul candidatului pentru funcția de de administrator reprezintă 
descrierea rolului pe care candidatul trebuie să-l îndeplinească, pe baza cerințelor 
contextuale specifice rolului, precum și competențele tehnice și atributele 
comportamentale, experiența și specificul pe care acesta trebuie să le demonstreze, 
în conformitate cu misiunea, obiectivele și țintele întreprinderii publice, precum și cu 
etapa de dezvoltare a acesteia. 

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Apă - ADIA Ilfov, în calitate de 
autoritate tutelară, a început procesul de recrutare și selecție pentru 2 (două) poziții 
de membru în Consiliul de Administrație al S.C. Apă - Canal Ilfov S.A.  

Mandatul administratorilor este stabilit prin actul constitutiv, în cazul apariției 
unui loc vacant în Consiliul de Administrație, demarând procedura de selecție strict 
pentru perioada de timp rămasă din mandatul Administratorului înlocuit. 

Acest consiliu îşi desfăşoară activitatea în baza Regulamentului propriu de 
organizare şi funcţionare care a fost întocmit cu respectarea legislaţiei în vigoare. 

  
 Cerinţele contextuale în funcţie de care se determină profilul consiliului trebuie 

să ţină cont de: 
 
1) Cerințe comune candidaților: 

a) au cetățenie română sau cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene, 

cu condiția să aibă domiciliul în România.  

b) cunosc foarte bine limba română (scris și vorbit), 

c) nu au fost condamnaţi(te) definitiv printr-o hotărâre judecătorească pentru 

săvârșirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra 

autorităţii, înfracţiuni de corupţie şi de serviciu, infracţiuni contra înfăptuirii 

justiţiei, infracţiuni de fals, infracţiuni contra patrimoniului, pentru infracţiunile 

prevăzute de Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării 

banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a 

finanţării terorismului, cu modificările şi completările ulterioare, sau pentru 
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înfracţiunile prevăzute de Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a 

insolvenței și de insolvență; 

d) nu au făcut poliţie politică, așa cum este definită prin lege; 

e) Îndeplinesc criteriile cerute prin OUG nr.109/2011 privind guvernanţa 

corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin 

Legea nr. 111/2016 şi Hotărârea de Guvern nr. 722/2016; 

f) au capacitate deplină de exerciţiu;  

g) sunt apţi din punct de vedere medical, au  capacitate deplină de exerciţiu; 

h) nu pot face parte din mai mult de 3 consilii de administrație ale întreprinderilor 

publice conform art. 7 din OUG 109/2011 actualizat[ prin Legea nr. 111/2016 - 

declaraţie pe propria răspundere; 

 

2) Cerințe specifice candidaților: 

2.1. Pentru candidații în domeniul tehnic: 

a) pentru un post de administrator neexecutiv, sunt absolvenţi(te) ai (ale) 

unui program de studii superioare finalizat cu diplomă de licenţă (sau 

echivalent) în cadrul unei instituţii de învățătământ superior în domeniul 

tehnic;  

b) au cel puţin  5  ani de experienţă în management, consultanţă în 

management sau coordonare proiecte de infrastructură urbană, 

experienţă  dobândită în companii din sectorul public sau privat, în 

unităţi administrativ-teritoriale sau structuri asociate acestora; acest 

criteriu e aplicabil candidaţilor cu studii şi expertiză în domeniul tehnic; 

constituie avantaj expereința anterioară în implementarea unor proiecte 

de infrastructură din domeniul furnizării serviciilor de alimentare cu apă 

potabilă și canalizare; 

2.2. Pentru candidații în domeniul economic: 

a) pentru un post de administrator neexecutiv, sunt absolvenţi(te) ai (ale) unui 

program de studii superioare finalizat cu diplomă de licenţă (sau 

echivalent) în cadrul unei instituții de învățământ superior în domeniul 

economic. 

b) au cel puțin 5 ani de experienţă în domeniul economic; acest criteriu e 

aplicabil candidaţilor cu studii şi expertiză în domeniul economic; 

 
 Pe lângă aceste cerinţe contextuale, aptitudinile, cunoştinţele şi experienţa 
mai sus metionaţe, membrii consiliului de administratie trebuie să mai îndeplinească 
următoarele trăsături şi condiţii: 
 

1. Capacitatea de planificare şi experienţa necesară pentru a-şi îndeplini cu 
succes mandatul de administrator. 

2. Să cunoască responsabilitaţile postului şi să-şi poată forma viziuni pe termen 
mediu si lung. 

3. Să aibă capacitatea de a-şi asuma responsabilitatea faţă de întregul consiliu şi 
să dea dovada de independenţă. 
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4. Să dea dovadă de integritate, onestitate şi transparenţă în relaţiile cu ceilalţi 
membri şi cu societatea. 

5. Să aiba cunoştinţele necesare, aptitudini şi experienţă în critica constructivă, 
munca în echipă, comunicare, cultură financiară, luarea de decizii şi 
detectarea tiparelor pentru a contribui la activitatea consiliului ca întreg.  

6. Să înțeleagă importanţa evaluării şi medierii riscurilor organizaționale şi să fie 
familiarizat cu metodologiile şi procesele de management al riscului. 

 
Facem toate aceste solicitări pentru a ne asigura că sunt identificate capacităţile 
necesare pentru alcătuirea celui mai bun consiliu. 
 
Astfel, ţinând cont de toate cele menţionate mai sus, criteriile de evaluare ce vor fi 
utilizate în selectarea membrilor Consiliului de Administraţie sunt: 
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1. Competenţe specifice sectorului       

1.1 Integrarea specificațiilor operatorilor de apă 
Oblig.  1 

  

1.2 Integrarea imperativelor de mediu specifice 

operatorilor de apa  Oblig.  1 

  

1.3 Capacitatea de a depasi constrangerile furnizarii de 

apa potabila si uzata Oblig.  1 

  

1.4. Capacitatea de a urmări interesele acționarilor - 

negociere integrativa Oblig. 1 

  

2. Competenţe profesionale de importanţă strategică 
/ tehnice 

    
  

2.1 Planificare strategică 
Oblig.  1 

  

2.2 Leadership 
Oblig.  1 

  

2.3 Bugetare 
Oblig.  1 

  

2.4 Managementul  proiectelor finantate prin fonduri 

structurale Oblig. 1 

  

3. Guvernanţă corporativă       

3.1. Management prin obiective 
Oblig.  0,8 

  

3.2. Dialogul social 
Oblig.  1 

  

3.3.Monitorizarea performantei 
Oblig.  1 

  

4. Competenţe sociale şi personale 
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4.1 Comunicare orala la nivelul cerintelor postului Oblig.  0,7   

4.2 Comunicare scrisa la nivelul cerintelor postului 
Oblig.  0,7 

  

4.3 Capacitate de relationare 
Oblig.  1 

  

5. Experienţa pe plan local şi naţional 
    

  

5.1 Experienţa similară pe plan local Oblig.  1   

5.2 Experienţa similară pe plan naţional Opt. 1   

6. Reputaţie personală şi profesională       

6.1 Reputația personală și profesională Oblig. 1   

7. Independenţa 
    

  

7.1 Independența Oblig. 1   

8. Expunere politică 
    

  

8.1 Expunerea politică Oblig. 1   

9. Integritate       

9.1 Integritate Oblig. 1   

10. Aliniere cu scrisoarea de aşteptări a acţionarilor       

10.1 Aliniere cu scrisoarea de aşteptări a acţionarilor Oblig. 1   

11. Număr mandate Opt.  1   

12. Studii economice,tehnice şi experienţă în 
domeniul tehnic, economic, contabilitate, audit sau 
financiar de cel puţin 5 ani 

Opt.  1 
  

13. Înscrieri în cazierul judiciar Oblig. 1 

  

 

Dintre cei 2 membri neexecutivi ai Consiliului de Administraţie care fac obiectul 

acestui proces de recrutare și selecție: 

1. Unul trebuie sa aibă studii universitare de licență în domeniul economic. 

2. Unul  trebuie să aibă studii universitare de licență în domeniul tehnic. 

Acest cumul de competenţe ale consiliului se declină la nivelul membrilor astfel: 

- Membrul din categoria 1 va avea următorul profil: 

o Studii universitare de licență în domeniul economic, 

o Dezvoltată capacitatea de înţelegere a mecanismelor economice şi 

financiare ale societăţii, 

o Bună cunoaştere a legislaţiei în vigoare, 

o Capacitatea de a explica celorlalţi membri ai consiliului implicaţiile 

economice, financiare  ale deciziilor operaţionale. 
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- Membrul din categoria 2 va avea următorul profil: 

o studii universitare de licență, în domeniul tehnic, 

o dezvoltate la un nivel de peste 75% competenţele specifice societăţii,  

o Dezvoltate la un nivel de minim pragul mediu colectiv competenţele de 

importanţă strategică, 

o Dezvoltate la un nivel de minim pragul minim colectiv competenţele 

sociale şi personale, 

o Să aibă capacitate de decizie şi o dezvoltată capacitate de delegare. 

 

 

 

 

 

Comisia de selecție Numele și prenumele 

Președinte George ENE  

Membru Cristian Ovidiu Cătălin PISTOL 

Membru Eliza Mihaela GĂRGĂRIȚĂ 

 

 

 


