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ANEXA 6 

Procesul de recrutare şi selecţie al  

Membrului în Consiliul de administraţie al  

S.C. CUP Salubritate S.A. Focș ani 

-etape majore- 
 

 

Etapa Termen Responsabil 

Publicarea anunț ului de selecț ie 03.04.2017 Autoritateapublicătutelară 

Depunerea candidaturilor 

 

Întermen de 30 de zile de la 

publicareaanunț ului. 

 

Perioada: 03.04-04.05.2018 

Candidat 

Evaluarea candidaturilor în raport cu minimul de criterii Întermen de 3 zilelucratoare de la 

data 

limităpentrudepunereacandidaturilor. 

 

Perioada: 07-09.05.2018 

Expertul independent 

Solicitarea de clarificări privitoare la candidatură Întermen de 2 zilelucratoare de la 

evaluare. 

Perioada: 10-11.05.2018 

Expertul independent 

Transmiterea răspunsului către candidaț i si alcatuirea listei lungi de candidati Întermen de 1 zilucratoare de la 

termenullimităpentrusolicitari. 

 

14.05.2018 

Expertul independent 

Interviuri cu candidaț ii rămaș i în lista lungă Întermen de 3 zilelucratoare de la 

transmiterearăspunsului. 

 

Perioada: 15-17.05.2018 

Expertul independent 

Recalcularea punctajului ș i stabilirealistei scurte Întermen de 2 zilelucratoare de la 

interviuri. 

 

Perioada: 18-21.05.2018 

Expertul independent 

Cererea de clarificări suplimentare Întermen de 1 zilucratoare de la 

recalculare. 

 

22.05.2018 

Expertul independent 

Definitivarea listei scurte ș i comunicarea selecț iei candidaț ilor din lista scurtă Întermen de 1 zilucratoare de la 

solicitarea de clarificare. 

 

23.05.2018 

Expertul independent 

Depunerea declaraț iei de intenț ie Întermen de 15 zile de la 

comunicare. 

 

Candidaț i din listascurtă 
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Perioada: 24.05-07.06.2018 

Analizarea declaraț iei de intenț ie ș i integrarea rezultatelor în matricea profilului de candidat Întermen de 3 zilelucratoare de la 

data 

limităpentrudepunereadeclaraț iei de 

intenț ie. 

 

Perioada: 08-12.06.2018 

Comisia de selecț ie 

Selecț ie finală pe bază de interviu ș i  integrarea rezultatelor în matricea profilului de candidat Întermen de 3 zilelucratoare de la 

analizaș iintegrarearezultatelor. 

 

Perioada: 13-15.06.2018 

Comisia de selecț ie 

Întocmirea raportulu pentru numirile finale ș i definitivarea rezultatelor în matricea profilului de candidat Întermen de 3 zilelucratoare de la 

selecț iafinală. 

 

Perioada: 18-20.06.2018 

Comisia de selecț ie 

Transmiterearaportuluicătreconducătorulautorităț iipublicetutelareînvedereavedereamandatăriireprezentanț ilor 

statuluipentruformularea de propuneri pentru membrul CA. 

Întermen de 1 zilucratoare de la 

întocmire. 

 

21.06.2018 

Comisia de selecț ie 

Conducătorul autorităț ii publice tutelare mandatează reprezentanţii statului în adunarea general a acţionarilor, 

pentrupropunerea de membri în consiliu. 

Conform regulilor interne. 

 

     

Întrunirea AGA pentru numirea membrilor CA. 

Numirea membrilor CA. 

Conform procedurilor interne. AGA 

 

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

funcţie de numărul de candidature şi evoluţia procesului de selecţie. 


