
ANEXA 6 

Procesul de recrutare şi selecţie al  

Membrului în Consiliul de administraţie al  

S.C. CUP Salubritate S.A. Focșani  

-etape majore- 

 

 

Etapa Termen  Responsabil 

Publicarea anunțului de selecție 01.08.2017 Autoritatea publică 

tutelară 

Depunerea candidaturilor 

 

În termen de 30 de zile de 

la publicarea anunțului. 

 

Perioada: 01.08-

01.09.2017 

Candidat  

Evaluarea candidaturilor în raport cu 

minimul de criterii  

În termen de 3 zile 

lucratoare de la data limită 

pentru depunerea 

candidaturilor. 

 

Perioada: 04-06.09.2017 

Expertul independent 

Solicitarea de clarificări privitoare la 

candidatură 

În termen de 2 zile 

lucratoare de la evaluare. 

 

Perioada: 07-08.09.2017 

Expertul independent 

Transmiterea răspunsului către candidați 

si alcatuirea listei lungi de candidati 

În termen de 1 zi 

lucratoare de la termenul 

limită pentru solicitari. 

Expertul independent 



 

11.09.2017 

Interviuri cu candidații rămași în lista 

lungă 

În termen de 3 zile 

lucratoare de la 

transmiterea răspunsului. 

 

Perioada: 12-14.09.2017 

Expertul independent 

Recalcularea punctajului și stabilirea 

listei scurte 

În termen de 2 zile 

lucratoare de la interviuri. 

 

Perioada: 15-18.09.2017 

Expertul independent 

Cererea de clarificări suplimentare În termen de 1 zi 

lucratoare de la 

recalculare. 

 

19.09.2017 

Expertul independent 

Definitivarea listei scurte și comunicarea 

selecției candidaților din lista scurtă 

În termen de 1 zi 

lucratoare de la solicitarea 

de clarificare. 

 

20.09.2017 

Expertul independent 

Depunerea declarației de intenție În termen de 15 zile de la 

comunicare. 

 

Perioada: 21.09-

06.10.2017 

Candidați din lista 

scurtă 

Analizarea declarației de intenție și 

integrarea rezultatelor în matricea 

profilului de candidat 

În termen de 3 zile 

lucratoare de la data limită 

pentru depunerea 

Comisia de selecție 



declarației de intenție. 

 

Perioada: 09-11.10.2017 

Selecție finală pe bază de interviu și 

integrarea rezultatelor în matricea 

profilului de candidat 

În termen de 3 zile 

lucratoare de la analiza și 

integrarea rezultatelor. 

 

Perioada: 12-16.10.2017 

Comisia de selecție 

Întocmirea raportului pentru numirile 

finale și definitivarea rezultatelor în 

matricea profilului de candidat 

În termen de 3 zile 

lucratoare de la selecția 

finală. 

 

Perioada: 17-19.10.2017 

Comisia de selecție 

Transmiterea raportului către 

conducătorul autorității publice tutelare 

în vederea vederea mandatării 

reprezentanților statului pentru 

formularea de propuneri pentru membrul 

CA. 

În termen de 1 zi 

lucratoare de la întocmire. 

 

20.10.2017 

Comisia de selecție 

Numirea membrului CA  AGA  

 

Termenele după etapa pentru depunerea candidaturilor sunt estimative şi se pot modifica în 

funcţie de numărul de candidaturi şi evoluţia procesului de selecţie. 

 


