
 

 

 

 

 

ANEXA LA HOTARAREA NR. 11/29.09.2017.

RAPORT PENTRU NUMIREA FINALA

pentru poziţia de Membru în Consiliul de Administraţie al

S.C. CUP SALUBRITATE S.A. Focşani

întocmit de:
Comisia de selecţie din cadrul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru 
serviciul de salubrizare a localităţilor Focşani şi

1. ENACHE AURICA - preşedinte;
2. CONSTANDACHE NINA- membru;

Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară pentru serviciul de salubrizare a
localităţilor Focşani şi Goleşti.

Comisia de selecţie

Către

Conducătorul autorităţii publice tutelare, Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară
pentru serviciul de salubrizare a localităţilor Focşani şi Goleşti.

Referitor la: Procesul de selecţie a candidaturilor depuse pentru postul de Membru în
Consiliul de administraţie al S.C. CUP SALUBRITATE S.A. Focşani

Având în vedere procesul de evaluare a candidatului din lista scurtă pentru postul de 
Membru în Consiliul de administraţie al Societăţii CUP SALUBRITATE S.A. Focşani, 
desfăşurat în data de 27.09.2017, va înaintăm următoarea candidatură, în vederea mandatarii 
reprezentanţilor statului în adunarea generală a acţionarilor, pentru propunerea de membru în 
consiliul de administraţie:

Nr
crt.

Nume, prenume Educaţie Statut de 
independenta

Punctaj
ponderat
obţinut

Punctaj
ponderat
maxim
posibil

1 Iorgulescu Dan Inginer Independent 85.8 100
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Prezentăm mai jos, sinteza procesului de selecţie al membrului în Consiliul de 
administraţie al S.C. CUP SALUBRITATE S.A. Focşani, având un focus pe etapa evaluării 
candidatului înscris în lista scurtă.

I. Introducere

S.C. CUP SALUBRITATE S.A. Focşani a demarat procedura de recrutare şi selecţie 
pentru desemnarea unui Membru în Consiliul de administraţie, conform OUG 109/2011 cu 
modificările şi completările ulterioare. Prin hotărârea AGA s-a decis ca selecţia să fie efectuată 
de către autoritatea publică tutelară, prin Comisia de selecţie, asistată de către un expert 
independent. In acest sens, S.C. Bamett McCall Recruitment S.R.L. a fost contractat în calitate 
de expert independent.

II. Procesul de selecţie

Procesul de selecţie al Membrului în Consiliul de administraţie al S.C. CUP 
SALUBRITATE S.A. Focşani a constat in parcurgerea a două etape majore, după cum urmează:

1. Pregătirea procesului de selecţie;

2. Implementarea procesului de selecţie:

a) Alcătuirea listei lungi de candidaturi;

b) Selecţia candidaturilor din lista lungă;

c) înscrierea candidaturilor în lista scurtă;

d) Selecţia candidaturilor din lista scurtă.

II.1. Pregătirea procesului de selecţie

în baza Scrisorii de aşteptări aprobate prin ordin al conducătorului autorităţii publice 
tutelare, Comitetul de nominalizare şi remunerare în consultare cu structura de guvemanţă 
corporativă din cadrul autorităţii publice tutelare, asistaţi de expertul independent au definit 
Profilul Consiliului de administraţie al S.C. CUP SALUBRITATE S.A. Focşani şi Profilul 
candidatului. Profilul Consiliului de administraţie şi Profilul candidatului au fost aprobate prin 
Hotărâre AGA, după ce au fost avizate de autoritatea publică tutelară.

Odată definite documentele de mai sus, Comisia de selecţie în consultare cu Comitetul de 
nominalizare şi remunerare şi, asistate de către expertul independent, au finalizat planul de 
selecţie, care cuprinde toate documentele necesare bunei desfăşurări a procesului de evaluare şi 
selecţie, inclusiv roluri şi responsabilităţi şi, termene de execuţie.

Criteriile de evaluare şi selecţie, definite în baza Profilului Consiliului de administraţie, 
au fost cuprinse în anunţul de selecţie, publicat în două ziare cu acoperire naţională şi pe site-ul 
companiei, conform prevederilor legale. Perioada pentru depunerea candidaturilor a fost 01.08-
01.09.2017, respectându-se astfel prevederea legală de un minim de 30 de zile pentru depunerea 
candidaturii. Dosarele de candidatură au fost depuse la sediul Asociaţiei de Dezvoltare 
Intercomunitară pentru serviciul de salubrizare a localităţilor Focşani şi Goleşti.
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II.2. Implementarea procesului de selecţie

a) Alcătuirea listei lungi de candidaturi

Lista lungă de candidaturi a fost alcătuită de către expertul independent, în baza 
candidaturilor depuse ca urmare a publicării anunţurilor de selecţie şi a verificării manierei în 
care acestea satisfac condiţiile postului de Membru în Consiliul de administraţie. Lista lungă 
creată de către expertul independent a constat din următoarele candidaturi:

Nr.crt. Nume, prenume Educaţie Punctaj ponderat
1. Bălan Gianina Drept 10
2. Iorgulescu Dan Inginer 16

b) Selecţia candidaturilor din lista lungă

Selecţia candidaturilor din lista lungă a fost realizată de către expertul independent. în 
acest scop, S.C. Bamett McCall Recruitment a desemnat pe Moldoveanu Elisabeta, Senior 
Consultant în Resurse Umane, să realizeze selecţia candidaţilor cu scopul alcătuirii listei scurte 
de candidaturi.

Procesul de selecţie s-a desfăşurat în data de 12.09.2017, la sediul Asociaţiei de 
Dezvoltare Intercomunitară pentru serviciul de salubrizare a localităţilor Focşani şi Goleşti. 
Procesul a constat din susţinerea unui interviu structurat, conform Planului de interviu agreat în 
Planul de selecţie. Un element al interviului de selecţie a fost constituit de obţinerea unor 
informaţii suplimentare referitoare la evoluţia profitabilităţii în cazul candidatului Iorgulescu 
Dan şi, a experienţei de conducere şi/sau de administrare şi evoluţia profitabilităţii, în cazul 
candidatei Bălan Gianina.

în urma procesului de selecţie derulat, expertul independent a determinat modul în care 
fiecare candidatură depusă satisfice condiţiile necesare postului de M embru în Consiliul de 
administraţie şi a recalculat punctajul încris în matrice. Tabelul de mai jos prezintă rezultatul 
procesului de selecţie.

Nr.
crt.

Nume,
prenume

Statut faţă de 
Societate

Educaţie Punctaj
ponderat
obţinut

Punctaj
ponderat
maxim
posibil

Comentarii

1. Bălan
Gianina

Independent Drept NA 70

Nu satisfice condiţia 
privitoare la 
“experienţă în 
îmbunătăţirea 
performanţei 
societăţilor sau 
regiilor autonome pe 
care le-a administrat 
sau condus”
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2. lorgulescu Independent Inginer
63.8 70Dan

Candidaţii au fost notificaţi telefonic şi în scris, prin e-mail, asupra rezultatului procesului 
de selecţie. în cazul candidatei Bălan Gianina, comunicarea şi argumentarea rezultatului 
procesului de selecţie s-a realizat telefonic, întrucât aceasta nu a furnizat nici o adresă de e-mail.

c) înscrierea candidaturilor în lista scurtă

Expertul independent a retinut in lista scurta, in baza satisfacerii condiţiilor postului si a 
punctajului obtinut, candidatura dl.-ului lorgulescu Dan:

Nr.crt. Nume, prenume Statut faţă de 
Societate

Educaţie Punctaj
ponderat
obţinut

Punctaj
ponderat
maxim
posibil

1. lorgulescu Dan Independent Inginer 63.8 70

Candidatul lorgulescu Dan a fost notificat în privinţa depunerii Declaraţiei de intenţie, în 
data de 14.09.2017. Notificarea şi documentele suport puse la dispoziţia candidatului din lista 
scurtă pentru întocmirea Declaraţiei de intenţie sunt prezentate în Anexa 6.

d) Selecţia candidaturilor din lista scurtă

Selecţia candidaturilor din lista scurtă a fost realizată de către Comisia de selecţie a 
Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru serviciul de salubrizare a localităţilor Focşani şi 
Goleşti, în baza Declaraţiei de intenţie depusă de candidat şi a unui interviu de selecţie, 
desfăşurat fata in fata.

Membrii Comisiei de selecţie:

1. ENACHE AURICA - preşedinte;
2. CONSTANDACHE NINA- membru;

Criteriile de selecţie considerate în evaluarea candidatului din lista scurtă au fost:

1. Cunoştinţe despre domeniul de activitate al Societarii;

2. Cunoştinţe despre domeniul Utilitarilor publice;

3. Experienţă pe plan local;

4. Experienţă pe plan internaţional;

5. Reputaţie personala si profesionala;

6. Expunere politica;

7. Aliniere cu scrisoarea de aşteptări.

Fiecare criteriu a fost evaluat pe o scala în 5 puncte, unde 1 înseamnă „novice” şi 5 
înseamnă „expert” . Comisia de selecţie a acordat puncte pentru fiecare criteriu evaluat şi a
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înscris punctajele în matricea candidatului, calcluland totodată punctajul total ponderat pentru 
fiecare candidat în parte. Tabelul de mai jos prezintă rezultatul final al procesului de evaluare şi 
selecţie:

Nr.crt. Nume, prenume Statut faţă de 
Societate

Educaţie Punctaj
ponderat
obţinut

Punctaj
ponderat
maxim
posibil

1. Iorgulescu Dan Independent Inginer 85.8 100

Punctaj total ponderat este calculat ca sumă a punctajelor obţinute în etapele de evaluare 
şi selecţie a listei lungi şi listei scurte de candidaturi.

Notă: punctajul a fost calculat în baza informaţiilor furnizate în cadrul procesului de 
evaluare şi selecţie, candidatul fiind direct responsabil de veridicitatea datelor transmise.

Pentru o imagine cât mai clară asupra punctajului, prezentăm mai jos punctajul obţinut de 
candidaţi la fiecare criteriu în parte:

Criterii
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1. Competente
Competenţe specifice sectorului

Cunoştinţe despre domeniul de activitate al societăţii Opt. 0.8 4 0 0 NA
Cunoştinţe despre domeniul utilităţilor publice Opt. 0.6 5 0 0 NA

Competenţe profesionale de importanţă strategică
Viziune strategica Oblig. 1 4 4 4 60% 80%
Competenta financiara si de contabilitate Oblig. 1 4 4 4 60% 80%
Competenta de gestionare a riscului Opt. 0.8 4 4 3.2 NA
Capacitatea de atragere şi gestionare a investiţiilor Opt. 0.8 5 5 4 NA

Competenţe de guvernanţă corporativă
Guvernanta intreprinderilor publice si rolul

consiliului Oblig. 1 4 4 4 60% 80%
Luarea deciziei Oblig. 1 5 5 5 60% 100%
M onitorizare si control Opt. 0.8 4 4 3.2 NA
Dialogul social Opt. 0.8 4 4 3.2 NA

Competenţe sociale şi personale
Colaborare si cooperare cu alte parti Oblig. 0.8 4 4 3.2 60% 64%
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Organizare si planificare Opt. 0.8 5 5 4 NA
Experienţă pe plan local şi internaţional

Local Opt. 0.7 4 0 0 NA
International Opt. 0.5 2 0 0 NA

Competenţe şi restricţii specifice pentru funcţionarii publici sau alte categorii de personal
De conducere Oblig. 1 NA

Altele
Subtotal 58
Subtotal ponderat 47.8

2. Trasaturi
Reputaţie personal şi profesională Opt. 0.8 5 0 0 60% 0%
Integritate Oblig. 1 5 5 5 100% 100%
Independenţă Opt. 0.8 2 2 1.6 NA
Expunere politică Opt. 0.8 5 0 0 NA
Abilităţi de comunicare interpersonală Oblig. 1 5 5 5 60% 100%
Aliniere cu scrisoarea de aşteptări a acţionarilor Oblig. 1 4 0 0 80%
Diversitate de gen Opt. 1 M NA
Subtotal 26
Subtotal ponderat 23.6

3. Condiţii prescriptive si proscriptive
Număr de mandate Opt. 0.7 2 2 1.4 NA
Experienţă de administrare si/sau management Oblig. 1 5 5 5 60% 100%
Evoluţia profitabilităţii Oblig. 1 4 4 4 40% 80%
Studii superioare finalizate (economic/juridic/inginerie) 
si alte certificări care aduc valoare postului Oblig. 1 2 2 2 20% 40%
înscrieri in cazierul fiscal si judiciar Oblig. 1 2 2 2 100% 100%

Subtotal 15

Subtotal ponderat 14.4

TO TA L 99

TO TA L PO N D ERA T 85.8

CLA SAM EN T 1

III. Recomandări pentru numire 

lorgulescu Dan

Propunere pentru desemnarea M embrului Consiliului de administraţie al S.C. CUP
SALUBRITATE S.A. Focşani
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Având în vedere procesul de recrutare şi selecţie a M embrilor Consiliului de 
administraţie al S.C. CUP SALUBRITATE S.A. Focşani, declanşat prin hotărârea AGA nr.l din
16.05.2017,Comisia de selecţie înaintează candidatura domnului lorgulescu Dan, pentru 
desemnare drept Membru în Consiliul de administraţie.

Precizăm că selecţia candidatului a fost efectuată în prealabil de către Comisia de selecţie 
cu asistenţa expertului independent, contractat în condiţiile legii. Prezentăm mai jos rezultatele 
evaluării candidaturii de mai sus, defalcate pe fiecare criteriu avut în vedere.

Criterii
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1. Competente
Competenţe specific sectorului

Cunoştinţe despre domeniul de activitate al societăţii Opt. 0.8 4
Cunoştinţe despre domeniul utilităţilor publice Opt. 0.6 5

Competenţe profesionale de importanţă strategică
Viziune strategica Oblig. 1 4
Competenta financiara si de contabilitate Oblig. 1 4
Competenta de gestionare a riscului Opt. 0.8 4
Capacitatea de atragere ş igestionare a investiţiilor Opt. 0.8 5

Competenţe de guvernanţă corporativă
Guvernanta intreprinderilor publice si rolul

consiliului Oblig. 1 4
Luarea deciziei Oblig. 1 5
M onitorizare si control Opt. 0.8 4
Dialogul social Opt. 0.8 4

Competenţe sociale şi personale
Colaborare si cooperare cu alteparti Oblig. 0.8 4
Organizare si planificare Opt. 0.8 5

Experienţăpe plan local şi internaţional
Local Opt. 0.7 4
International Opt. 0.5 2

Competenţe şi restricţii specific pentru funcţionarii publici sau alte
categorii de personal

De conducere Oblig. 1
Altele
Subtotal 58
Subtotal ponderat 47.8

2. Trasaturi
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Reputaţie personal şi profesională Opt. 0.8 5
Integritate Oblig. 1 5
Independenţă Opt. 0.8 2
Expunere politică Opt. 0.8 5
Abilităţi de comunicare interpersonală Oblig. 1 5
Aliniere cu scrisoarea de aşteptări a acţionarilor Oblig. 1 4
Diversitate de gen Opt. 1 M
Subtotal 26
Subtotal ponderat 23.6

3. Condiţii prescriptive si proscriptive
Număr de mandate Opt. 0.7 2
Experienţă de administrare si/sau management Oblig. 1 5
Evolutiaprofitabilitatii Oblig. 1 4
Studii superioare finalizate (economic/juridic/inginerie) 
si alte certificări care aduc valoare postului Oblig. 1 2
înscrieri in cazierul fiscal si judiciar Oblig. 1 2
Subtotal 15
Subtotal ponderat 14.4
TO TA L 99
TO TA L PO N D ERA T 85.8
CLA SAM EN T 1

Recomandare pentru nominalizare

Având în vedere procesul de recrutare şi selecţie a Membrului Consiliului de 
administraţie al S.C. CUP SALUBRITATE S.A. Focşani, declanşat prin hotărârea AGA nr. 1 din
16.05.2017, Comisia de selecţie înaintează candidatura domnului Iorgulescu Dan, pentru 
desemnare drept M embru în Consiliul de administraţie.

Precizăm că selecţia candidatului a fost efectuată în prealabil de către Comisia de selecţie 
cu asistenţa expertului independent, contractat în condiţiile legii.Anexăm de asemenea şi 
recomandările pe care candidatul le-a prezentat în procesul de selecţie.

Comisia de selecţie:

ENACHE AURICA - preşedinte;

CONSTANDACHE N IN A - membru

Pg- 8

 

 

 

 

 

 


