Anexa nr. 1 a Dispoziției nr. 224 din 17.11.2016

PROCEDURA
de selecţie pentru funcțiile de membru al Consiliului de administraţie al SC PRO SALUBRITATE
DUMBRAVA ROSIE SRL
.în conformitate cu O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanța corporativă
a întreprinderilor publice, modificată și aprobată prin Legea nr. 111/2016

Comuna Dumbrava Rosie (UAT) , în calitate de autoritate publică tutelară, organizează procedura
de selecție pentru funcțiile de membru al Consiliului de Administrație (CA) al SC Pro Salubritate Dumbrava
Rosie SRL (SC).
Comisia de selecție constituită în componenţa prevăzută în anexa nr. 2 a Dispoziţiei, organizează selecţia
candidaţilor pentru calitatea de membrii ai Consiliului de administrație .
Consiliul de administrație va fi format din 3 membri, durata mandatului acestora fiind de 4 ani.
Procedura de selectie se va derula conform planului de actiune atasat la prezenta. Candidaturile depuse
vor fi analizate si vor fi succedate de un interviu structurat conform planului de interviu atasat.
UAT a definit contextul in care isi deruleaza activitatea SC si a mentionat obiectivele ce trebuie realizate
de membrii CA in Scrisoarea de asteptari atasata.
Conditiile pe care trebuie sa le indeplineasca candidatii sunt prezentate in Profilul membrilor CA, atasat
la prezenta.
Candidaturile vor contine o Declaratie de intentie, conform model atasat, un CV completat utilizand
modelul propus in atasament si celelalte documente mentionate in Profilul membrilor. Candidaturile
depuse vor fi analizate si punctate conform Matrice profil, pe baza grilei de punctaj si a tabelelor de
rating (documente atasate). Candidatii vor participa la un interviu structurat conform planului de interviu
atasat, interviu ce va contribui la acordarea punctajului final conform matricei profil.
Organizarea procedurii a fost facuta publica in doua ziare cu acoperire nationala, din domeniul
financiar si pe pagina web a primariei, conform Anunturilor atasate.
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Explicatii
OUG 109/2011/ART. 28
(1) În cazul societăţilor administrate potrivit sistemului unitar, consiliul de
administraţie este format din 3-7 membri, persoane fizice sau juridice, cu
experienţă în îmbunătăţirea performanţei societăţilor sau regiilor autonome
pe care le-au administrat sau condus.
Cod CPV 79212110-7 Servicii de evaluare a guvernantei corporatiste/ va exista
oferta pe SEAP pt SC CMC Consulting SRL
SECŢIUNEA a 3-a/ Constituirea comisiei de selecţie
ART. 11
(1) Comisia de selecţie se înfiinţează prin act administrativ al autorităţii
publice tutelare. În cazul societăţilor prevăzute la art. 2 pct. 2 lit. c) din
ordonanţa de urgenţă, comisia de selecţie se înfiinţează prin decizie a
conducătorului întreprinderilor publice prevăzute la art. 2 pct. 2 lit. a) şi b).
(3) Preşedintele comisiei trebuie să îşi desfăşoare activitatea în cadrul
autorităţii publice tutelare, cerinţă ce nu este obligatorie pentru ceilalţi
membri ai comisiei.
(4) Numărul şi componenţa comisiei se stabilesc de fiecare autoritate
publică tutelară.
ART. 12
Comisia de selecţie prevăzută la art. 11 are următoarele atribuţii:
a) în cazul în care nu au fost contractate serviciile unui expert independent,
derulează întreaga procedură de selecţie şi propune candidaţii selectaţi în lista
scurtă în vederea numirii pentru poziţia de membri în consiliu, pe baza
raportului privind numirile finale întocmit în acest scop;
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;
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Lista membrilor consiliului de administraţie sau, după caz, ai consiliului de
supraveghere şi CV-urile acestora sunt publicate, prin grija preşedintelui
consiliului de administraţie sau supraveghere, pe pagina de internet a
întreprinderii publice, pe întreaga durată a mandatului acestora.
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In cazul in care nu vor exista mai mult de 5 canditati care au depus toate
documentele solicitate, nu se va realiza lo lista scurta, facundu-se evaluarea si
selectia intr-o singura etapa.
Declaratia de intentie este solicitata odata cu depunerea candidaturilor.
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ART. 30
(1) În termen de maximum 30 de zile de la data numirii sale, consiliul de
administraţie sau supraveghere elaborează o propunere pentru componenta
de administrare a planului de administrare, în vederea realizării indicatorilor
de performanţă financiari şi nefinanciari.
3) În termen de 5 zile de la aprobarea planului de administrare, prin grija
preşedintelui consiliului de administraţie sau de supraveghere, se convoacă
adunarea generală a acţionarilor, în vederea negocierii şi aprobării
indicatorilor de performanţă financiari şi nefinanciari rezultaţi din planul de
administrare.
(4) Negocierea indicatorilor de performanţă financiari şi nefinanciari
fundamentaţi pe baza planului de administrare şi scrisoarea de aşteptări se
face în termen de 45 de zile de la data comunicării acestora autorităţii publice
tutelare. Dacă la expirarea acestui termen negocierea nu este finalizată,
termenul se poate prelungi o singură dată cu maximum 30 de zile, la
solicitarea oricăreia dintre părţile implicate.

Persoana de Contact
Catana Nicolae
primariadumbravarosie@yahoo.com
0746 575443
Domeniul juridic
Nume canditat
Tema de discutie

Observatii comisie

Discutii pe marginea CV cu accent pe experiza si experienta
Analiza actului constitutiv al societatii, observatii referitoare la
continut, propuneri de imbunatatire
Relatii contractuale intre UAT si SC, conditii minimale din
punct de vedere juridic, legislatie in domeniu, etc
Relatia SC cu terti, nivel de reprezentativitate, limite de
competenta, integrarea din actul constitutiv a acestor aspecte
Indicatori de performanţă financiari şi nefinanciari pentru
măsurarea obiectivelor
Domeniul economic
Nume canditat
Tema de discutie
Discutii pe marginea CV cu accent pe experiza si experienta
Relatii contractuale intre UAT si SC, conditii minimale din
punct de vedere economicc, legislatie in domeniu, etc
Gestiunea financiara a intreprinderii, aspecte legate de
inregistrari mijloace fixe, decontari, baze legale de facturare,
etc
Relatia cu ANAF, Curtea de conturi, depunere documente,
riscuri si solutii
Indicatori de performanţă financiari şi nefinanciari pentru
măsurarea obiectivelor

Observatii comisie

Scrisoare de asteptari
utilizata in cadrul procedurii de selectie membri Consiliu de Administratie pentru SC PRO
SALUBRITATE DUMBRAVA ROSIE SRL
noiembrie 2016
Viziunea generală
In conformitate cu Stategia de dezvoltare a Judetului Neamt, perioada de programare
2014-2020,
Obiectivul general 1. Un județ în care mobilitatea intra și interzonală este crescută
Obiectivul specific 1.1. Creşterea gradului de accesibilitate a zonelor rurale și urbane (ex:
drumuri județene, comunale, poduri)
investițiile destinate infrastructurii de transport au ca rol, îmbunătăţirea accesibilităţii înspre şi
dinspre județe și regiuni și creșterea mobilității zonale,promovand coeziunea teritorială, prin
îmbunătățirea conectivității și accesibilității la nivelul județului.
Obiectivul general 4. Un mediu înconjurător sănătos,
Obiectivul specific 4.1. Diminuarea gradului de poluare şi a altor efecte negative asupra
mediului în contextul dezvoltării,
principalele direcții de acțiune pentru contracararea amenințărilor la adresa mediului
înconjurător vor fi acțiuni pentru diminuarea gradului de poluare, prin ameliorarea calității
aerului, apei și solului, cât și prin crearea de condiții pentru colectarea selectivă a deșeurilor
(reciclare / recuperare).
In scopul de a contribui la atingerea obiectivelor specifice ale strategiei de dezvoltare existente
la nivelul Judetului Neamt, UAT Comuna Dumbrava Rosie (denumita in continuare UAT), a
infiintat in anul 2011, in calitate de asociat unic, SC PRO SALUBRITATE DUMBRAVA ROSIE
SRL (denumita in continuare SC) , SC cu domenii principale de activitate, Colectarea deseurilor
nepericuloase, Lucrari de constructii si intretinere drumuri, Lucrari constructii civile.
Viziunea generală a UAT cu privire la misiunea şi obiectivele întreprinderii publice, este ca la
nivelul comunei Dumbrava Rosie sa se dezvolte servicii de salubrizare , repararatie si
intretinere drumuri si cladiri, capabile de reactie rapida si calitativa, la solicitarile administratiei
locale.
Obiectivele pe termen scurt pentru SC sunt consolidarea structurilor de conducere si control,
executive si neexecutive, definirea unor instrumente administrative capabile sa asigure eficienta
functionarii societatii si cresterea capacitatii operationale (umana si dotare).
Din punct de vedere financiar, plecand de la faptul ca structura de venituri a SC, se doreste ca
prin consolidarea capacitatii operatioanale SC sa-si conserve portofoliul de servicii si lucrari si
preia cat mai multe tipuri de servicii si lucrari cu caracter de urgenta ce trebuie realizate pe
domeniul public al comunei.

Încadrarea întreprinderii publice

Prin capitalizarea intreprinderii s-au obtinut resursele necesare pentru initierea unei activitati
economice cu componenta de servicii publice care prin activitatile prestate sa contribuie la
crearea de conditii pentru colectarea deseurilor de pe raza comunei si la intretinerea retelei
stradale comunale.
Principalii indicatori ai societatii in perioada 2011-2015 sunt:
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Cifra de afaceri net
Profitul net al exercitiului financiar
Numar mediu de salariati

Modalitatea de asigurare a compensaţiilor
SC realizeaza serviciile comandate de UAT, pe baza de comanda, la preturi unitare stabilite de
comun acord. Costurile serviciilor sunt acoperite din bugetul local al UAT.
SC nu incaseaza sume de la populatie sau agenti economici pentru serviciile/lucrarile executate
la solicitarea UAT.
In acest context, avand in vedere structura de venituri a SC, nu exista un princiu al compensarii
datorate de UAT sau al redeventei datorate de SC.

Politica de dividende şi de vărsăminte din profitul net
Avand in vedere structura veniturilor, bazata pe incasari de la bugetul local, modalitatea de
calcul a preturilor unitare asigura acoperirea costurilor si un profit de pana la 10% din cifra de
afaceri. Profitul obtinut este in totalitate reinvestit, neexistant o politica de dividend.

Politica de investiţii
UAT asigura un volum al serviciilor/lucrarilor comandate catre SC astfel incat sa se ajunga la
nivelul de dotare (realizarea de investitii in echipamente) care sa permita eficientizarea
serviciilor/lucrarilor, aducand SC la capacitatea de a raspunde comenzilor in timp util si in
conditii de calitate.

Comunicarea cu organele de administrare şi conducere ale întreprinderii publice
Pentru eficientizarea activitatii SC, asociatul unic doreste realizarea unei structuri de
conducere/coordonare/supraveghere flexibile, transparente, capabile sa asigure comunicarea
intre structurile de conducere executive si neexecutive.
Se doreste imbunatatirea structurii administrative si a fluxului decizional, plecand de la expertiza
in domeniu a membrilor selectati pentru consiliul de administratie.

Condiţii privind calitatea şi siguranţa produselor şi serviciilor
SC are la nivel executiv o conducere capabila sa asigure calitatea si siguranta serviciilor, insa in
contextul noilor reglementari in domeniul serviciilor publice de salubrizare si de intretinere a
infrastructurii rutiere locale, se doreste de la membrii consiliului de administratie, expertiza si
capacitate de documentare care sa aduca SC la un nivel al dotarilor si resurselor (umane si
logistice) capabile sa raspunda nevoilor determinate de piata si legislatia in domeniu.

Etică, integritate şi guvernanţă corporativă
Prin completarea consiliului de administratie se doreste o crestere a capacitatii admistrative a
conducerii executive si consolidarea unei structuri de gestiune a documentelor si asigurarea
unui flux eficient al informatiilor si documentelor intre conducerea excutiva, auditor, CA, AGA,
UAT.

Mediul de afaceri în care operează întreprinderea publică
Scopul infiintarii SC a fost acela de a presta Servicii de salubrizare la costuri minime pentru
populatie, evitand disfunctionalitatile ce pot apare in relatia cu un prestator privat (conditii
contractuale interpretabile, reactii in termen la solicitarile UAT, etc). Din punct de vedere al
serviciilor de intretinere retea drumuri locale, s-a dorit o posibilitate de reactie rapida la nevoile
de reparatii si interventie, independent de eventuale conditionalitati care ar parea din relatia cu
prestatori private (birocratie excesiva pentru semnarea de contracte pentru lucrari de valori
mici, timp de reactie mare la solicitarile UAT, documente decontare, etc). In acest context SC
functioneaza pe o nisa a domeniilor, acoperind tipuri de servicii si lucrari care nu intra in
concurenta cu prestatori privati de servicii din domeniu.

Cheltuielile de capital, reducere de cheltuieli şi alte aspecte ale afacerii

Avand in vedere structura veniturilor si calitatea de asociat unic a UAT se doreste de la membrii
consiliului de adminstratie o eficientizare a utilizarii fondurilor publice prin organizarea
admistrativa adecvata a SC. Pe baza experientei membrilor CA, se doreste o analiza a
aspectelor legate de consumuri de material, costuri material, normare, flux de aprovizionare,
termene de plata, etc care sa conduca la definirea de actiuni capabile sa eficientizeze
activitatea SC.
Propunerile canditatilor din declaratia de intentie, ca raspuns la scriosarea de asteptari, trebuie
sa vizeze o perioada de 4 ani (2017-2020).

PROFIL
membri consiliu de administratie

In conformitate cu OUG 109/2011/ART. 28
(1) În cazul societăţilor administrate potrivit sistemului unitar, consiliul de administraţie este
format din 3-7 membri, persoane fizice sau juridice, cu experienţă în îmbunătăţirea performanţei
societăţilor sau regiilor autonome pe care le-au administrat sau condus.
(2) …….
(3) 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.
(4) În cazul consiliilor de administraţie al căror număr de membri se încadrează în prevederile
alin. (1), nu poate fi mai mult de un membru din rândul funcţionarilor publici sau al altor categorii
de personal din cadrul autorităţii publice tutelare ori din cadrul altor autorităţi sau instituţii
publice.
(5) …….
(6) Majoritatea membrilor consiliului de administraţie este formată din administratori
neexecutivi şi independenţi, în sensul art. 138^2 din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare.
(7) Mandatul administratorilor este stabilit prin actul constitutiv, neputând depăşi 4 ani.

In conformitate cu art. 138^2 din Legea nr. 31/1990
(1) Prin actul constitutiv sau prin hotărâre a adunării generale a acţionarilor se poate
prevedea că unul sau mai mulţi membri ai consiliului de administraţie trebuie să fie
independenţi.
(2) La desemnarea administratorului independent, adunarea generală a acţionarilor va avea
în vedere următoarele criterii:
a) să nu fie director al societăţii sau al unei societăţi controlate de către aceasta şi să nu fi
îndeplinit o astfel de funcţie în ultimii 5 ani;
b) să nu fi fost salariat al societăţii sau al unei societăţi controlate de către aceasta ori să fi
avut un astfel de raport de muncă în ultimii 5 ani;
c) să nu primească sau să fi primit de la societate ori de la o societate controlată de aceasta
o remuneraţie suplimentară sau alte avantaje, altele decât cele corespunzând calităţii sale de
administrator neexecutiv;
d) să nu fie acţionar semnificativ al societăţii;
e) să nu aibă sau să fi avut în ultimul an relaţii de afaceri cu societatea ori cu o societate
controlată de aceasta, fie personal, fie ca asociat, acţionar, administrator, director sau salariat al

unei societăţi care are astfel de relaţii cu societatea, dacă, prin caracterul lor substanţial,
acestea sunt de natură a-i afecta obiectivitatea;
f) să nu fie sau să fi fost în ultimii 3 ani auditor financiar ori asociat salariat al actualului
auditor financiar al societăţii sau al unei societăţi controlate de aceasta;
g) să fie director într-o altă societate în care un director al societăţii este administrator
neexecutiv;
h) să nu fi fost administrator neexecutiv al societăţii mai mult de 3 mandate;
i) să nu aibă relaţii de familie cu o persoană aflată în una dintre situaţiile prevăzute la lit. a) şi
d).

Profilul consiliului se bazează pe următoarele componente:
a) analiza cerinţelor contextuale ale întreprinderii publice, în general, şi ale consiliului, în
particular;
b) matricea unui profil al consiliului.
c) extrasele de mai sus din legislatie

UAT Comuna Dumbrava Rosie isi propune selectarea a 3 (trei) membri pentru Consiliul de
Administratie al SC PRO SALUBRITATE DUMBRAVA ROSIE SRL , pentru un mandat de 4 ani.
SC are domenii principale de activitate, Colectarea deseurilor nepericuloase, Lucrari de
constructii si intretinere drumuri, Lucrari constructii civile.
Din cei trei membri:
- cel putin un membru trebuie sa fie absolvent de studii superioare in domeniul economic cu
experienta in domeniu de minim 5 ani; experienta in audit financiar; gestiune financiar-contabila
se va puncta suplimentar conform Matrice profil;
- cel putin un membru trebuie sa fie absolvent de studii superioare in domeniul juridic cu
experienta in domeniu de minim 5 ani
In cazul in care vor exista 3 sau mai multi canditati cu studii/experienta in acelasi domeniu
(economic sau juridic), se va realiza o selectie pe domenii, rezultand maxim doi candidati
selectati pentru fiecare domeniu (2 economisti sau 2 juristi).
Consiliul de administratie poate avea in componenta maxim un membru din rândul funcţionarilor
publici sau al altor categorii de personal din cadrul autorităţii publice tutelare ori din cadrul altor
autorităţi sau instituţii publice. In acest context, fiecare canditat va trebui sa mentioneze clar in
CV, la descrierea locului actual de munca, daca se incadreaza in aceasta categorie. In cazul in
care doi sau mai multi canditati se vor afla in aceasta situatie, se va realiza o selectie distincta a
acestora si va fi acceptat un singur candidat, in functie de punctajul obtinut conform Matricei
profil.

In declaratia de intentie trebuie sa fie prezentate elemente legate de experienta candidatului
pentru cerintele din Matricea profil, cerinte ce corespund elementelor definite in Scrisoarea de
asteptari.

Renumeraţia membrilor neexecutivi ai consiliului de administraţie este formată dintr-o
indemnizaţie fixă lunară şi o componentă variabilă. Indemnizaţia fixă nu poate depăşi de două
ori media pe ultimele 12 luni a câştigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfăşurată
conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate, la nivel de clasă conform
clasificaţiei activităţilor din economia naţională, comunicat de Institutul Naţional de Statistică
anterior numirii (vezi in atasament model calcul pentru perioada oct 2015-sept 2016).
Componenta variabilă se va stabili pe baza unor indicatori de performanţă financiari şi
nefinanciari negociaţi şi aprobaţi de adunarea generală a acţionarilor, diferiţi de cei aprobaţi
pentru administratorii executivi, determinaţi cu respectarea metodologiei elaborate de Ministerul
Finanţelor Publice. Cuantumul componentei variabile a membrilor neexecutivi nu va depasi
depăşi maximum 12 indemnizaţii fixe lunare.

Documente ce trebuie depuse de candidati:
- cererea de înscriere ce cuprinde în mod obligatoriu un OPIS al documentelor dosarului
- CV in formatul propus de UAT
- copiii ale documentelor de studii
- copii dupa certificate, atestate care dovedesc expertiza in anumite domenii
- copie dupa document identitate
- cazier judiciar
-declaratie pe propia raspundere ca documentele si depuse sunt conforme cu originalul si
informatiile prezentate sunt conforme cu realitatea
- declaratia de intentie conform cerintelor legale prezentate pe pagina web
- adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni
anterior derulării procesului de evaluare și selecție de către medicul de familie al candidatului
sau de către unităţile sanitare abilitate;
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Reguli generale pentru redactarea
Declaraţiei de intenţie
CAP. I
Dispoziţii generale
SECŢIUNEA 1
Rolul declaraţiei de intenţie a candidatului pentru postul de administrator şi a candidatului
pentru postul de director şi elementele comune ale acestora
ART. 1
Declaraţia de intenţie face parte din setul de documente obligatorii pe care le pregătesc şi le
înaintează candidaţii pentru postul de administrator înscrişi în lista scurtă.
ART. 2
(1) Declaraţiile de intenţie ale candidaţilor pentru membrii consiliului şi directori sunt
distincte, în funcţie de rolurile distincte pe care aceştia le îndeplinesc, primii fiind
preocupaţi de aspecte ce ţin de supravegherea nivelului executiv şi de buna guvernare a
întreprinderii publice în general, iar cei din urmă de aspectele operaţionale.
(2) Declaraţiile de intenţie pentru cele două categorii de candidaţi sunt întocmite conform
prevederilor art. 19.
SECŢIUNEA a 2-a
Rolul declaraţiei în procesul de selecţie pentru postul de administrator
ART. 3
În plus faţă de aspectele comune prezentate la art. 2 alin. (2), declaraţiile de intenţie ale
candidaţilor pentru postul de administrator vizează propuneri generale ca răspuns la cerinţele
formulate în scrisoarea de aşteptări.
ART. 4
Declaraţia de intenţie este înaintată în scris autorităţii publice tutelare, fiind parte componentă
a evaluării candidaţilor aflaţi în lista scurtă.

CAP. II
Conţinutul declaraţiei de intenţie pentru postul de administrator
SECŢIUNEA 1
Elemente obligatorii de structură ale declaraţiei de intenţie pentru postul de administrator
ART. 7
Declaraţia de intenţie a candidatului pentru postul de administrator conţine în mod obligatoriu
următoarele elemente:
a) legătura dintre profilul candidatului şi obiectivele pe care trebuie să le realizeze, conform
scrisorii de aşteptări;
b) aprecieri asupra necesităţii dezvoltării elementelor de guvernanţă corporativă;
c) răspunsurile şi viziunea candidaţilor cu privire la aşteptările acţionarilor.
ART. 8
Este recomandabil ca declaraţia de intenţie a candidatului să conţină şi următoarele
elemente:
a) aprecieri cu privire la provocările specifice cu care se confruntă întreprinderea publică,
raportate la situaţia contextuală a acesteia;
b) exemple de indicatori pe care candidatul îi consideră oportuni pentru monitorizarea
performanţei;

c) constrângeri, riscuri şi limitări pe care candidatul consideră că le-ar putea întâmpina în
implementarea măsurilor propuse.
SECŢIUNEA a 2-a
Legătura dintre profilul candidatului şi obiectivele pe care trebuie să le realizeze conform
scrisorii de aşteptări
ART. 9
(1) Declaraţiile de intenţie prezintă viziunea candidatului privind dezvoltarea întreprinderii
publice, prin prisma poziţiei pe care doreşte să o ocupe în cadrul consiliului.
(2) Elaborarea declaraţiei de intenţie se face ţinând cont de profilul profesional al candidatului
şi de profilul candidatului din cadrul consiliului pentru care doreşte să candideze.
ART. 10
Toţi candidaţii, indiferent de poziţia pe care doresc să o ocupe în cadrul consiliului, prezintă
viziunea cu privire la dezvoltarea generală pe termen scurt, mediu şi lung a întreprinderii
publice, astfel încât aceasta să poată contribui la rezultatele dorite de acţionari şi exprimate prin
scrisoarea de aşteptări.
SECŢIUNEA a 3-a
Aprecieri asupra necesităţii dezvoltării elementelor de guvernanţă corporativă
ART. 11
Candidaţii prezintă consideraţiile pe tema guvernanţei corporative, din care să rezulte
cunoştinţele în domeniul guvernanţei corporative şi viziunea asupra acestui domeniu cu
aplicabilitate în întreprinderea publică.
ART. 12
Candidaţii prezintă în declaraţiile de intenţie acţiunile şi mijloacele folosite prin care pot să îşi
îndeplinească funcţiile de supraveghere, control şi tragere la răspundere.
SECŢIUNEA a 4-a
Răspunsurile şi viziunea candidaţilor cu privire la aşteptările acţionarilor
ART. 13
(1) Declaraţia de intenţie cuprinde atât răspunsul sau poziţia candidatului faţă de dezideratele
din scrisoarea de aşteptări, cât şi o argumentare a legăturii dintre profilul candidatului şi felul în
care acesta ar putea contribui la îndeplinirea obiectivelor şi ţintelor cuprinse în scrisoarea de
aşteptări.
(2) Declaraţia de intenţie cuprinde şi o argumentare a legăturii dintre profilul candidatului şi
responsabilităţile consiliului.
ART. 14
În declaraţia de intenţie se prezintă şi înţelegerea candidaţilor asupra specificului
întreprinderii publice, contextului naţional şi internaţional în care întreprinderea publică
acţionează, elementele de misiune şi strategie corporativă, în vederea atingerii aşteptărilor
acţionarilor exprimate în scrisoarea de aşteptări.
SECŢIUNEA a 5-a
Aprecieri cu privire la provocările specifice cu care se confruntă întreprinderea publică,
raportate la situaţia contextuală a acesteia
ART. 15
În funcţie de profilul său şi de abilităţile pe care doreşte să le prezinte, candidatul poate
include în declaraţia de intenţie elemente ale unei analize SWOT, ale unui plan de marketing,
de restructurare sau financiar al întreprinderii publice.
SECŢIUNEA a 6-a

Exemple de indicatori pe care candidatul îi consideră oportuni pentru monitorizarea şi
remunerarea performanţei
ART. 16
Declaraţiile de intenţie pot cuprinde:
a) exemple de indicatori de performanţă financiari şi nefinanciari pentru măsurarea
obiectivelor prezentate în scrisoarea de aşteptări;
b) exemple de indicatori de performanţă financiari şi nefinanciari oportuni pentru stabilirea
componentei variabile a remuneraţiei.
SECŢIUNEA a 7-a
Constrângeri, riscuri şi limitări pe care candidatul consideră că le-ar putea întâmpina în
implementarea măsurilor propuse
ART. 17
O secţiune specială a declaraţiei de intenţie cuprinde:
a) constrângerile, riscurile şi limitările pe care candidatul consideră că le-ar putea întâmpina
în implementarea măsurilor propuse;
b) resursele materiale, umane, informaţionale şi altele asemenea de care ar avea nevoie
pentru implementarea măsurilor propuse.
SECŢIUNEA a 2-a
Legătura dintre profilul candidatului şi obiectivele pe care trebuie să le realizeze, conform
scrisorii de aşteptări
ART. 19
Declaraţia de intenţie cuprinde un rezumat al experienţei manageriale a candidatului şi o
argumentare a legăturii dintre profilul candidatului, anume experienţa sa profesională acumulată
până la momentul candidaturii şi felul în care aceasta ar putea contribui la soluţionarea
provocărilor manageriale cu care se confruntă întreprinderea publică.
ART. 20
Pe baza scrisorii de aşteptări publicate, a altor informaţii furnizate candidaţilor la postul de
director clasaţi în lista scurtă de către întreprinderea publică, conform legislaţiei în vigoare, şi pe
baza elementelor publicate în anunţul de selecţie, candidatul la postul de director aflat în lista
scurtă conturează răspunsuri şi propuneri de soluţii manageriale specifice.
SECŢIUNEA a 3-a
Aprecieri cu privire la provocările specifice cu care se confruntă întreprinderea publică,
raportate la situaţia contextuală a acesteia
ART. 21
În funcţie de profilul său şi de abilităţile pe care doreşte să le puncteze, precum şi de
experienţa managerială a candidatului în domeniul specific în care activează întreprinderea
publică ori în domenii conexe, candidatul include în declaraţia de intenţie elemente ale unei
analize SWOT a întreprinderii publice, a contextului de piaţă în care întreprinderea publică
operează şi elementele generale ale unui plan de management.
SECŢIUNEA a 4-a
Exemple de indicatori pe care candidatul îi consideră oportuni pentru monitorizarea şi
remunerarea performanţei
ART. 22
Declaraţiile de intenţie pot cuprinde:

a) exemple de indicatori de performanţă financiari şi nefinanciari pentru măsurarea
obiectivelor prezentate în scrisoarea de aşteptări;
b) exemple de indicatori de performanţă financiari şi nefinanciari oportuni pentru stabilirea
componentei variabile a remuneraţiei.
SECŢIUNEA a 5-a
Constrângeri, riscuri şi limitări pe care candidatul consideră că le-ar putea întâmpina în
implementarea măsurilor propuse
ART. 23
O secţiune specială a declaraţiei de intenţie cuprinde:
a) constrângerile, riscurile şi limitările pe care candidatul consideră că le-ar putea întâmpina
în implementarea măsurilor propuse;
b) resursele materiale, umane, informaţionale şi altele asemenea de care ar avea nevoie
pentru implementarea măsurilor propuse.
└──────────────────────────────────────

Curriculum vitae
Europass
Informaţii personale
Nume / Prenume

Adresă(e)
Telefon(oane)
Fax(uri)
E-mail(uri)
Naţionalitate(-tăţi)
Data naşterii
Sex

Locul de muncă vizat / Domeniul
ocupaţional
Experienţa profesională
Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi principale
Numele şi adresa angajatorului
Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi principale
Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi principale
Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi principale
Numele şi adresa angajatorului
Perioada

Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi principale Consultanta preconcediere pentru persoanele disponibilizate in cadrul programului RICOP
Numele şi adresa angajatorului IMC Consulting

Educaţie şi formare
Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale studiate / competenţe
profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ /
furnizorului de formare
Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale studiate / competenţe
profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ /
furnizorului de formare
Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale studiate / competenţe
profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ /
furnizorului de formare

Aptitudini şi competenţe personale
Limba(i) maternă(e)

Romana

Limba(i) străină(e) cunoscută(e)
Autoevaluare

Înţelegere

Nivel european (*)

Ascultare

Limba Franceza

Utilizator
C1 experimentat
nivel1

Limba engleza
A2

Competenţe şi abilităţi sociale
Competenţe şi aptitudini organizatorice
Competenţe şi aptitudini tehnice

Competenţe şi aptitudini de utilizare a
calculatorului
Competenţe şi aptitudini artistice

Utilizator
elementar
nivel2

Vorbire
Citire

-

-

Participare la
conversaţie
C1

Utilizator
experimentat
nivel1

A2

Utilizator
elementar nivel2

Scriere
Discurs oral

-

-

C1

Utilizator
experimentat nivel1

A2

Utilizator elementar
nivel2

Alte competenţe şi aptitudini
Permis(e) de conducere
Informaţii suplimentare
Data,

Semnătura,

Pragul curent colectiv

Pragul minim colectiv

Total ponderat

Total

Administrator n

Administrator 3

Administrator 2

Administrator 1

Nominalizati

Pondere (0-1)

Criterii

Obligatori (oblig) sau
Optional (opt)

MATRICEA CONSILIULUI

Rating 1= Novice, 2 = Intermediar, 3 = Competent,
4 = Avansat, 5 = Expert

1. Competente

Competente specifice
sectorului
administrare servicii publice
Competente profesionale de
importanta strategica

oblig.

1

60%

0%

financiar-contabila

oblig.

1

60%

0%

tehnica
realizarea de strategii de
dezvoltare

oblig.

1

60%

0%

oblig.

0,5

30%

0%

oblig.

1

60%

0%

transparenta

oblig.

1

60%

0%

respectare termene

oblig.

0,5

30%

0%

oblig.

0,5

30%

0%

oblig.

1

60%

0%

Guvernanta corporativa
administrare societate cu UAT
actionar unic

Social si personal
Experienta in domeniul
egalitatii de sanse
Specifice UAT
Experienta in colaborarea cu
UAT

2. Trasaturi

ex:

Sub total

0

0

0

0

Sub total ponderat

0

0

0

0

0%

Integritate

oblig.

1

NA

0%

Independenta

oblig.

1

NA

0%

Expunere politica

oblig.

1

NA

0%

Memorie organizationala
Alinierea cu scrisoarea de
asteptari

oblig.

1

NA

0%

oblig.

1

NA

0%

Gen

opt.

Sub-Total

3. Cerinte
prescriptive
sau
proscriptive

0

Numar de mandate
Ani de cand este dir.exec/
membru CA
Sub-total

0

0

0

0

0%

opt.

1

NA

0%

opt.

1

NA

0%

0

0

0

TOTAL

0

0

0

Total ponderat

0

0

0

Clasament

0

0%
0

0
0

0%

Grila Punctaj
Scor

Nivel de
competenta

1

Novice

2

Intermediar

3

Competent

4

5

Descriere
Aveți o înțelegere a cunoștințelor de bază.
Aveți un nivel de experiență câștigat prin formare fundamentală și/sau prin câteva
experiențe
similare. Această aptitudine presupune sprijin extern.
• Înțelegeți și puteți discuta termeni, concepte, principii și probleme legate de
această competență;
• Faceți uz activ de legi, regulamente și ghiduri.
Sunteți capabil/ă să îndepliniți cu succes funcțiile asociate acestei competențe.
Poate fi necesar,
uneori, ajutorul persoanelor cu mai multă experiență, dar de regulă demonstrați
această aptitudine
independent.
• Ați aplicat această competență cu succes în trecut, cu minim de ajutor;
•Înțelegeți și puteți discuta aplicarea și implicațiile schimbărilor în procesele,
politicile și procedurile
din acest sector.

Avansat

Puteți îndeplini sarcinile asociate cu această aptitudine fără asistență. Sunteți
recunoscut/ă în cadrul
organizației curente ca un (o) expert(ă) în această competență, sunteți capabil/ă să
oferiți ajutor și
aveți experiență avansată în această competență.
• Ați oferit idei practice/relevante, resurse și perspective practice referitoare la
procesul sau
îmbunătățirile practice, la nivel de guvernanță a consiliului și nivel executiv superior;
• Sunteți capabil/ă să interacționați și să purtați discuții constructive cu conducerea
executivă, dar
și să instruiți alte persoane în aplicarea acestei competențe.

Expert

Sunteți cunoscut/ă ca un (o) expert/ă în acest sector. Puteți oferi ajutor și găsi soluții
pentru dileme
și probleme complexe referitoare la această zonă de expertiză.
• Ați demonstrat excelență în aplicarea acestei competențe în multiple consilii de
administrație și/sau
organizații;
• Sunteți privit/ă ca un (o) expert/ă, conducător/oare și inovator/oare în aceasta
competență de către
consiliul, organizația și/sau organizațiile din afară.

Competente
Competente, aptitidini, experienta
Novice
Intermediar
Compensat
Avansat
Expert

Rating
1
2
3
4
5

Trasaturi - exemple
Rating
Integritate si reputatie
Independenta
Expunere politica
Memorie organizationala
Alinierea cu scrisoarea de asteptari
Gen

Conditii prescriptive si poscriptive
Rating
Numar mandate
Ani in CA sau ca director

1
2
cateva incidente
usor influientabil
foarte expus
fara cunostinte de CA
intentia nu se aliniaza
Masculin Feminin

1
˃3
≤3

2
3
4

3

4

3
2
5

4
1
6

5
fara incidente
analiza proprie
fara expunere
cunostinte personale de CA
intentia se aliniaza

5
0
≥7

ANUNT DE SELECTIE MEMBRI CONSILIU DE ADMINISTRATIE
Unitatea Administrativ Teritoriala Comuna Dumbrava Rosie, Judetul Neamt, in calitate de
autoritate publica tutelara si unic actionar pentru SC PRO SALUBRITATE DUMBRAVA ROSIE
SRL, a demarat procedura de selectie a unui numar de 3 (trei) membri ai Consiliului de
Administratie pentru societatea mentionata (administratori neexecutivi), in conformitate cu OUG
nr.109/2011, aprobata prin Legea 111/2016 si Normele metodologice de aplicare a OUG
109/2011, aprobate prin HG 722/2016.
Documentele pe baza carora se organizeaza procedura de selectie (scrisoare de asteptari,
conditii minime ce trebuie indeplinite de canditati, documente necesare pentru depunerea
candidaturii, criterii de evaluare, alte documente si informatii relevante pentru procedura) pot fi
accesate pe site-ul http://www.primariadvarosie.ro.
Termenul pentru transmiterea documentelor aferente candidaturilor pot fi depuse pana pe data
de 23.12.2016, ora 10:00, la adresa Primaria Comunei Dumbrava Rosie, Judetul Neamt, cod
postal 617185, in plic inchis cu mentiunea „Canditatura pentru functia de membru in Consiliul de
Administratie al SC PRO SALUBRITATE DUMBRAVA ROSIE SRL”. Pentru clarificari utilizati
adresa de e-mail primariadumbravarosie@yahoo.com .

………………………………………………………………………………………………………………
ANUNT DE SELECTIE MEMBRI CONSILIU DE ADMINISTRATIE (pt site)
Unitatea Administrativ Teritoriala Comuna Dumbrava Rosie, Judetul Neamt, in calitate de
autoritate publica tutelara si unic actionar pentru SC PRO SALUBRITATE DUMBRAVA ROSIE
SRL, a demarat procedura de selectie a unui numar de 3 (trei) membri ai Consiliului de
Administratie pentru societatea mentionata (administratori neexecutivi), in conformitate cu OUG
nr.109/2011, aprobata prin Legea 111/2016 si Normele metodologice de aplicare a OUG
109/2011, aprobate prin HG 722/2016.
Documentele pe baza carora se organizeaza procedura de selectie (scrisoare de asteptari,
conditii minime ce trebuie indeplinite de canditati, documente necesare pentru depunerea
candidaturii, criterii de evaluare, alte documente si informatii relevante pentru procedura) sunt
disponibile pe acest site.
Termenul pentru transmiterea documentelor aferente candidaturilor pot fi depuse pana pe data
de 23.12.2016, ora 10.00, la adresa Primaria Comunei Dumbrava Rosie, Judetul Neamt, cod
postal 617185, in plic inchis cu mentiunea „Canditatura pentru functia de membru in Consiliul de
Administratie al SC PRO SALUBRITATE DUMBRAVA ROSIE SRL”. Pentru clarificari utilizati
adresa de e-mail primariadumbravarosie@yahoo.com .

