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MUNICIPUL PIATRA NEAMT  

COMISIA DE SELECTIE A MEMBRILOR CONSILIILOR DE ADMINISTRATIE  

Nr. ............... din .................. 

 

RAPORT FINAL 
Privind procesul de recrutare si selectie a membrilor  

Consiliilor de Administratie la societatile comerciale la care 

municipiul Piatra Neamt este actionar unic sau majoritar  

 

S.C.LOCATIVSERV S.R.L. 

S.C. PARKING S.A. 

S.C. PUBLISERV S.A. 

S.C. SALUBRITAS S.A. 

 

 Procesul de recrutare si selectie s-a derulat de catre echipa formata din comisia de 

selectie : 

Dna Avasiloaiei Angelica – membru desemnat de catre Consiliul Local 

Dna Floricel Diana – inspector Resurse Umane, membru desemnat de catre Consiliul Local  

Dna Movila Cristina – sef Birou Resurse Umane, membru desemnat de catre Consiliul Local 

Dna Petrea Nicoleta – inspector Resurse Umane, membru desemnat de catre Consiliul Local 

Dl  Teodorescu Constantin – consilier local, membru desemnat de catre Consiliul Local 

Si asistata de catre expertul independent BTM Resources S.R.L., prin: 

Dna Dana Balas-Timar 

Dl Rad Gavril 

 

Obiectiv proiect – recrutarea si selectia candidatilor pentru posturile de membru in consiliile de 

Administratie ale societatilor comerciale la care municipiul Piatra Neamt este actionar unic sau 

majoritar  

Consideratii legislative : 

- ORDONANŢA  DE URGENȚĂ nr.109/2011 privind guvernanţa corporativă a 

întreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare modificată și aprobată 

prin Legea nr. 111/2016; 

- HOTARÂREA GUVERNULUI nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor 

metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 

109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice; 
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In vederea punerii in aplicare a prevederilor legale mentionate mai sus , la nivelul 

autoritatii publice tutelare au fost adoptate urmatoarele acte administrative: 

- Hotararea de Consiliu Local  nr. 160/29.06.2017 pentru modificarea HCL nr. 353/2016 privind 

declansarea procedurii de selectie a membrilor consiliilor de administratie ale societatilor 

comerciale in care unitatea administrativ teritoriala are calitatea de actionar  

- Hotararea de Consiliu Local  nr. 201/31.07.2017 privind aprobarea profilului consiliului de 

administratie, profilului candidatilor si matricea profilului consiliului de administratie pentru 

societatile la care municipiul Piatra Neamt este actionar unic sau majoritar. 

 

Consideratii generale  

 

Conform prevederilor Legii nr. 31/1990, privind societatile comerciale, cu modificarile si 

completarile ulterioare, competenta numirii membrilor consiliilor de administratie revine adunarii 

generale a actionarilor.  

Conform O.U.G. nr. 109/2011 , modificata si completatata, privind guvernanta corporativa,  

membrii consiliului de administraţie sunt desemnaţi de adunarea generală a acţionarilor, la 

propunerea acţionarilor. Aceste propuneri sunt făcute în baza unei selecţii prealabile efectuate de 

o comisie formată din specialişti în recrutarea resurselor umane. Autoritatea publică tutelară a 

decis  ca în procesul de selecţie comisia să fie asistată de un expert independent, persoana juridică 

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

publică tutelară. 

 

Reguli generale cu privire la componenta Consiliului de administratie : 

- Membrii consiliului de adminstratie trebuie sa aiba experienta in imbunatatirea 

performantei societatilor ( art. 28, alin(10 din OUG nr. 109/2011) 

- Cel putin doi dintre membrii consiliului trebuie sa aiba studii economice sau juridice si 

experienta in domeniul economic, juridic, contabilitate, de audit sau financiar de cel putin 

5 ani( art. 28 alin (3) din OUG nr. 109/2011) 

- In consiliul de administratie nu poate fi mai mult de 1 administrator din randul 

functionarilor publici sau a altor categorii de personal din cadrul Autoritatii Publice 

Tutelare ori din randul altor autoritati sau institutii publice ( art. 28 alin (5) din OUG nr. 

109/2011) 
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- Majoritatea membrilor cosiliului de administratie este formata din administratori 

neexecutivi si independenti ( art 138^2 din legea nr. 31/1990 si art. 28 alin.(6) din OUG 

nr. 109/2011), la desemnarea carora se vor avea in vedere urmatoarele 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).    

 

Alte conditii: 

- sunt absolvenţi(te) ai(ale) unei instituţii de învăţământ superior, cu studii de scurtă sau lungă 

durata, finalizate şi atestate cu diplomă , respectiv cu diplomă de licenţă sau echivalentă;   

- au cetăţenie română sau cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene, cu condiţia să aibă 

domiciliul în România  

- cunosc foarte bine limba română ( scris şi vorbit) 

- sunt apţi din punct de vedere medical , au capacitate deplină de exerciţiu 

- nu au fost destituiţi(te) dintr-o funcţie din cadrul unei instituţii publice/nu au avut   încetat   

contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 5 ani 
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- nu au fost condamnaţi(e) definitiv printr-o hotărâre judecătorească pentru săvârşirea unei   

infracţiuni contra umanităţii , contra statului sau contra autorităţii , infracţiuni de corupţie şi de 

serviciu, infracţiuni contra înfăptuirii justiţiei , infracţiuni de fals, infracţiuni contra 

patrimoniului, evaziune fiscala,pentru infracţiunile prevăzute de Legea nr. 656/2002 pentru 

prevenirea şi sancţiunea spălării banilor , precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi 

combatere a finanţării terorismului, cu modificările şi completările ulterioare, sau pentru 

infracţiunile prevăzute de legea nr. 85/2014 privind procedurile săvârşite cu intenţie care ar face-

o incompatibilă cu exercitarea funcţiei  

- nu figurează in evidențele fiscale cu obligatii de plată către bugetul local 

- membrii consiliului de administraţie nu pot face parte din mai mult de 3 consilii de 

administraţie ale întreprinderilor publice: regii autonome sau societăţi comerciale; 

- nu se află în conflict de interese care să îl/o facă incompatibil/ă cu exercitarea funcţiei de 

administrator la societatea pentru care îşi depune candidatura. 

 

Activitati derulate de catre comisia de selectie:  

 Au fost identificate conditiile ce trebuie indeplinite de candidati si au fost stabilite 

criteriile de selectie 

 A fost elaborat si publicat anuntul, publicat conform legii. In Mapa 1 sunt prezentate copii 

de pe formele finale convenite si publicate ale anunturilor, anunturile din ziar-originale , 

capturile de ecran ale anunturilor de pe site-uri web. 

 Au fost construite si afisate declaratiile necesare in procesul de recrutare; 

  Persoanelor interesate sa isi depuna candidatura care ne-au contactat telefonic sau la 

sediul primariei , le-au fost transmise declaratiile necesare precum si toate informatiile 

solicitate  

 Dosarele de candidatura depuse in plic sigilat si inregistrate pana la 08 septembrie 2017 

au fost preluate de catre comisia de selectie  

 Au fost evaluate candidaturile depuse pentru toate cele patru societati comerciale si s-a 

intocmit lista lunga conform art.40 din HG nr. 722/2016 pentru aprobarea normelor 

metodologice de aplicare a unor prevederi din OUG nr. 109/2011 privind guvernanata 

corporativa a intreprinderilor publice, fiind intocmit in acest sens procesul verbal nr. 

24725/18.09.2011 .Au fost respinse de pe lista lunga 5 dosare de candidatura , ale 

persoanelor care nu au indeplinit conditiile din anunt:Doniga Adrian Laurentiu pentru 

S.C. Locativ Serv SRL si S.C.Parking S.A., Liciu-David Magdalena pentru S.C. 
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SalubritasA.A., Marian Laura Claudia pentru S.C. Parking S.A., Murgulet Rodica pentru 

S.C. LocativServ S.R.L., SC Publiserv S.A., S.C. Parking S.A. , SC Salubritas S.A., Radu 

Florin pentru S.C. LocativServ S.R.L. .  

 

LISTA LUNGA  

A persoanelor care au candidat  pentru procesul de recrutare si selectie a membrilor 

consiliilor de administratie ale societatilor S.C. LocativServ S.R.L., SC Publiserv S.A., S.C. 

Parking S.A. , SC Salubritas S.A. 

 

 

Nr. 

crt

. 

LOCATIVSERV S.R.L. PARKING S.A. PUBLISERV S.A. SALUBRITAS S.A. 

1 Apostol Mihaela Apostol Mihaela Apostol Mihaela Apostol Mihaela 

2 Baroi Laura Adriana Baroi Laura Adriana Baroi Laura Adriana Baroi Laura Adriana 

3 Bosovici Ruxandra 

Georgiana 

Bosovici Ruxandra 

Georgiana 

Bosovici Ruxandra 

Georgiana 

Bosovici Ruxandra 

Georgiana 

4 - Chebac Mihai - - 

5 - Cîrligeanu Valentina Cîrligeanu Valentina Cîrligeanu Valentina 

6 Craciun Ioan Craciun Ioan Craciun Ioan Craciun Ioan 

7 Damian Ioan Damian Ioan Damian Ioan Damian Ioan 

8 - - Deaconu Gheorghe Deaconu Gheorghe 

9 Diaconu Iulian Diaconu Iulian - - 

10 Ene Aurora Ene Aurora Ene Aurora Ene Aurora 

11 Iftime Constantin Lucian - - - 

12 - - - Kercso Andreea 

13 - - - Lapusneanu Paul 

14 - - - Mihut Marius Laurentiu 

15 Morosanu Ionut Alin Morosanu Ionut Alin - - 

16 Oprita Vasile Oprita Vasile - - 

17 Popescu Vasile Popescu Vasile Popescu Vasile Popescu Vasile 

18 Secara Lacramioara Secara Lacramioara Secara Lacramioara Secara Lacramioara 

19 Stefan Dragos Eduard Stefan Dragos 

Eduard 

Stefan Dragos Eduard Stefan Dragos Eduard 

20 Sucala Gorgos Iulian Sucala Gorgos Iulian Sucala Gorgos Iulian Sucala Gorgos Iulian 

21 Tapalaga Constantin 

Cristian 

- - Tapalaga Constantin 

Cristian 

22 - Tatomir Alina 

Mihaela 

- - 

23 Tebrencu Carmen Elena Tebrencu Carmen Tebrencu Carmen Elena Tebrencu Carmen Elena 
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Elena 

24 - - Tepes Greurus Irina - 

25 - - Todirite Marius Florin - 

26 Trasnea Marius Bogdan - - - 

27 - - Ungureanu Gabriel - 

28 Vartic Mihai Vartic Mihai Vartic Mihai Vartic Mihai 

29 Vornicu Mihael Vornicu Mihael Vornicu Mihael Vornicu Mihael 

30 Zama Viorel - - - 

 20 candidati  19 candidati 18 candidati 19 candidati 

 

 In data de 19 septembrie 2017, candidatii au fost notificati pe adresele de mail si 

invitati sa se prezinte in data de 21 septembrie 2017 ora 12:00 la sediul Primariei 

in vederea sustinerii probelor initiale care sunt parte a centrului de evaluare, 

respectiv proba de evaluare a abilitatilor generale- T.A.G. si o proba de evaluare a 

competentelor profesionale construita dintr-un test tip grila de 12 itemi si o proba 

tip  analiza si sinteza ( eseu ). 

 Potrivit matricei consiliului de administratie al fiecarei societati, matrice aprobata 

prin HCL nr. 201/31.07.2017 privind aprobarea profilului consiliului de 

administratie, profilului candidatilor si matricea profilului consiliului de 

administratie pentru societatile la care municipiul Piatra Neamt este actionar unic 

sau majoritar, in cadrul probelor sustinute au fost evaluati candidatii pe baza unui 

numar de 19 criterii ( 17 criterii cu pondere 1 si 2 criterii cu pondere 0,5), fiecare 

criteriu fiind apreciat pe o scala de la 1 la 5. Punctajul maxim rezultat potrivit 

matricei este de 90 puncte . 

 In urma verificarii lucrarilor scrise comisia de selectie a stabilit punctajele initiale 

obtinute dupa proba scrisa si lista scurta a candidatilor, integrand rezultatele 

acestei probe in matricea profilului candidatului si in matricea consiliului de 

administratie , pentru fiecare dintre cele patru societati. S-au integrat in matricea 

profilului candidatului si rezultatele testului de abilitati generale TAG. 

 S-a intocmit in acest sens procesul verbal nr. 25793/27.09.2017, avand anexata 

lista scurta a candidatilor pentru cele patru societati . 

 In data de 27 septembrie 2017 candidatii au fost notificati in scris pe mail si 

invitati sa isi depuna declaratiile de intentie pana in data de 12 octombrie 2017, 

conform HG nr. 722/2016.  

 Pana la data de 12 octombrie si-au depus declaratia de intentie toate persoanele 

nominalizate pe lista scurta  

 Candidatii de pe lista scurta ( 20 persoane pentru LOCATIVSERV SRL, 19 

pentru PARKING SA, 18 pentru PUBLISERV SA, 19 pentru SALUBRITAS SA ) 
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au fost programate la interviurile individuale care s-au desfasurat la sediul 

primariei municipiului Piatra Neamt in perioada 17-18 octombrie 2017.  

 Interviurile pentru determinarea abilitatilor manageriale s-au desfasurat cu ajutorul 

expertului independent BTM Resources S.R.L, asigurand un grad foarte ridicat de 

obiectivitate . In timpul interviurilor, fiecare membru al comisiei a completat 

rezultatele pe formularele de interviu, fiecare membru al comisiei punctand 

candidatii independent unul fata de celalalt. Centralizarea a fost  facuta la finalul 

probei de interviu pentru fiecare societate in parte.  

 Rezultatele finale individuale obtinute de catre candidati au fost comunicate pe 

mail in data de 20 octombrie 2017. 

Concluzii si recomandari  

 Procedura prealabila a membrilor consiliului de administratie din cadrul S.C. LocativServ 

S.R.L., SC Publiserv S.A., S.C. Parking S.A. , SC Salubritas S.A. s-a derulat cu un grad ridicat de 

obiectivitate, asigurand astfel admiterea celor mai capabile persoane dintre candidati. 

 

In urma analizei experientei , studiilor de specialitate , abilitatilor manageriale, a trasaturilor 

candidatilor si a alinierii declaratiei de intentie cu scrisoarea de asteptari, a rezultat un clasament 

al candidatilor pentru cele cinci posturi de membru in fiecare  Consiliu de  Administratie pentru 

societatile comerciale la care municipiul Piatra Neamt este actionar unic sau majoritar , prezentat 

in anexele A,B, C,D la prezentul Raport . 

 

Comisia de selectie: 

 

 

Expert independent 
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Anexa A la raportul nr. ........ din............. 

Clasamentul candidatilor  pentru Consiliul de Administratie al S.C. 
LOCATIVSERV S.R.L. 

 

 

Nr.crt. NUME SI PRENUME PUNCTAJ obtinut 

(din maxim 90 

puncte)  

Studii superioare 

economice sau juridice si 

experienta dovedita de cel 

putin 5 ani  

1.    
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Comisia de selectie:   

                             

                        Constantin TEODORESCU .............................. 

                        

Cristina MOVILA                 ……………………………    

                                                                                                                                                                                                                                              

Angelica AVASILOAIEI        ……………………………    

        

Nicoleta PETREA               ……………………………… 

 

                        Diana FLORICEL                 ……………………………… 
 

        
 


