FEDERAŢIA PATRONATELOR
DIN REG IUNEA O LTEN IA
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Romania, 1100 Craiova, Brazda lui Novac, bl. N11-12, parter
tel: (40-351) 416041, fax: (40-351) 416041: E-mail: office(S)fDro.ro : web: www.foro.ro

Nr. 831/15.05.2017

Către:

COM PANIA DE APA OLT SA

Adresa:

Str. Artileriei, nr. 2, cod postai 230072,Slatina, judeţ
Olt
tel: 0249-431.750, 0372-710.200, Fax: 0349-401.168, E-mail: office@caolt.ro

In atenţia:

Consiliul de Administraţie al COM PANIA DE APA OLT SA

Subiect:

înaintare LISTA SCURTA
ca urmare a aplicarii OUG nr. 109/2011 intreprinderilor publice, persoane fizice
si juridice romane, modificata prin Legea 111/2016, completata cu Normele
metodologice nr. 722/2016

Având in vedere contractul nr. 6206/10.04.2017 incheiat intre Federaţia Patronatelor din
Regiunea Oltenia (F-PRO) in calitate de prestator si COM PANIA DE APA OLT SA in calitate de
achizitor, cu obiect principal “Servicii de recrutare resurse privind selecţia candidaţilor în vederea
ocupării a doua posturi (director general si director cconomic) al COM PANIEI DE APĂ OLT SA”
si ca urmare a aplicarii OUG nr. 109/2011 intreprinderilor publice, persoane fizice si juridice
romane, modificata prin Legea 111/2016, completata cu N orm ele metodologice nr. 722/2016
Prin prezenta va inform am ca F-PRO a procedat in data de 15.05.2017 la sediul sau din Str.
ID ecem brie 1918, Bl. N I 1-12, parter, judeţ Dolj
la verificarea conformităţii dosarelor
candidaturilor in vederea ocupării doua posturi (director general si director economic) al
COM PANIEI DE A PĂ OT T SA
Termenul limita de depunere al dosarelor de candidadura a fost 12.05.2017, ora 14:00 la sediul SC
COMAPANIA DE A PA OLT SA, asa cum s-a solicitat in anunţul postat pe site-ul w w w .caolt.ro
si in doua ziare financiare de larga raspandire in conform itate cu OUG nr. 109/2011 privind
guvernanta corporativa a Întreprinderilor publice, cu m odificările si completările ulterioare.
în perioada cuprinsă între data publicării anunţului de participare in cele doua ziare cu profil
financiare/economic de larga raspangire şi data limită de depunere a candidaturilor, respectiv
12.04.2017 - 12.05.2017 au fost înregistrate urmatoarele dosare de candidatura, care alcatuiesc
lista lunga :
•

Candidaturi in vederea ocupării postului de D irector General
Nr

1.
•

Denumire candidat
USURELU M A RIU S CĂTĂLIN

N r inredistrare dosar candidatura
7887/12.05.2017

Candidaturi in vederea ocupării postului de D irector Econom ic

Nr

1.

Denumire candidat
BULBOREA M ARILENA

N r inredistrare dosar candidatura
7535/08.05.2017, Ora 12:36

1

Urmare a procesului de evaluare conformitate dosare candidatura,va prezentam lista scu rta cu
candidaţii care au întrunit cumulativ cerinţele solicitate in anunţul de recrutare.
•

Candidaturi in vederea ocupării postului de Director General

Nr

Denumire candidat

Punctaj obtinut/barem

1.

USURELU
MARIUS CĂTĂLIN

1.000 p/1.000p

•
Nr

1.

Concluzii
Admis.

Candidaturi in vederea ocupării postului de Director Econom ic
Concluzii

Denumire candidat
BULBOREA
M ARILENA

500p/l .000p

Respins

Cu respectarea prevederilor din Hotărârea nr. 722/2016 pentru aprobarea N orm elor metodologice
de aplicare a unor prevederi din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind
guvem anţa corporativă a întreprinderilor publice , va inform am ca aplicantii declaraţi admişi
trebuie sa isi depună in scris Declaraţia de Intentie in termen de 15 zile de la publicarea
listei scurte, respectiv pana la data de 30.05.2017

si o vor depunde in plic inchis la

registratura COM APANIA DE APA OLT SA.

Preşedinte F-PRO
Cristea Valentin
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