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PLAN DE SELECŢIE 

-Selecţia Membrului in Consiliul de administraţie al  

S.C. CUP Salubritate S.A. Focşani- 

 

COMPONENTA INIŢIALĂ 

 

Preambul: 

 

Procedura de selecț ie este dezvoltată în acord cu prevederile OUG 109/2011 cu 

modificările ș i completările ulterioare. 

Procedura de selecţie se efectuează cu scopul de a asigura transparentizarea şi 

profesionalizarea consiliilor de administraţie, potrivit standardelor de guvernanţă corporativă a 

întreprinderilor publice, astfel cum au fost dezvoltate în Principiile de guvernanţă corporativă ale 

Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică. 

În vederea îndeplinirii acestui deziderat, autoritatea publică tutelară elaborează 

Componentă iniț ială a Planului de selecț ie în consultare cu organele de administrare ș i 

conducere ale societăț ii. 

I. Scop si domeniu de aplicare 

 

Componenta iniț ială a planului de selecț ie se elaborează cu scopul evidenț ierii 

principalelor aspecte ale procesului de recrutare ș i selecț ie, aspecte asupra cărora părț ile 

implicate în proces trebuie să convină. Printre acestea, identificăm: data de început ș i termene 

de realizare, documente care trebuie depuse, decizia asupra expertului independent ș i orice alte 

elemente pe care părț ile le consideră importante la acest moment. 

Prezenta componentă iniț ială se aplică selecț iei Membrilor Consiliului de 

administraț ie al S.C. CUP Salubritate S.A. Focşani.  

II. Principii 

 

Planul de selecț ie trebuie întocmit cu claritate pentru a putea fi determinate toate 

aspectele cheie ale procedurii de selecț ie, în concordanț ă cu prevederile OUG 109/2011 cu 

modificarile si completarile ulterioare. 
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Planul de selecț ie trebuie astfel întocmit, încât procedura de recrutare ș i selecț ie să se 

realizeze cu respectarea dreptului la liberă competiț ie, echitate ș i egalitate de ș anse, 

nediscriminare, transparenț ă, tratament egal ș i asumarea răspunderii. 

III. Declansarea procedurii de selectie 

 

Data de începere a procedurii de selecț ie este: 28.02.2018 astfel: 

Prin Hotararea Adunării Generale Ordinare a Actionarilor NR.1 din data de 28.02.2018 s-

a declanşat procedura de selecţie a membrilor Consiliului de Administraţie al societăţii conform 

prevederilor HG nr. 722/2016 coroborat cu prevederile 29 alin. (3) - (4) din OUG 109/2011. 

"Art. 29 (3) din OUG 109/2011: 

La societăţile prevăzute la art. 2 pct. 2 lit. b) şi c) în cazul în care autoritatea publică 

tutelară, în numele acţionarului - stat sau unitate administrativ-teritorială, sau întreprinderea 

publică care deţine o participaţie majoritară sau de control propune candidaţi pentru funcţiile de 

membri ai consiliului de administraţie, aceste propuneri sunt făcute în baza unei selecţii 

prealabile efectuate de o comisie formată din specialişti în recrutarea resurselor umane. 

(4) Autoritatea publică tutelară poate decide ca în procesul de selecţie comisia să fie 

asistată sau selecţia să fie efectuată de un expert independent, persoană fizică sau juridică 

specializată în recrutarea resurselor umane, ale cărui servicii sunt contractate de autoritatea 

publică tutelară sau întreprinderea publică care deţine o participaţie majoritară sau de control 

potrivit legii. În acest caz, autoritatea publică tutelară va suporta costurile procedurii de selecţie." 

În conformitate cu prevederile ART. 64^4 din Lege 111/2016, “Procedura de selecţie 

pentru membrii consiliului de administraţie şi directori se finalizează în termen de cel mult 150 

de zile de la declanşare.” 

IV. Contractarea expertului independent 

 

Având în vedere faptul că selecț ia administratorului va fi realizată de către autoritatea publică 

tutelară, aceasta a decis ca selecț ia să fie efectuată de către comisia de selecț ie constituită la 

nivelul ei ș i, asistată de un expert independent, specializat în recrutarea resurselor umane. 

Contractarea expertului independent se realizează de către societate, în baza cerinţelor detaliate 

în tabelul de mai jos. Costurile contractării serviciilor expertului independent sunt suportate de 

către societate, conform art. 50 din HG 722/2016: 

“ART. 50 

În condiţiile în care selecţia consiliului întreprinderii publice se realizează de către 

autoritatea publică tutelară şi nu are prevăzute sume în buget cu această destinaţie, cheltuielile 

necesare organizării, funcţionării şi activităţii comisiilor de selecţie ori contractării serviciilor 
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expertului independent se suportă de către întreprinderile publice la care se implementează 

guvernanţa corporativă, în conformitate cu prevederile legale în domeniu.” 

Cerinț e Comentarii 

a) portofoliul de clienţi în ultimii 3 ani pentru 

selecţia administratorilor sau directorilor la 

întreprinderi publice sau private; 

 minim 5 clienti diferiti pentru 

care s-a realizat procedura de 

recrutare si selectie a 

membrilor CA, in baza OUG 

109/2011 

 minim 2 clienti din domeniul 

de activitate al societatii 

pentru care s-a realizat 

procedura de recrutare si 

selectie a membrilor CA, in 

baza OUG 109/2011; 

b) valoarea totală a contractelor de recrutare în 

ultimii 3 ani pentru activitatea de selecţie a 

administratorilor şi directorilor; 

 minim 325,000 lei; 

c) componenţa echipei de proiect cu referire la 

numărul de experţi ce poate fi alocat proiectului şi 

expertiza acestora în proceduri de recrutare de 

administratori; 

 experienta relevanta in 

selectia personalului de top 

management (min 5 ani) 

 sa aiba cel putin un expert 

care a desfasurat proiecte 

similare, in domeniu similar; 

d) gradul de expertiză a expertului independent 

persoană juridică în privinţa recrutării de 

administratori/directori în sectorul de activitate al 

întreprinderii publice; 

 minim 5 proiecte de recrutare 

si selectie a membrilor CA, 

conform OUG 109/2011, la 5 

societati comerciale diferite 

din domeniul utilitatilor 

publice; 

e) managementul de proiect şi capacităţile de 

coordonare ale expertului; 

 numarul expertilor dedicati 

proiectului, expertiza si 

senioritatea acestora; 

 furnizarea de recomandari in 

acest sens, la cerere; 

f) experienţă în dezvoltarea profilului pentru 

consiliu, bazată pe integrare personalizată a 

nevoilor de strategii de afaceri, organizaţionale, 

de conducere şi guvernanţă; 

 indeplinirea activitatii de 

stabilire a profilului pentru 

consiliu, in proiectele de 

recrutare si selectie a 

membrilor CA, conform 
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OUG 109/2011; 

 oferirea de recomandari in 

acest sens, la cerere; 

g) procentul de candidaţi recomandaţi şi ulterior 

selectaţi, care îşi păstrează această calitate pentru 

mai mult de un an în ultimii 3 ani. 

 minim 80% 

 

Contractul va avea ca obiect achiziţionarea serviciilor de recrutare şi selecţie a 

candidaț ilor pentru funcț ia de membru al Consiliului de Administratie al S.C. CUP Salubritate 

S.A. Focşani, conform prevederilor OUG nr.109/2011 privind guvernanț a corporativă a 

întreprinderilor publice. În derularea contractului se vor avea în vedere toate aspectele prevăzute 

de O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanț a corporativă a întreprinderilor publice.  

Termenul de finalizare a serviciilor care fac obiectul contractului: 60 de zile de la data 

expirării termenului de depunere a dosarelor, pentru selecţia şi semnarea contractului de 

administrare de către membrii Consiliului de Administraţie al S.C. CUP Salubritate S.A. 

Focşani. 

Scopul contractului este de recrutare a unui număr de 5 (cinci) membri în Consiliul de 

Administraţie al S.C. CUP Salubritate S.A. Focşani. 

Responsabilitati ș i sarcini minimale ale expertului independent:  

 Consilierea autorităţii tutelare privind metodele de implementare cele mai eficace ale 

prevederilor obligatorii ale Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 109/2011 privind 

guvernanta corporativa a intreprinderilor publice şi ale HG nr. 722/2016; 

 Elaborarea componentei integrale a Planului de selecţie; 

 Elaborarea şi completarea materialelor şi a documentelor identificate în planul de selecţie 

precum şi a altor documente şi materiale care vor fi folosite în procesul de selecţie; 

 Implementarea planului de selecţie, identificarea şi căutarea candidaţilor, stabilirea 

conţinutului dosarului pentru depunderea candidaturii; 

 Organizarea şi derularea procedurii de selecț ie a membrilor consiliului de 

administraț ie;  

 Întocmirea listei lungi a dosarelor de candidatură; 

 Crearea listei scurte a candidaţilor; 

 Asistenţă în selecţia finală a candidaţilor;  

 Asistenţă în întocmirea raportului pentru numirile finale şi comunicarea acestuia către 

autoritatea tutelară; 
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Expertul independent va furniza la timp ș i cu acurateț e autorităţii tutelare informaț iile 

necesare pentru luarea deciziilor privind bunul mers al contractului de consultanț ă. 

Pe parcursul îndeplinirii responsabilităţilor şi sarcinilor minimale descrise mai sus, 

expertul independent va prezenta autorităţii tutelare următoarele rapoarte de activitate: 

 Raportul Iniţial care va fi transmis în termen de maxim 20 de zile de la data intrării în 

vigoare a contractului, pentru analiză şi aprobare. Raportul Iniţial va include, fără a se 

limita la următoarele informaţii: 

- Planul de selecț ie – componenta integrală ș i materialele/documentele aferente 

acestuia; 

- Profilurile Consiliului de administratie si Candidatului, cuprinzand criteriile de selecţie 

cuantificabile pe baza calificărilor, experienţei şi abilităţilor dorite pentru poziţiile de 

membru al Consiliului de Administratie. 

 Raportul Final, pentru poziţiile de membru în Consiliul de Administraţie, va fi transmis 

către beneficiar, pentru analiză şi aprobare în termen de 3 zile de la finalizarea procesului 

de selectie pentru poziţiile de membru în Consiliul de Administratie. Raportul final va 

include, fără a se limita la acestea, următoarele informaţii: 

- descrierea activitătilor si rezultatelor procesului de recrutare pentru poziţia de membri in 

CA; 

- prezentarea concluziilor, inclusiv a recomandărilor privind facilitarea integrării 

candidaț ilor în mediul în care îşi vor desfăşura activitatea; 

Preţul contractului: Oferta financiara postatăîn Catalogul electronic SEAP va include 

toate costurile aferente prestarii serviciilor inclusiv costurile de transport, cazare ș i alte costuri 

auxiliare/suplimentare efectuate de personalul angajat al expertului independent. 

Modalitatea de selecț ie a expertului independent: Selectare din catalogul electronic 

SEAP. Înainte de semnarea contractului, expertul independent va prezenta documente din care să 

reiasă căîndeplineș te cerinț ele descrise mai sus, în conformitate cu prevederile art.10 din 

cuprinsul Anexei 1 la HG nr. 722/2016. 

Termenii de referinţă pentru expertul independent, propuşi pe baza componentei iniţiale a 

planului de selecţie, se aprobă de către conducătorul autorităţii publice.  

V. Alte roluri si responsabilitati  

 

Scopul identificării principalelor roluri ș i responsabilităț i care decurg din iniț ierea ș i 

implementarea procedurii de selecț ie, pe lângă cele ale expertului independent, constăîn crearea 

unei clarităț i ș i coerente a procesului de selecț ie. Acest fapt se traduce într-o bună 

comunicare, o echilibrare a activităț ilor ș i acț iunilor asocieate fiecărui actor al procesului de 

selecț ie ș i, nu în ultimul rând, eficienț ă, întrucât resursele sunt utilizate fără a fi duplicate 

ș i/sau fără costuri suplimentare. De aceea, identificarea rolurilor ș i responsabilităț ilor 
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părț ilor implicate în procedura de selecț ie reprezintă un prim aspect cheie al planului de 

selecț ie. 

Adunarea generală a acț ionarilor îndeplineș te următoarele atribuț ii principale în 

procesul de recrutare ș i selecț ie a administratorilor, dar fără a se limita la acestea ș i în 

condiț iile legii: 

a) decide asupra declanș ării procedurii de recrutare ș i selecț ie; 

b) decide asupra efectuării propunerilor candidaţilor pentru funcţiile de membri ai 

consiliului de administraţie de către autoritatea publică tutelară; 

c) numeș te administratorii din lista scurtă, întocmită conform prevederilor OUG 109/2011 

cu modificările ș i completările ulterioare ș i, a normelor metodologice aprobate prin HG 

722/2016. 

 

Autoritatea publică tutelarăîndeplineș te următoarele atribuț ii principale în procesul de 

recrutare ș i selecț ie a administratorilor, dar fără a se limita la acestea ș i în condiț iile legii: 

a) propune, în numele statului sau al unităţii administrativ-teritoriale acţionar, candidaţi 

pentru funcţiile de membri ai consiliului de administraţie, cu respectarea condiţiilor de 

calificare şi experienţă profesională şi selecţie prevăzute de OUG 109/2011; 

b) întocmeste scrisoarea de aşteptări şi publica pe pagina proprie de internet pentru a fi luată 

la cunoştinţă de candidaţii la postul de administrator înscrişi pe lista scurtă; 

c) mandateaza reprezentanţii săi în adunarea generală a acţionarilor să negocieze şi să 

aprobe indicatorii de performanţă financiari şi nefinanciari pentru consiliul de 

administraţie; 

d) decide ca propunerile de candidaţi pentru funcţiile de membri ai consiliului de 

administraţie sa fie făcute în baza unei selecţii prealabile efectuate de o comisie formată 

din specialişti în recrutarea resurselor umane; 

e) decide constituirea comisiei de selectie; 

f) decide ca în procesul de selecţie comisia să fie asistată de un expert independent, 

persoană fizică sau juridică specializată în recrutarea resurselor umane, ale cărui servicii 

sunt contractate de autoritatea publică tutelară, potrivit legii. În acest caz, autoritatea 

publică tutelară suporta costurile procedurii de selecţie; 

g) elaboreazăşi aprobă profilurile consiliului de administraţieşi candidatuluiîn mod 

transparent, sistematic şi riguros pentru a se asigura că sunt identificate capacităţile 

necesare pentru alcătuirea celui mai bun consiliu şi, respectiv, cei mai buni candidaţi 

pentru consiliu; 

h) publică anunţul de selecţie în cel puţin două ziare economice şi/sau financiare cu largă 

răspândire şi pe pagina de internet a întreprinderii publice, cu cel puţin 30 de zile înainte 

de data-limită pentru depunerea candidaturilor specificată în anunţ. 

 

Structura de guvernanț ă corporativăîndeplineș te următoarele atribuț ii principale în 

procesul de recrutare ș i selecț ie a administratorilor, dar fără a se limita la acestea ș i în 

condiț iile legii: 
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a) redactează/actualizează Scrisoarea de aș teptări în consultare cu compartimentele de 

specialitate din cadrul autorităţii publice tutelare şi cu organele de administrare şi 

conducere ale întreprinderii publice; 

b) specifică elementele de confidenț ialitate din Scrisoarea de aș teptări ș i modul de tratare 

a lor. 

 

Comisia de selecț ie îndeplineș te următoarele atribuț ii principale în procesul de 

recrutare ș i selecț ie a administratorilor, dar fără a se limita la acestea ș i în condiț iile legii: 

a) realizează evaluarea finală a candidaţilor selectaţi în lista scurtă şi face propuneri în 

vederea numirii pentru poziţia de membri în consiliu, pe baza raportului privind numirile 

finale întocmit în acest scop; 

b) face recomandări autorităţii publice tutelare în vederea formulării de către aceasta a 

propunerilor de numire a administratorilor de către adunarea generală a acţionarilor; 

c) se consultă îndeaproape cu comitetul de nominalizare şi remunerare din cadrul 

consiliului, cu expertul independent, cu alte organisme implicate în procedura de selecţie, 

după caz. 

Comitetul de nominalizare ș i remunerare îndeplineș te următoarele atribuț ii principale 

în procesul de recrutare ș i selecț ie a administratorilor, dar fără a se limita la acestea ș i în 

condiț iile legii: 

a) acordă asistenț ă ș i consultanț ă autorităț ii publice tutelare (structurii de guvernanț ă 

corporativă ș i/sau comisiei de selecț ie) ș i expertului independent în toate aspectele 

referitoare la procedura de selecț ie ș i pe tot parcursul acesteia, ori de câte ori este 

solicitat. 

VI. Sumar al deciziilor-cheie 

 

 declanşarea procedurii de selecţie; 

 constituirea comisiei de selecţie; 

 finalizarea şi aprobarea planului de selecţie – componenta iniţială; 

 selecț ia expertului independent; 

 aprobarea profilului consiliului de administratie şi profilului candidatului de către 

autoritatea publică tutelară; 

 aprobarea raportului iniţial şi al raportului pentru numirile finale întocmit de expertul 

independent cu privire la selecţia membrilor Consiliului de Administratie al S.C. CUP 

Salubritate S.A. Focşani; 

 aprobarea raportului pentru numirile finale; 
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 aprobarea în Adunarea Generală a Acț ionarilor a componenț ei noului Consiliul de 

Administraț ie din rândul candidaț ilor rămaș i în cuprinsul raportului pentru numirile 

finale; 

 încheierea contractelor de mandat cu fiecare administrator în parte. 

 

VII. Profilul consiliului si profilul candidatului 

 

Profilurile Consiliului de administraț ie ș i Candidatului vor fi actualizate pornind de la 

profilurile aprobate în 2017 sau elaborate de către expertul independent, în consultare cu comisia 

de selecț ie/autoritatea publică tutelară comitetul de nominalizare şi remunerare din cadrul 

consiliului în funcţie.  

Pentru profilul membrilor Consiliului de administraţie vor fi avute în vedere următoarele 

cerinţe minimale, fără a se limita la acestea, reglementate la art. 19 din normele metodologice 

aprobate prin HG nr. 722/2016, anume: 

a) să aibă minimum de cunoştinţe, aptitudini şi experienţă necesară pentru a-şi îndeplini cu 

succes mandatul de administrator; 

b) să cunoască responsabilităţile postului şi să îşi poată forma viziuni pe termen mediu şi 

lung; 

c) să aibă capacitatea de asumare a responsabilităţilor faţă de întregul consiliu şi să dea 

dovadă de integritate şi independenţă; 

d) să aibă cunoştinţele necesare, aptitudinile şi experienţă în critica constructivă, muncă în 

echipă, comunicare, cultură financiară, luarea de decizii şi detectarea tiparelor pentru a 

contribui la activitatea consiliului ca întreg.  

Potrivit art. 28, alin 1) din OUG nr. 109/2011, consiliul de administraţie este format din 

membri, persoane fizice sau juridice, cu experienţăîn îmbunătăţirea performanţei societăţilor sau 

regiilor autonome pe care le-au administrat sau condus.  

Potrivit art. 28, alin 3) din OUG nr. 109/2011, cel puţin doi dintre membrii consiliului de 

administraţie trebuie să aibă studii economice sau juridice şi experienţă în domeniul economic, 

juridic, contabilitate, de audit sau financiar de cel puţin 5 ani.  

Potrivit art. 28, alin 5) din OUG nr. 109/2011 în cadrul consiliului de administraţie nu pot 

fi mai mult de 2 membri din rândul funcţionarilor publici sau altor categorii de personal din 

cadrul autorităţii tutelare ori din cadrul altor autorităţi sau instituţii publice. 

Criteriile de selecţie pentru membrii Consiliului de administratie rezultă din matricea 

profilului consiliului. Acestea pot fi obligatorii şi opţionale.Criteriile obligatorii sunt competenţe 

şi trăsături care trebuie să fie îndeplinite de către toţi candidaţii sau de către acei membri din 

consiliu pentru care există un nivel minim de competenţă aplicabil.Criteriile opţionale sunt 
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competenţe şi trăsături care pot fi îndeplinite de unii dintre membrii consiliului, dar nu în mod 

necesar de către toţi, pentru care nu există un nivel minim de competenţă aplicabil tuturor 

membrilor consiliului. 

Expertul independent cu consultarea autorităţii tutelare va stabili lista criteriilor 

obligatorii şi lista criteriilor opţionale în funcţie de specificul şi complexitatea activităţii S.C. 

CUP Salubritate S.A. Focşani. 

Pentru stabilirea rolului candidatului se au în vedere, dar fără a se limita la acestea, 

următoarele: 

a) contextul organizaţional; 

b) obiectivele şi rezultatele aşteptate de la întreprinderea publică, astfel cum derivă din 

scrisoarea de aşteptări; 

c) strategia întreprinderii publice şi elementele-cheie cerute consiliului pentru asigurarea 

unei activităţi de succes a întreprinderii publice; 

d) atribuţiile consiliului; 

Profilurile Consiliului de administraţieşi candidatului se aprobă de către către autoritatea 

publică tutelară potrivit art. 34, pct b) şi 36, alin. (1) din cuprinsul Anexei 1 la HG nr. 722/2016. 

VIII. Lista documentelor minimale care trebuie depuse de fiecare candidat în cuprinsul 

dosarului de candidature 
 

 

Lista completă a documentelor care vor fi depuse de fiecare candidat în cuprinsul 

dosarului de candidatură va fi stabilită de expertul independent la momentul elaborării 

anunț ului privind selecţia membrilor consiliului de administraţie. 

 Componenta iniț ială a acestei liste de documente se va compune din: 

 Curriculum Vitae (model european conform HG nr. 1021/2004); 

 Copie act identitate; 

 Copie documente care atestă educaț ia ș i pregătirea profesională; 

 Documente/adeverinț ă în original/conform cu originalul din care rezultă experienț a în 

administrarea /managementul unor intreprinderi publice 

 Cazier judiciar ș ifiscal; 

 Adeverinț ă medicală din care rezultă capacitatea deplină de exerciț iu; 

 Copie carnet de muncă ș i extras revisal sau adeverinț ă după caz; 
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 Declaraț ie pe propria răspundere dată în conformitate cu prevederile art. 396 Cod Penal, 

din care să rezulte îndeplinirea condiț iilor prevăzute de art. 5, alin. 2, lit. (c) ș i art. 7 din 

OUG nr. 109/2011.  

 Declaraț ie de intenț ie formulată pe baza scrisorii de aș teptări ș i a informaț iilor 

publicate pe pagina de internet a societăț ii ș i a Asociaț iei (autoritate tutelară). 

Declaraț ia de intenț ie se va elabora în conformitate cu cerinț ele legale reglementate în 

Anexa 1b din Anexa 1 la HG nr. 722/2016 ș i doar de candidaț ii din lista scurtă. 

IX. Implementarea planului de selecţie a membrilor Consiliului de Administraţie 

  

Implementarea planului de selecţie a membrilor consiliului presupune parcurgerea 

următoarelor etape şi termene: 

1) Publicarea de către autoritatea tutelară a anunţului privind selecţia membrilor consiliului 

de administraţie elaborat de către expertul independent conform art. 29, alin. 7 din OUG 

nr. 109/2011. 

“Anunţul privind selecţia membrilor consiliului de administraţie se publică, prin grija 

autorităţii publice tutelare sau, după caz a preşedintelui consiliului de administraţie sau 

supraveghere, cel puţin în două ziare economice şi/sau financiare cu largă răspândire şi 

pe pagina de internet a întreprinderii publice. Acesta trebuie să includă condiţiile ce 

trebuie întrunite de candidaţi şi criteriile de evaluare a acestora.” 

2) Depunerea respectiv transmiterea dosarelor de candidatură în termenul limită de 30 de 

zile de la data publicării anunţului. 

3) Formarea listei lungi (care are caracter confidenţial şi nu poate fi făcută publică) care este 

formată din toate dosarele de candidatură depuse în termen. 

4) Evaluarea dosarelor din lista lungă în raport cu minimul de criterii stabilite pentru 

selecţie. 

5) Respingerea dosarelor care nu întrunesc minimul de criterii al profilului de candidat. 

6) Solicitarea de clarificări, cu sprijinul expertului independent, în cazul dosarelor care 

conţin informaţii care nu sunt concludente. 

7) Informarea candidaţilor respinşi din lista lungă, despre această decizie. 

8) Verificarea de către expertul independent a informaţiilor din dosarele de candidatură 

rămase în lista lungă şi stabilirea punctajului conform grilei de evaluare pentru fiecare 

criteriu din cadrul matricei profilului pentru fiecare candidat. 

9) Efectuarea unei analize comparative, prin raportare la profilul consiliului, a candidaţilor 

rămaşi în lista lungă. 
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10) Eliminarea din lista lungă a candidaţilor selectaţi care întrunesc cerinţele de competenţe 

ale consiliului, dar care au obţinut un punctaj conform grilei de evaluare mai mic decât al 

celorlalţi candidaţi. 

11) Solicitarea de informaţii suplimentare faţă de cele din dosarul de candidatură atunci cănd 

expertul independent sau autoritatea tutelară consideră necesar prin interviuri directe, 

verificarea referinţelor oferite de alţi candidaţi, verificarea activităţii desfăşurate anterior 

de către candidaţi. 

12) Eliminarea candidaţilor de pe lista lungă, în ordinea descrescătoare a punctajului obţinut 

conform matricei profilului, până la limita a maxim 5 candidaţi pentru fiecare post de 

membru în consiliul de administraţie, rezultând astfel lista scurtă. 

13) Întocmirea de către expertul independent a listei scurte. 

14) Comunicarea către toţi candidaţii rămaşi în lista scurtă, prin grija comisiei de selecţie, a 

obligaţiei de a prezenta, în termen de 15 zile de la data stabilirii listei scurte, a declaraţiei 

de intenţie. 

15) Analiza declaraţiei de intenţie de către expertul independent şi integrarea rezultatului 

acestei analize în matricea profilului de candidat. 

16) Selecţia finală a candidaţilor aflaţi în lista scurtă prin interviu organizat de comisia de 

selecţie, în baza planului de interviu.  

17) După finalizarea interviurilor comisia de selecţie asistată de expertul independent 

întocmeşte raportul pentru numirile finale, care include şi calificarea candidaţilor cu 

motivarea acesteia. 

18) Transmiterea raportului pentru numirile finale la conducătorul autorităţii tutelare în 

vederea mandatării reprezentanţilor în Adunarea Generală a Acț ionarilor pentru 

propunerea de membrii în Consiliul de Administraţie al S.C. CUP Salubritate S.A. 

Focşani. 

Punctajul obtinut de candidati in etapele procesului de selectie este accesibil comisiei de 

selectie si expertului independent si nu va fi publicat.  

Prezentul plan de selectie va fi completat/actualizat de Expertul independent cu 

consultarea autorităț ii tutelare, cu alte elemente/documente aferente selecț iei între data 

declanşării procedurii de selecţie şi data semnării contractului de mandat, inclusiv propunerea de 

desemnare a candidaţilor selectaţi pentru poziţia de membru în consiliul de administraţie. 

 

Intocmit, 

Aurelia ENACHE  


