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  Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară
                    Apa Dâmboviţa
             Târgovişte, blv. Regele Carol I, nr. 66, jud. Dâmboviţa
                     e-mail: adiapadb@yahoo.com,   
                             tel. : 0373.026.600, fax: 0374.096.506    

H O T Ă R Â R E
privind aprobarea  procedurii de numire a Administratorului Public al Asociaţiei de

Dezvoltare Intercomunitară Apa Dâmboviţa

Având în vedere:

     - Prevederile art. 245 din O.U.G  57/2019;
-  Prevederile art. 16, alin. 2, lit. f) din Statutul Asociaţiei;

                 - Prevederile art. 23, alin. 2, lit. d) din Statutul Asociaţiei;
          - Hotărârea nr. 317/15.10.2019 privind înfiinţarea postului de Administrator
Public al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Apa Dâmboviţa în cadrul aparatului
tehnic al Asociaţiei;

        -  Referatul  Asociației  de  Dezvoltare  Intercomunitară  Apa Dâmbovița  nr.
404/06.04.2022;

 

Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Apa Dâmbovița

                              
HOTĂRĂȘTE:

  Art.  1  Se aprobă  procedura privind numirea Administratorului  Public al  Asociaţiei  de
Dezvoltare Intercomunitară Apa Dâmboviţa, conform anexei la prezenta;

 Art. 2  Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, în condițiile legii, se obligă
Preşedintele Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Apa Dâmboviţa;

                Art. 3  Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoștință tuturor membrilor Asociației prin
publicarea pe site-ul Asociației. 

 

                  PREȘEDINTE,                                                                            SECRETAR,
        dr. ec. Corneliu ŞTEFAN                                                     ing. Dragoș NĂSTASE – COMȘA

Nr. 394
Data 11.04.2022
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 Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară
                    Apa Dâmboviţa
             Târgovişte, blv. Regele Carol I, nr. 66, jud. Dâmboviţa
                     e-mail: adiapadb@yahoo.com,   
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                                                             ANEXĂ LA HOTĂRÂREA NR. 394/11.04.2022

PROCEDURĂ
privind numirea Administratorului public al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Apa

Dâmboviţa

         În conformitate cu prevederile art. 245 din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,
cu  modificările  şi  completările  ulterioare  ale  Actului  Constitutiv  şi  Statutului  Asociaţiei  de
Dezvoltare Intercomunitară Apa Dâmboviţa, modificate şi completate prin Hotărârea Adunării
Generale  nr.  317/15.10.2019,  precum,  şi  prevederile  Hotărârii  nr.  320/15.10.2019  privind
aprobarea  organigramei  Aparatului  tehnic  al   Asociaţiei  de  Dezvoltare  Intercomunitară  Apa
Dâmboviţa, recrutarea numirea şi eliberarea din funcţie a Administratorului  Public al Asociaţiei
de Dezvoltare Intercomunitară Apa Dâmboviţa se fac de către Consiliul Director al Asociaţiei de
Dezvoltare Intercomunitară Apa Dâmboviţa şi sunt aprobate, prin hotărâre, de către Adunarea
Generală  a  Asociaţiei  de  Dezvoltare  Intercomunitară  Apa  Dâmboviţa,  în  baza  următoarei
proceduri:

I. Analiza activităţii şi identificarea atribuţiilor ce vor fi delegate către Administratorul
public;

II. Stabilire cerinţe în contractul de mandat;
III. Definirea profilului candidatului ideal în vedera desfăşurării procesului de recrutare şi

selecţie
               – Să fi absolvit studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de
licenţă sau echivalentă;
               -  Să aibă experienţă în funcţii de conducere în înteprinder/entităţi publice
sau societăţi  din sectorul privat de minimum 2 (doi) ani; 
               -  Abilităţi, calităţi şi aptitudini de organizare şi coordonare, capacitate de
analiză şi sinteză, control, planificare şi acţiune strategică, lucru eficient în echipă,
bună  capacitate  de  relaţionare  cu  superiorii,  subordonaţii  şi  publicul  în  general,
responsabilitate personală, capacitate de consiliere şi îndrumare, abilităţi de mediere
şi negociere, gestionarea eficientă a resurselor alocate, comportament etic/integritate;
              -  Cunoştinţe operare calculator: nivel mediu;
              -  Să cunoască o limbă straină: nivel mediu;

                                -   Să nu fi fost condamnat pentru infracţiuni de corupţie/delapidare; 
              -   Să nu aibă fapte înscrise în cazierul  fiscal;

IV. Documente necesare pentru dovedirea îndeplinirii criteriilor specifice:
- Curriculum vitae;
- Copia actului de identitate;
- Cazier judiciar;
- Cazier fiscal; 
- Copiile  diplomelor  de  studii  şi  ale  altor  acte  care  atestă  efectuarea  unor

specializări;
- Copie documente care să ateste vechimea în muncă.
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V. Adoptarea unei decizii  a Consiuliului  Director si  validarea prin hotărâre A.G.A
A.D.I  Apa  Dâmbovita  pentru  aprobarea  cerinţelor  minimale  în  contractul  de
mandat şi a procedurilor pe baza cărora se face numirea Administratorului public
şi eliberarea acestuia din funcţie;

VI. Desfăşurarea procesului de recrutare şi numire a Administratorului public
- Decizie numire comisie concurs din membrii Consiliului Director
- Anunţ angajare
- Depunere dosare
- Evaluare dosare
- Evaluare  finală  candidaţi  -   Interviu  – pe  baza  criteriilor  de evaluare

anexate
- Declarare candidat admis – candidatul cu cel mai mare punctaj obţinut la

interviu

VII. Consiliul  Director  al  Asociaţiei  de  Dezvoltare  Intercomunitară  Apa  Dâmboviţa
numeşte în funcţia de Administrator Public prin adoptarea unei decizii şi validarea
numirii Administratorului public prin hotărâre AGA ADI Apa Dâmboviţa;

VIII. Încheierea  contractului  de  management  între  Preşedintele  Consiliului  Director  şi
Administratorul public al ADI Apa Dâmboviţa

- Contract de management + anexe
- Indicatorii de performanţă                                            

1.  Asigurarea  veniturilor  minimale  pentru  buna  desfăşurare  a
activităţii Asociaţiei şi colectarea veniturilor din cotizaţii > 75%;

2.  Numărul  hotărârilor  contestate  în  contencios  administrativ
<10%;
 3. Monitorizare, evaluare şi control furnizare servicii de utilitate

publică >3;
4.  Recrutare  resurse  umane  pentru  membrii  Consiliului  de

Administraţie  a  Companiei  de Apă Târgovişte  –  Dâmboviţa  S.A 100%
(până la 31.10.2022)

5. Transparentă activitate Asociaţie 100%

                                      Coeficienţi indicatori de performanţă

1.             30%
2.             15%
3.             30%
4.             20%
5.               5%

IX. Monitorizarea activităţii Administratorului public



MATRICEA PROFILULUI CANDIDATULUI LA FUNCȚIA DE ADMINISTRATOR  PUBLIC AL ASOCIAȚIEI DE
DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ APA DÂMBOVIȚA

A. Competențe 

Criterii
Punctaj

Candidat
nr. 1

Candidat
nr. 2

Candidat
nr. 3

Candidat
nr. 4

Candidat
nr. 5

Punctaj total

1.Competențe specifice sectorului 
de activitate al asociației 
- Cunoașterea trăsăturilor pieței în 
care acționează asociația
2.Competențe profesionale de 
importanță strategică/tehnice
-Finanțe și contabilitate
-Managementul proiectelor
-Legislație
3.Guvernanță corporativă
4. Social și personal
-Luarea deciziilor
-Relații interpersonale
-Negociere
-Capacitate de analiză și sinteză
5.Experiență pe plan local și 
internațional
6.Competențe și restricții specifice
personalului angajat în cadrul 
unei organizații publice



B.Trăsături 

Criterii
Punctaj

Candidat
nr. 1

Candidat
nr. 2

Candidat
nr. 3

Candidat
nr. 4

Candidat
nr. 5

Punctaj total

1.Reputație personală și 
profesională
2.Integritate

3.Independență

4.Abilități de comunicare 
interpersonală
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Criterii folosite în cadrul matricei- descriere şi indicatori asociaţi

Criteriile folosite în cadrul matricei sunt descrise şi asociate cu indicatori, care sunt folosiţi
pentru a evalua candidaţii pentru ocuparea funcţiei de Administrator public.

A. Competenţe
1. Cunoaşterea trăsăturilor pieţei în care acţionează Asociaţia

Descriere: cunoaşte sectorul în care funcţionează Asociaţia, inclusiv tendinţele şi
forţele care modelează industria, evoluţiile viitoare, modele şi strategii relevante
de afaceri şi poate articula poziţionarea competitivă a Asociaţiei în raport cu alţi
jucători din sector.
     Indicatori :

 Familiarizat/ă cu strategiile şi modelele de afaceri potrivite pentru sectorul
în care operează Asociaţia;

 Cunoaşte care sunt jucătorii cheie ai industriei şi modul în care relaţionează
aceştia;

 Înţelege  peisajul  competitiv  şi  cum  influenţează  acesta  organizaţia  şi
sectorul ca întreg;

 Se  păstrează  la  curent  cu  tendinţele  actuale  şi  viitoare,  evoluţii  şi
forţe(sociale,  politice,  tehnologice,  ştiinţifice,  ecologice,  economice,  etc.)
care modelează industria;

2. Competenţe profesionale de importanţă strategică/tehnice
2.1 Finaţe şi contabilitate

Descriere:  familiar  cu  practicile  de  management  financiar,  de  contabilitate,
audit financiar şi rapoarte financiare
Indicatori:

 Notifică  preşedintele  Asociaţiei  cu privire  la  problemele  cu  posibile
implicaţii financiare sau contabile;

 Ajută membrii  consiliului  director să înţeleagă potenţialele implicaţii
financiare ale deciziilor;

 Explică aspectele financiare şi contabile într-un mod care poate fi uşor
de înţeles;

 Familiarizat cu reglementările şi normele aplicabile de bune practice,
cu standardele profesionale de contabilitate;

 Înţelege  politicile  şi  practicile  sectorului  public  al  finanţelor  şi
contabilităţii.

2.2 Managementul proiectelor
Descriere:  familiar  cu  chestiunile  ce  derivă  din  procesele  de  planificare,
organizare şi alocare a resurselor în vederea implementării activităţilor 
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proiectului şi îndeplinirea cu succes a scopurilor şi obiectivelor specifice ale
proiectului.
Indicatori:

 Asistă  la  coordonarea  eficientă  a  tuturor  activităţilor  proiectului  în
vederea atingerii obiectivelor stabilite;

 Se asigură că există o comunicare permanentă cu partenerii din cadrul
proiectului  şi  că  se  respectă  obligaţiile  contractuale  care  decurg  din
acordurile de parteneriat;

 Poate explica aspecte tehnice legate de managementul proiectelor într-o
manieră uşor de înţeles;

 Urmăreşte administrarea bugetului precum şi organizarea planurilor de
activitate în cadrul proiectului şi asigurarea resurselor necesare pentru
atingerea obiectivelor proiectului.

2.3 Legislaţie 
Descriere: are o înţelegere a sistemului legal şi a mediilor legale şi regulatoare
în care oprerează
Indicatori:

 Are  cunoştinţe  funcţionale  despre  legislaţia  de  contract  şi  drept
comercial general;

 Familiar cu cadrul legal şi statutele sub care operează asociaţia;
 Poate  ghida  consiliul  director  referitor  la  problemele  cu  posibile

implicări juridice;
 Asistă membrii consiliului director în înţelegerea problemelor legale şi

ale implicaţiilor acestora
3. Guvernanţa  corporativă

3.1 guvernanţa înteprinderii publice
descriere:  are  o  cunoaştere  de  bune  practice  şi  principii  de  guvernanţă
corporativă,  este  familiarizat  cu  legislaţia  şi  politicile  guvernamentale
referitoare la guvernanţa înteprinderilor deţinute de stat şi înţelege importanţa
gestionării resurselor publice într-o manieră transparentă şi eficace
indicatori:

 familiarizat cu principiile, conceptele şi practicile de bună guvernanţă
corporativă;

 înţelege  cadrul  guvernanţei  corporative  în  care  oprerează  asociaţia,
inclusiv legislaţia, reglementările, codurile şi politicile relevante;

 demonstrează  un  nivel  ridicar  de  dedicaţie,  transparenţă,  integritate,
responsabilitate şi probitate;

 înţelege structura de responsabilitate şi modul cum diferite organisme
relaţionează  autoritatea  publică  tutelară,  consiliul  şi  executivul
asociaţiei.

4. Social şi personal
4.1 luarea deciziilor

descriere: contribuie la luarea deciziilor în cadrul consiliului de administraţie
prin exercitarea  de  gândire  şi  judecată  independente,  considerând binele  pe
termen lung al asociaţiei şi nu doar rezultatele pe termen scurt
indicatori: 

 nu  este  predispus/ă  la  decizii  pripite  ci  mai  degrabă  cântăreşte
problemele şi ia în calcul opţiunile şi riscurile, fără amânare;

 ia decizii bazate pe analiză, înţelepciune, experienţă şi raţionament;
 se consultă cu alţii pentru perspective diferite;
 ia timp pentru a cerceta probleme cu care nu este familiar/ă;



 este căutat/ă de către alţii pentru sfaturi şi soluţii;
 caută să ofere claritate discuţiilor;
 este capabil/ă să organizeze şi să utilizeze informaţia cu eficienţă;
 ia decizii în timp util, folosind informaţii incomplete, acolo unde este

nevoie, pentru a putea respecta termene limită importante.
4.2 relaţii interpersonale

decsriere:  relaţionează  cu  succes  cu  alţii  în  diverse  grupuri  şi  situaţii,
promovând relaţiile armonioase de lucru
indicatori:

 relaţionează cu succes cu alţii indiferent de poziţie, putere, influenţă
sau status;

 este eficient/ă în stabilirea rapoartelor;
 investeşte timp şi energie pentru a îi cunoaşte pe cei care trebuie să

interacţioneze;
 este priceput/ă la folosirea tactului şi diplomaţiei;
 poate împrăştia cu uşurinţă situaţii de înaltă tensiune.

4.3 negociere

descriere: este eficient/ă în negocierea de înţelegeri  care obţin rezultatele  dorite,  într-o
manieră ce demonstrează respect şi integritate

Indicatori:
 poate negocia cu succes în situaţii  de criză atât  cu grupuri interne cât şi cu

grupuri externe;
 poate soluţiona diferenţele cu minimum de impact;
 poate obţine concesii fără a deteriora relaţiile;
 poate fi direct/ă şi puternic/ă dar şi diplomat/ă;
 câştigă cu uşurinţă încrederea;
 are un bun simţ al momentului.

4.4 Capacitatea de analiză şi sinteză

Descriere:  poate  descompune,  ordona,  caracteriza,  ierarhiza
elementele  unui  sistem,  are  abilitatea  de a  înţelege  de ce  sistemul  a
ajuns acolo unde este şi a previziona evoluţia acelui sistem în condiţiile
modificării unui element component
Indicatori:

 descompune părţile problemei fără a pierde imaginea de ansamblu;
 poate vedea cum modificarea unei componente, variabile a sistemului

influenţează ansamblul;
 poate modela problema în termeni abstracţi;
 nu trage concluzii pripite chiar dacă se află în situaţii de stres;
 poate sintetiza informaţia şi să identifice elementele importante;
 poate formula soluţii pe baza analizei făcute şi poate argumenta în mod

logic soluţia propusă, punctând părţile ei forte şi punctele ei slabe.
5. Experienţă pe plan local şi internaţional

Descriere:  Participarea  în  organizaţii  internaţionale/europene  constituite  în  domeniul
utilităţilor publice 
Indicatori: 
1. participă la conferinţe şi simpozioane privind tehnologiile din domeniul utilităţilor publice;
2. poate susţine prezentări pe diverse teme specifice sectorului; 
3. ajută consiliul director în iniţierea de colaborări cu diverse organisme sau organizaţii din
domeniu cu rezultate benefice pentru societate;
4. asistă consiliul director în întelegerea politicii şi contextului de reglementare existente la
nivel european.



6. Competente si restricţii specifice personalului angajat în cadrul autorităţii publice
tutelare sau alte autorităţi sau instituţii publice

Descriere:  Competente  de  conducere  a  unor  întreprinderi  sau   competenta  în
conducerea eficientă a unor compartimente:

Indicatori: 
 competente de planificare şi prioritizare;
 orientare către găsirea de soluţii şi obţinerea de rezultate;
 responsabilitate, adaptabilitate;
 capacitate de a stabili relaţii profesionale eficiente;
 capacitate de a lucra eficient în echipă.

B Trăsături

 1. Reputaţie personală şi profesională

Descriere: se comportă cu prudenţă, profesionalism, loialitate şi cu diligenţa unui bun
administrator.

Indicatori:
 dă dovadă de abilităţi  de leadership  (inteligenţă  emoţională,  carismă,  capacitate  de

exemplu personal) ;
 se comportă cu profesionalim;
 respectă legile şi reglementările în vigoare.

2. Integritate
Descriere: se comportă cu integritate, onestitate şi transparenţă în relaţia cu alţii şi cu

organizaţia
Indicatori:

 înţelege  şi  îndeplineşte  îndatoririle  şi  responsabilităţile  unui administrator  public  şi
menţine cunoştinţe în această privinţă prin formare profesională;

 plasează interesele organizaţionale deasupra tuturor celorlalte;
 se comportă într-o manieră demnă de încrederea şi respectul reprezentanţilor UAT -

urilor, vorbeşte cu onestitate şi sinceritate;
 tratează informaţiile sensibile şi confidenţiale cu discreţia cuvenită şi în concordanţă

cu prevederile contractului de mandat;
 păstrează angajamentele şi promisiunile făcute preşedintelui şi membrilor consiliului;
 se comportă în concordanţă cu propriile valori şi cu cele ale organizaţiei.

3 Independenta

Descriere:  poseda o gândire independentă şi este capabil/a să ofere provocarea şi rigoarea
necesare  pentru  a  asista  consiliul  în  realizarea  unei  întelegeri  globale  a  informaţiilor  şi
opţiunilor care facilitează un standard înalt de luarea deciziilor 
Indicatori: 
1. este dispus/ă să nu fie de acord şi să adopte o poziţie independentă în faţa opiniilor 
divergente şi în detrimentul potenţial personal; 
2.solicită clarificări şi explicaţii; 
3.este dispus să adopte un mod original de gândire, bazat pe modele de succes personale. 



1. Abilităţi de comunicare interpersonală

Descriere:  demonstrează  claritate  şi  coerenţă  a  discursului,  adaptarea
comportamentului  verbal  la  interlocutor  astfel  încât  întelegerea  reciprocă  să  fie
facilitată.  Arată  concizie  şi  logică,  poate  comunica  uşor  mesaje  complexe,  este
deschis, direct şi işi manifestă părerea cu respect faţă de interlocutor 
Indicatori: 

 Arată  interes  faţă  de  interlocutor,  indiferent  de  statutul  şi  funcţia  acestuia,
comunicarea este desfăşurată sub nota de respect;

 Adaptează  mesajul  la  interlocutor,  foloseşte  diferite  tehnici  de  comunicare  şi
instrumente pentru a facilita întelegerea;

 Se face cu uşurinţă înteles şi limbajul este optim echilibrat între latura tehnică şi latura
non-tehnică; 

 Are coerenţă şi logică atât în discurs cât şi în scris; 
 Îmbunătăţeşte comunicarea în interiorul organizaţiei prin oferirea de feed-back şi are

o abordare constructivă atunci când primeşte feed-back.


