
JUD.HUNEDOARA  
PRIMARIA HATEG 
Comisia de evaluare/selectie  a membrilor Consiliului de Administratie al Intreprinderii publice  SC 
Bucura Prest SRL     avand ca autoritate  tutelara  orasul Hateg   

PLAN DE SELECTIE 

Componenta integrala  pentru desemnarea membrilor Consiliului de Administratie al 
SC Bucura Prest SRL  Hateg 

         Procedura de selectie pentru a propune candidati de membri in Consiliului de Administratie al SC 
Bucura Prest SRL Hateg este elaborata  in concordanta  cu prevederile  Ordonanței de urgență a 
Guvernului nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și 
completările ulterioare și ale Hotărârii de Guvern nr.722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice 
de aplicare a unor prevederi din Ordonanața de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța 
corporativă a întreprinderilor publice. 
        Procedura de selecție  se realizează cu respectarea principiilor nediscriminării, tratamentului egal și 
transparenței și cu luarea în considerare a specificului domeniului de activitate al întreprinderii publice. 
       Primaria oras Hateg in calitate de autoritate publica tutelara a aprobat prin HCL nr.146/2022 
procedura de organizare si desfasurare a selectiei pentru intocmirea listei scurte de maxim 5 candidati 
pentru fiecare post de membru al Consiliului de administratie al intreprinderilor publice avand ca 
autoritate tutelara Orasul Hateg ,a contractului cadru de mandate si a infiintarii comisiei de evaluare. 
       Declansarea procedurii de selectie a membrilor   Consiliului de Administratie al SC Bucura Prest 
SRL  Hateg a fost aprobata prin  Hotararea AGA nr.1289/10.10.2022.Termenul de finalizare al procedurii 
de selectie  este de cel mult 150 de zile. 
       In acest sens ,comisia de evaluare/selectie pealabila a membrilor Consiliului de Administratie al 
Intreprinderii publice  SC Bucura Prest SRL Hateg avand ca autoritate  tutelara  orasul Hateg  a elaborat 
componenta integral a Planului de Selectie. 
 
            Scopul si domeniul de aplicare ale Planului de Selectie –componenta initiala 

        Potrivit HG nr.722/2016 planul de selectie reprezinta documentul  de lucru prin care se stabileste 
calendarul procedurii de selectie de la data initierii procedurii de selectie pana la data numirii persoanelor 
desemnate pentru functiile de administrator. 
         Planul de selectie este intocmit in scopul recrutarii unui numar de cinci membrii  in Consiliul de 
Administratie al SC Bucura Prest SRL Hateg  cu respectarea prevederile Ordonanței de urgență a 
Guvernului nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și 
completările ulterioare și ale Hotărârii de Guvern nr.722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice 
de aplicare a unor prevederi din Ordonanața de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța 
corporativă a întreprinderilor publice. 
        Planul de selectie in integralitatea sa constituie fundamentul procedurii de selectie , reflectand 
principalele activitati si decizii care trebuie realizate ,termenele de realizare, structurile  implicate precum 
si documentele de lucru . 
 
                          Roluri si responsabilitati 
Rolul comisiei de Selectie 

Comisia de selectie a membrilor  in Consiliului de Administratie al SC Bucura Prest SRL Hateg are rolul 
dar fara a se limita la acestea : 

-de a face diligentele necesare pentru ca procesul de recrutare si selectie sa se desfasoare in bune conditii; 
. 
Comisia de evaluare/selecţie are următoarele atribuții: 
a) 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. 



b) face recomandări autorităţii publice tutelare în vederea formulării de către aceasta a propunerilor de 
numire a administratorilor de către adunarea generală a acţionarilor, în cazul societăţilor; 
c) realizează evaluarea administratorilor în funcţie, în cazul solicitării reînnoirii mandatului; 
d) întocmeşte raportul pentru numirile finale; 
e) întocmeste lista scurtă . 
f)se consultă îndeaproape cu comitetul de nominalizare şi remunerare din cadrul Intreprinderii publice , 
cu alte organisme implicate în procedura de selecţie, în condițiile legii; 
g) duce la îndeplinire, în condițiile legii, prin secretarul comisiei toate procedurile legale referitoare la 
asigurarea transparenței selecției, avînd obligația să publice pe pagina proprie de internet, în termenele 
prevăzute de lege, proiectul componentei integrale a planului de selecţie, pentru formularea de propuneri 
în vederea definitivării acestora, precum și orice alte date, informații si documente pe care legea le 
impune a fi publicate; 
h)elaborează, în consultare cu comitetul de nominalizare şi remunerare, componenta integrala a planului 
de selecție; 
i)introducerea datelor în planul de selecţie; 
î)integreaza  profilul candidatilor in matricea  consiliului întreprinderii publice în scopul asigurării, pe 
baza analizei sistematice, a existenţei unei proceduri de selecţie transparente, formale, competitive şi 
comprehensive din punct de vedere decizional, având obligația de a urmări ca matricea profilului pentru 
fiecare consiliu să conţină toate datele și informațiile prevăzute de lege, astfel încât analiza numerică din 
cadrul matricei să clarifice avantajele şi dezavantajele, punctele forte, zonele pentru dezvoltare şi 
dimensiunile activităţii consiliului pe care le poate îmbunătăţi, fie şi temporar. 
j)publică anunţul privind selecţia membrilor consiliului; 
k)coordonează și întreprinde activităţile care stau la baza elaborării listei lungi; 
l)efectuează verificarea informaţiilor din dosarele de candidatură rămase pe lista lungă şi stabilirea 
punctajului conform grilei de evaluare pentru fiecare criteriu din cadrul matricei profilului pentru fiecare 
candidat; 
m)participă alături de structura cu atribuții în materie de guvernanţă corporativă și alte structuri 
specializate din cadrul autorităţii publice tutelare la intocmirea scrisorii de așteptări, ce va fi aprobată prin 
dispoziție a primarului orașului Hateg. 
n)îndeplinește orice alte atribuţii stabilite prin actul administrativ de înfiinţare ori rezultate din lege 
     Componenta integrală a planului de selecţie cuprinde: 
a) formulare /documente 
b)criteriile de evaluare - grupuri de competenţe, trăsături şi condiţii necesare sau interdicţii, derivate din 
matricea profilului administratorilor, în raport cu care candidaţii sunt evaluaţi individual şi ca organ 
colegial, în procedura de selecţie, pentru ocuparea de poziţii în consiliu. 
c) criteriile de evaluare a activităţii administratorilor care solicită reînnoirea mandatului. 
d)matricea administratorilor – tabel care cuprinde competenţele măsurabile, trăsăturile şi condiţiile care 
trebuie îndeplinite în mod ideal de administratori, individual şi colectiv, împreună cu aptitudinile, 
cunoştinţele, experienţa şi alte atribute ale administratorilor în funcţie, precum şi ale potenţialilor 
candidaţi pentru fiecare întreprindere publică. 
e)stabilirea indicatorilor de performanţă financiari şi nefinanciari  aplicabili  administratorilor 
f)alte date și informații prevăzute lege. 
Toate materialele şi documentele identificate în planul de selecţie, precum şi cele ce sunt necesare sau, 
după caz, vor fi folosite în acest proces trebuie să fie personalizate şi completate pentru fiecare procedură 
de selecţie, în condițiile legii. 
         Procedura de selecţie cuprinde: 
      . procedura de selecţie prealabilă prin care se stabileşte: 
a) Calendarul procedurii de evaluare/selecţie prealabilă pentru întreprinderea publică SC Bucura SRL 
Hateg ,având ca autoritate tutelară Orasul Hateg; 
b) Conţinutul Anunţului public privind evaluare/selecţia prealabilă pentru întocmirea listei scurte cu 
candidaţii în vederea numirii Administratorilor întreprinderii publice SC Bucura SRL Hateg , având ca 
autoritate tutelară Orasul Hateg; 
c)Publicarea anunţului public privind organizarea procedurii de selecţiei şi întocmirea listei scurte în doua 
ziare economice şi/sau financiare cu largă răspândire si pe pagina de internet a Primăriei Orasului Hateg;  



d) Întocmirea listei de   candidati cu toti candidatii  care au trimis în termenul prevăzut de norme dosarul 
de candidatură complet, întocmit în condițiile legii; 
e) Întocmirea listei scurte cu candidaţii care îndeplinesc criterii de evaluare respectiv  grupuri de 
competenţe, trăsături şi alte condiţii necesare, derivate din matricea profilului Administratorilor, în raport 
cu care candidaţii sunt evaluaţi individual şi ca organ colegial, în procedura de selecţie, pentru ocuparea 
de poziţii în consiliu. 
     Procedura de selecţie finală: 
a) Candidaţilor aflaţi în lista scurtă li se comunică de către comisia de selecţie faptul că în termen de 15 
zile de la data emiterii sau stabilirii listei scurte trebuie să depună în scris la autoritatea publică tutelară 
sau întreprinderea publică, după caz, declaraţia de intenţie. 
b) Comisia de selecţie, analizează declaraţia de intenţie şi integrează rezultatele analizei în matricea 
profilului de candidat. Rezultatele din matricea profilului de candidat se analizează în funcţie de matricea 
profilului administratorilor. 
c) Selecţia finală a candidaţilor aflaţi în lista scurtă se face pe baza de interviu, organizat de către comisia 
de selecţie, în baza planului de interviu, interviu care va avea în vedere, fără a se limita la acestea, 
următoarele: 
- dosarul de candidatură; 
- matricea profilului de candidat; 
- declaraţia de intenţie a candidatului. 

După finalizarea interviurilor, comisia de selecţie întocmeşte raportul pentru numirile finale care 
include clasificarea candidaţilor cu motivarea acesteia. Raportul se transmite conducătorului autorităţii 
publice tutelare, în vederea mandatării reprezentanţilor autorității tutelare în adunarea generală a 
acţionarilor, pentru propunerea administratorilor. 

 
          Criterii de selectare, necesar a fi îndeplinite cumulativ: 
 
În cadrul procesului de recrutare şi selectare a administratorilor, pot depune candidaturi persoane fizice 
române sau străine, respectiv persoane juridice înregistrate în România sau în alte state, cu experienţă în 
activitatea de administrare/management a unor întreprinderi publice sau a unor societăţi din domeniul de 
activitate al întreprinderii publice. 
1. Persoana fizică să aibă capacitate deplină de exerciţiu şi stare de sănătate bună; 
2. Absolvent de studii superioare cu diplomă de licenţă; 
3. Cunoaşterea limbii române; 
4. Minim 5 ani experienţă profesională în funcţii de administrare/conducere/coordonare în 
companii/societăţi comerciale;  
5. Să nu aibă antecedente penale; 
6. Să nu exercite concomitent mai mult de 3 mandate de administrare a unor întreprinderi publice; 
7. Bună reputaţie personală şi profesională; 
8. Persoanele juridice vor fi specializate în administrarea afacerilor, cu o experienţă de minim 5 ani, iar 
persoana fizica desemnată de aceasta să o reprezinte trebuie să îndeplinească criteriile prevăzute pentru 
persoanele fizice. 
9. Să nu fi fost destituit dintr-o funcţie publică sau să nu -i  fi încetat contractul individual de muncă 
pentru motive disciplinare în ultimii 5 ani; 
10.Să nu fie incapabil, potrivit legii, ori care a fost condamnat pentru gestiune frauduloasă, abuz de 
încredere, fals, uz de fals, înşelăciune, delapidare, mărturie mincinoasă, dare sau luare de mită pentru 
infracţiunile prevăzute de Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi 
pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării terorismului, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare;  
          Criterii specifice de selecţie, care constituie avantaj:  
1. Absolvent al unei specializări/master în domeniile: management/juridic/economic; 
2. Experienţă relevantă în domeniul în care activează Întreprinderea publică şi cunoaşterea actului 
constitutiv al acesteia; 
3. Cunoştinţe aferente legislaţiei aferente domeniului de activitate al întreprinderii publice; 
4. Experienţă în comunicarea şi relaţia cu investitorii, precum si în relaţia cu acţionarii; 



5. Experienţă în relaţia cu autorităţile publice, autorităţile de reglementare şi supraveghere din domeniul 
in care activează întreprinderea publică; 
6. Experienţă în formarea, coordonarea şi dezvoltarea echipelor/colectivelor de personal şi planificarea 
succesiunii în cadrul acestora; 
7. Experienţă în domeniul audit, economic, contabilitate, financiar sau juridic; 
8. Cunoştinţe de guvernanţă corporativă; 
9. Experienţă în strategie corporativă; 
10. Abilităţi de comunicare interpersonală; 
11. Persoanele juridice vor fi specializate în administrarea afacerilor din domeniul de activitate al 
Întreprinderii publice cu o experienţă de minim 5 ani. 
                 Reguli cu privire la procesul de selecţie: 
  -Candidaţii din cadrul instituţiilor publice trebuie să îndeplinească aceleaşi criterii de selecţie. 
  -În mod obligatoriu, în selecţia candidaţilor se va avea în vedere evitarea situaţiilor de conflict de 
interese sau incompatibilităţi. 
                 Implementarea planului de selecție. 

 

 Publicarea anunțului privind selecția membrilor consiliului se face astfel: 
- prin grija autorității publice tutelare prin comisia de selecția in doua ziare economice si /sau financiare cu 
larga  raspandire si  pe pagina de internet a institutiei. 
- depunerea, respectiv transmiterea dosarului de candidatură se face in perioada 21.10.2022-   21.11.2022. 
Prin transmiterea dosarului de participare , candidaţii îşi dau acordul implicit ca datele lor personale să fie  
procesate în scopul procedurii de selecţie, conform dispoziţiilor legale.Dosarele de candidatura depuse in 
termen  formeaza impreuna lista lunga care are caracter confidential si nu trebuie publicata .Candidatii vor fi 
informati  telefonic/scris asupra rezultatelor fiecarei etape a procedurii. 
 
    Crearea listei lungi a candidatilor 
Crearea listei lungi din toate dosarele de  candidatura complete si depuse in termen: 
 Dosarele de candidatură depuse în termen formează împreună lista lungă, care are caracter confidenţial şi nu 
trebuie să fie publicată. 
Dosarele de candidatură sunt evaluate în raport cu minimul de criterii stabilite pentru selecţie, iar cele ce nu 
întrunesc minimul de criterii al profilului de candidat sunt respinse din lista lungă. 
Dacă informaţiile din dosare nu sunt concludente în ceea ce priveşte întrunirea minimului de criterii stabilite 
pentru selecţie de către candidaţi, comisia solicită clarificări suplimentare sau decide respingerea candidaturii. 
Depunerea pe suport hârtie a tuturor documentelor pentru candidatură, solicitate prin anunţul de selecţie, este 
obligatorie. 
Nedepunerea, respectiv netransmiterea, în termenul indicat, a tuturor documentelor solicitate poate atrage 
după sine excluderea din procedura de selecţie. 
Informaţiile suplimentare se obţin, fără a se limita la acestea, prin următoarele mijloace:  
a) unul sau mai multe interviuri directe cu candidaţii;  
b) verificarea activităţii desfăşurate anterior de candidaţi;  
c) verificarea referinţelor oferite de către candidaţi.  
Ca urmare a informaţiilor suplimentare obţinute conform alin. se poate revizui, îmbunătăţi şi valida acurateţea 
rezultatelor pe baza punctajului obţinut în matricea profilului de candidat.  
Candidaţii rămaşi în lista lungă după efectuarea verificărilor sunt supuşi unei analize comparative, prin 
raportare la profilul consiliului. 
Candidaţii selectaţi care întrunesc cerinţele de competenţe ale consiliului, dar care au obţinut un punctaj 
conform grilei de evaluare mai mic decât al celorlalţi candidaţi sunt eliminaţi de pe lista lungă. 
Candidaţii respinşi de pe lista lungă sunt informaţi în scris despre această decizie. 
Candidaţii sunt eliminaţi de pe lista lungă în ordinea descrescătoare a punctajului obţinut conform 
matricei profilului, până la limita a maximum 5 candidaţi pentru fiecare post de administrator, rezultând 
astfel lista scurtă. 



Autoritatea publica tutelara elaboreaza si aproba  prin dispozitie continutul scrisorii de asteptari care va fi  
publicata ,cel tarziu o data cu stabilirea listei scurte a candidatilor. 
 

 

Persoane de contact,membri comisie selectie : 
 
Presedinte-Pasconi Valentin,Secretar general UAT Hateg-0354808120/int.15    
e-mail :secretargeneral@primarie.ro 
Membri:-Badea Mihaela,Director executiv economic- 0354 808 120/int.17  
e-mail :badeamihaela@primarie.ro 
               -Pasconi –Burz Elena ,Sef Serviciu juridic -0354 808 120/int.20 
e-mail :pasconielena@primarie.ro 
Secretar –Vasiliniuc Rodica,inspector RU-0354 808 120/int.35 
e-mail :vasiliniucrodica@primarie.ro 
 
 Metode de comunicare ce urmeaza a fi folosite 

Pentru relatii suplimentare va puteti adresa comisiei de selectie la datele de contact prezentate mai sus sau 
la faxul Primariei orasului Hateg :0254777756 si adresa de e-mail a institutiei; 
primaria.hateg@yahoo.com; 

                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
PROFILUL CANDIDATULUI SI AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE AL SC BUCURA 

PREST SRL HATEG 

 

In conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor 
publice, cu modificarile si completarile ulterioare, ale HG 722/2016 pentru  aprobarea Normelor 
metodologice de aplicare a unor prevederi ale  OUG 109/2011, ale statutului societatii, 
Avand in vedere HCL Hateg nr.146/2022 privind aprobarea procedurii de organizare si desfasurare a 
selectiei pentru intocmirea listei scurte de maxim 5 candidati pentru fiecare post de membru in Consiliul 
de Administratie al inteprinderii publice avand ca autoritate tutelara Orasul Hateg, a contractului cadru de 
mandat si a infiintarii comisiei de evaluare,  declansarea procedurii de selectie pentru numirea membrilor 
Consiliului de Administratie al BUCURA PREST SRL prin hotararea asociatului unic nr. 1/10.10.2022, 
intocmeste: 
 
PROFILUL CANDIDATULUI SI AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE AL BUCURA 
PREST SRL 
S.C BUCURA PREST S.RL. a fost infiintata in baza HCL Hateg nr. 153/2008 privind infiintarea 
societatii comerciale S.C BUCURA PREST S.A. 
In baza HCL Hateg nr. 96/2009 privind modificarea actionariatului S.C BUCURA PREST S.A., structura 
actionariatului se modifica.  
In baza HCL nr. 118/2018 privind aprobarea modificarii actionariatului SC BUCURA PREST SA Hateg, 
prin preluarea de catre Consiliul local Hateg a actiunilor de la ceilalti actionari, la valoarea nominala a 
actiunilor detinute de cedenti, structura actionarului se modifica Consiliul local Hateg devenind unic 
actionar in baza contractului de cesiune actiuni nr. 21922/06.11.2018. 
In baza Hotararii Adunarii generale nr. 4/15.11.2018 se modifica forma de organizare a societatii din SA 
in SRL (societate cu raspundere limitala). 
Capitalul social este de 105 000 lei din care 99000 prin aport in natura iar 6000 lei aport in numerar. 
Capitalul social se divide in 1050 actiuni la valoarea nominala de 100 lei/actiune. 
Cele 1050 actiuni ale capitalului social apartin asociatului unic CONSILIUL LOCAL HATEG. 
 
 Obiectul principal de activitate al S.C BUCURA PREST S.A este reprezentat de activitatea 
cod CAEN 3811 Colectarea deseurilor nepericuloase. 
 Pe langa activitaea principala societatea desfasoara si urmatoarele activitati comerciale prevazute 
in clasificarea cod CAEN dupa cum urmeaza: 
0230- colectarea produselor forestiere nelemnoase din flora spontana 
1623- fabricarea altor elemente de dulgherie si tamplarie pentru constructii 
2011- fabricarea gazelor industriale 
2369- fabricarea altor articole din beton, ciment si ipsos 
2511- fabricarea de constructii metalice si parti componente ale structurilor metalice 
2512- fabricarea de usi si ferestre din metal 
2529- productia de rezervoare, cisterne si containere metalice 
2562- operatiuni de mecanica generala 
3600- captarea, tratarea si distributia apei 
3700- colectarea si epurarea apelor uzate 
3812- colectarea deseurilor periculoase 
3821- tratarea si elimarea deseurilor nepericuloase 
3822- tractarea si eliminarea deseurilor periculoase 
3831- demontarea( dezasamblarea) masinilor si echipamentelor scoase din uz pentru recuperarea 
materialelor 
3832- recuperarea materialelor reciclabile sortate  
4120- lucrari de constructii a cladirilor rezidentiabile si nerezidentiabile 
4221- lucrari de constructii a proiectelor utilitare pentru fluide 



4299- lucrari de constructii a altor proiecte ingineresti n.c.a. 
4311- lucrari de demolare a constructiilor 
4312- lucrari de pregatire a terenului 
4321- lucrari de instalatii electrice 
4322- lucrari de instalatii sanitare, de incalzire si de aer conditionat 
4329- alte lucrari de instalatii pentru constructii 
4331- lucrari de ipsoserie 
4332- lucrari de tamplarie si dulgherie 
4333- lucrari de pardosire si placare a peretilor 
4334- lucrari de vopsitorie, zugraveli si montari de geamuri 
4339- alte lucrari de finisare 
4391- lucrari de invelitori, sarpante si terase la constructii 
4399- alte lucrari speciale de constructii n.c.a. 
4520- intretinerea si repararea autovehiculelor 
4622- comert cu ridicata al florilor si al plantelor 
4639- comert cu ridicata nespecializat de produse alimentare, bauturi si tutun 
4672- comert cu ridicata al metalelor si minereurilor metalice 
4675- comert cu ridicata al produselor chimice 
4677- comert cu ridicata al deseurilor si resturilor 
4778- comert cu amanuntul al altor bunuri noi in magazine specializate 
4939- alte transporturi terestre de calatori n.c.a. 
4941- transporturi rutiere de marfuri 
5210- depozitari 
7120- activitati de testari si analize tehnice 
8121- activitati generale de curatenie a cladirilor 
8122- activitati specializate de curatenie 
9603- activitati de pompe funebre si similare 
 
                        Obiective ce urmăresc realizarea activităților societății: 
 
-activitatea prestată și nivelul acesteia să corespundă necesităților cetățenilor; 
-promovarea calității și eficienței activității 
-dezvoltare durabilă pe criterii de transparență și competitivitate prin aplicarea prevederilor Legii nr. 
52/2003 privind transparența decizională 
-respectarea legislației în vigoare privind întreaga activitate desfășurată 
-stabilirea investițiilor necesare, corelate cu obiectivele propuse, respective în scopul îmbunătățirii 
calității serviciilor oferite. Consiliul de administrație va analiza, fundamenta, aviza și propune spre 
aprobare, anual Autorității publice tutelare și acționarilor programul de investiții necesar îndeplinirii 
obiectivelor. 
-îmbunătațirea calității serviciilor oferite prin perceperea unor tarife care să respecte limitele de 
suportabilitate ale cetatenilor. 
-instruirea permanentă a personalului în vederea creșterii gradului de profesionalism 
-angajarea oricăror cheltuieli trebuie sa respecte principiile eficienței, eficacității și economicității 
-Consiliul de administrație trebuie să urmărească încasarea la termen a creanțelor și să dispună toate 
măsurile necesare de recuperare a acestora în termenul legal de prescripție. 
-achitarea către bugetul de stat și bugetul local, cu prioritate  a obligațiilor sociale  
-creșterea cifrei de afaceri 
-reducerea datoriilor la bugetul de stat 
-creșterea productivității muncii si cresterea profit 
 
-Activitatile desfasurate de catre societate: 
Activitatea de curatat cai publice 
1.colectarea si transportul deseurilor provenite din locuinte, generate de activitati de reamenajare, 
reabilitare interioarasi/sau exterioara a acestora; 



 2.cuprinde maturatul , spalatul ,stropirea si intretinerea cailor publice  
 3.curatarea si transportul zapezii de pe caile publice , mentinerea in functiune a acestora pe timp de polei 
sau inghet.  
4.colectarea si transportul deseurilor in parcuri si gradini si a celor stradale. 
Activitati ce fac obiectul Contractului de delegare nr. 566/03.04.2019, cu valabilitate 5 ani, atribuit in 
baza HCL 62/2019. 
Activitatea de intretinerea domeniului public si privat al orasului Hateg, pentru activitatile aprobate 
prin hotararea Consiliului local Hateg, dupa cum urmeaza: 
    - intretinerea strazilor, drumurilor, podurilor, viaductelor; 
    - amenajarea si intretinerea zonelor verzi, a parcurilor, a tetrenurilor de sport, a locurilor de agrement si 
a terenurilor de joaca pentru copii; 
    - intretinerea si administrarea pietei agroalimentare, a zonelor targului traditional si a oborului de 
animale; 
    - organizarea si optimizarea circulatiei rutiere si pietonale; 
    - instalarea, intretinerea si mentinerea in functiune a sistemelor de semnalizare si dirijare a circulatiei 
urbane, in vederea asigurarii sigurantei traficului si pentru fluidizarea acestuia; 
    - indepartarea zapezii si preintampinarea formarii poleiului si a ghetii; 
    - amenajarea, organizarea si exploatarea parcarilor, a locurilor publice de afisaj si reclame, a 
mobilierului urban si ambiental; 
    - organizarea si exploatarea activitatilor de coserit, administrarea cimitirelor si capelelor funerare, a 
WC-urilor publice. 
 Activitati ce fac obiectul contractului de delegare, prin concesiune, a gestiunii serviciului de 
administrare a domeniului public si privat al orasului Hateg, nr. 248/13.02.2019, cu valabilitate 5 ani, 
atribuit in baza HCL 5/2019; 
 
Activitati desfasurate in baza licentelor eliberate de catre ANRSC Bucuresti: 
- LICENTA NR. 4615 din 13.05.2019, clasa 3 pentru Activitati de curatare si transport al zapazii de 
pe caile publice si mentinerea in functiune a acestora pe timp de polei sau inghet, cu valabilitate 
pana la data de 02.04.2024; 
LICENTA NR. 4614 din 13.05.2018, clasa 3 pentru Activitatea de maturat, spalat, stropire si 
intretinerea cailor publice. 
De asemenea societatea detina autorizatie de mediu pentru activitaile desfasurate. 
Activitatea de vidanjare 
Spalatorie auto 
Diverse lucrari obtinute prin licitatie.  
Conform organigramei si a statului de functiuni societatea S.C BUCURA PREST S.R.L. avea la 
01.10.2022 un numar total de  44 de salariati. 
Consiliul de Administraţie, conform statutului societatii si a legislatiei aplicabile, are urmãtoarele 
atribuţii:  
-aprobã structura organizatoricã şi regulamentul de organizare şi funcţionare a SC BUCURA  PREST 
SRL Hateg 
-stabilira  directiilor principale de activitate si dezvoltare ale societatii 
-stabilirea politicilor contabile si a sistemului de control financiar, precum si aprobarea planificarii 
financiare 
-numeste si revoca directorii, inclusiv directorul general stabilindu-le remuneratia/indemnizatia. 
-supravegheaza activitatea directorilor 
-pregatirea raportului anual si implementarea hotararilor asociatului unic. 
-supune aprobarii asociatului unic raportul cu privire la exerciţiul financiar precedent, bilanţul, contul de 
profit şi pierderi, precum şi proiectul de program şi buget pentru exerciţiul în curs 
 -stabileşte politica de personal, aprobã structura organizatoricã şi numãrul de posturi, normativul de 
constituire a compartimentelor profesionale şi de producţie  
-decide cu privire la contractarea pe termen scurt, mediu şi lung a unor împrumuturi bancare in cuantum 
de pana la 50.000 lei, peste aceasta suma fiind necesar acordul exprimat al asociatului unic. 
-hotãrãşte în problemele privind protecţia muncii, PSI, protecţia mediului, protecţia civilã, etc.  



-decide trecerea în conservare a mijloacelor :fixe ori scoaterea din funcţiune şi/sau casarea mijloacelor 
fixe amortizate complet  
-adoptã Regulamentul de ordine interioarã  
-decide asupra încheierii de acte juridice prin care societatea urmeazã sã dobândeascã, sã  
înstrãineze, sã închirieze, sã concesioneze sau sã constituie în garanţie bunuri, aflate în patrimoniul 
acesteia, a cãror valoare  depãşeşte 50000 lei la data încheierii actului juridic  
-exercita orice alte atribuţii stabilite prin hotararea asociatului unic 
Prin procedura de selectie a membrilor Consiliului de Administratie se urmareste  
-eficientizarea activitatii, 
-diminiuate costurile,  
-cresterea capacitatii de raspuns a societatii la nevoile comunitatii, respectiv indeplinirea in timp util si la 
standarde calitative ridicate a obligatiilor asumate prin activitatile delegate, inclusiv prin raportare si la 
rolul social al SC BUCURA PREST SRL 
       -respectarea obligatiilor de mediu asumate prin autorizatiile eliberate subscrisei de catre APM 
Hunedoara; 
Membrii consiliului vor indeplini următoarele cerinţe, fără a se limita la acestea: 
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. 
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. 
Componentele profilului consiliului trebuie să aibă corespondent în cerinţele legate de aptitudinile, 
cunoştinţele, experienţa şi alţi indicatori măsurabili stabiliţi, astfel încât să satisfacă toate necesităţile 
pentru selectarea membrilor individuali ai consiliului sau pentru poziţiile din consiliu. 
Analiza cerintelor contextuale ale inteprinderii publice se efectuează pe baza: 
a)reglementărilor legale şi recomandărilor de bune practici; 
b)poziţionării strategice a întreprinderii publice, stabilite în condiţiile art. 25 din anexa nr. 1 la Hotărârea 
Guvernului nr. 722/2016. 
Pentru poziţionarea strategică, în vederea determinării profilului consiliului se au în vedere 
următoarele, dar fără a se limita la acestea: 
a)scrisoarea de aşteptări; 
b)planul de administrare, după caz; 
c)tendinţe de reglementare şi de piaţă pe termen mediu şi lung; 
d)modelul de afaceri. 
 In vederea participarii la procedura de selectie candidatii trebuie sa depuna un set de documente, 
documente ce contureaza intr-o oarecare masura profilul candidatului,  
Criterii specifice de selecţie, care constituie avantaj: 
1. Absolvent al unei specializări/master în domeniile: management/ juridic/economic; 
2. Experienţă relevantă în domeniul în care activează întreprinderea publică; 
3. Cunoştinţe aferente legislaţiei aferente domeniului de activitate al întreprinderii publice; 
4. Experienţă în comunicarea şi relaţia cu investitorii, precum si în relaţia cu acţionarii; 
5. Experienţă în relaţia cu autorităţile publice, autorităţile de reglementare şi supraveghere din domeniul 
în care activează întreprinderea publică; 
6. Experienţă în formarea, coordonarea şi dezvoltarea echipelor/colectivelor de personal şi planificarea 
succesiunii în cadrul acestora; 
7. Experienţă în domeniul audit, economic, contabilitate, financiar sau juridic; 
8. Cunoştinţe de guvernanţă corporativă; 
9. Experienţă în strategie corporativă; 



10. Abilităţi de comunicare interpersonală; 
11. Persoanele juridice vor fi specializate în administrarea afacerilor din domeniul de activitate al 
Întreprinderii Publice, cu o experienţă de minim 5 ani. 
 De asemenea se vor avea in vedere 
 1.Componenta specifica activitatii BUCURA PREST SRL 
 -cunoasterea procedurilor tehnologice si experienta profesionala. 
 2.Competente profesionale 
 Membrii consiliului vor avea experienta in imbunatatirea performantelor societatii, capacitate 
strategica si de evaluare a impactului deciziilor consiliului privind societatea si partile interesate, 
comunitatea. 
 Se va avea in vedere urmatoarele abilitati 
 -capaitatea de luare a deciziilor si de evaluare a impactului acestora asupra inteprinderii 
 -viziune si planificare strategica 
 -matketing strategic 
 -managementul riscului 
 -legislatie 
 -finante si contabilitate 
 3.Guvernanta corporativa 
 Se are in vedere cunoasterea de bune practici si principii de guvernanta corporativa , politicile 
guvernamentale referitoare la guvernanta corporativa, intelegerea importantei gestionarii resurselor 
publice intr-o maniera transparenta si eficace. 
 4.Social si personal 
 -abilitati de comunicare si negociere 
 -initiativa, capacitate de adaptare 
 -capacitatea de analiza si sinteza 
 -abilitati de relationare bine dezvoltate 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                    
Stabilirea indicatorilor de performanţă financiari şi nefinanciari 

 
Clasificările categoriilor de indicatori:  
A.Financiari: 
 

          
  

Stabilirea indicatorilor de performanta financiari 
   

          
          Nr Denumire Indicator Denumire 
crt.                   

1. Lichiditate  1,37 
 Indicatorul lichiditatii 
curente 

   
  

      
Active curente/datorii 
curente         

2. Cost 995,39 (Cheltuieli totale/venituri totale) x 1000       

3. Datorie 3,48 
Rata la care o întreprindere publică îşi plăteşte furnizorii şi alte 
cheltuieli. 

      
Formula: (Total achiziţii furnizor)/(Datorii medii către 
furnizori)    

4. Investitii 95 mii lei conform program de investii, dotari si sursele de finantare   
      prevazute in anexa nr.4 la hotarea nr.38/2022 din bugetul de venituri 
      si cheltuieli pe anul 2022         
5. Profitabiliate 10 mii lei Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete  prevazut in    
      bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2022     
6. Venituri 2173 mii lei venituri previzionate in bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2022 
7. Politica de dividende -               
8. Altele,conform cerintele -               
  legale                 

 
B.Categoria indicatorilor nefinanciari de performanţă: 
       Operaţionali; 
       Guvernanţa corporativă; 
Operaţionali:  

1. Politici sociale guvernamentale (egalitatea de gen, muncă, sănătate etc.); 
2. Calitate servicii/produse (valoare); 
3. Acoperire servicii/produse (disponibilitate); 
4. Productivitatea activelor (adecvarea activelor, utilizarea capacităţii); 
5. Satisfacţia clienţilor; 
6. Dezvoltarea capacităţii angajaţilor şi a satisfacţiei acestora; 
7. Strategie de investiţii şi implementare; 
8. Altele, conform cerinţelor legale. 

Guvernanţa corporativă: 
 Strategia întreprinderii este dezvoltată şi aprobată la timp; 
 Revizuirea şi raportarea la timp a progresului strategiei întreprinderii; 
 Stabilirea, revizuirea şi raportarea la timp a indicatorilor de performanţă ai întreprinderii; 
 Stabilirea politicilor managementului de risc şi monitorizarea riscului; 
 Realizarea şi raportarea revizuirii la timp a managementului riscului; 
 Se stabilesc şi se respectă politicile de transparenţă şi comunicare; 
 Revizuirea, evaluarea şi raportarea performanţei administratorului şi directorului; 
 Stabilirea şi revizuirea periodică a politicilor de remuneraţie a administratorului şi 

directorului. 



Gruparea indicatorilor pe categorii de scopuri ale întreprinderii publice  
Indicatori de performanţă Întreprinderi publice 

comerciale 
Întreprinderi de servicii 
publice 

Financiari   
1. Flux de numerar 1,37  
2. Cost 995,39  
3. Datorie  3,48  
4. Investiţii  95 mii lei  
5. Profitabilitate 10 mii lei  
6. Venituri 2.173 lei  
7. Politica de dividende -  nu 
NONFINANCIARI 
OPERAŢIONALI 

da da 

Politici social guvernamentale da da 
Calitate servicii/produse da da 
Acoperire servicii/produse da da 
Productivitatea activelor da da 
Satisfacţia clienţilor da da 
Capacitatea angajaţilor da da 
GUVERNANŢĂ 
CORPORATIVĂ 

da da 

 
Indicatori-cheie de performanţă folosiţi ca bază pentru acordarea componentei variabile a 

remuneraţiei 
 

INDICATORI  CHEIE  DE 
PERFORMANŢĂ (categoria ICP) 

Administratori 
neexecutivi 

Administratori 
executivi 

Financiari Aplicabilitate medie Aplicabilitate ridicată 
ICP Flux de numerar Nu se aplică Aplicabilitate ridicată 
ICP Costuri Aplicabilitate medie Aplicabilitate ridicată 
ICP Pasive Aplicabilitate medie Aplicabilitate medie 
ICP Investiţii Aplicabilitate medie Aplicabilitate medie 
ICP Rentabilitate Aplicabilitate scăzută Aplicabilitate ridicată 
ICP Venituri Nu se aplică Aplicabilitate ridicată 
ICP Politica de Dividende Aplicabilitate medie Nu se aplică 
Nefinanciari Aplicabilitate medie Aplicabilitate ridicată 
Politici social guvernamentale (egalitatea 
de gen, muncă, sănătate, mediu, servicii 
echitabile etc.) 

Aplicabilitate ridicată Aplicabilitate ridicată 

Calitate servicii/produse Aplicabilitate scăzută Aplicabilitate medie 
Acoperire 
servicii/produse(disponibilitate) 

Aplicabilitate scăzută Aplicabilitate ridicată 

Productivitatea activelor ( conformitatea 
activelor, capacitatea de utilizare) 

Aplicabilitate medie Aplicabilitate ridicată 

Satisfacţia clientului Aplicabilitate scăzută Aplicabilitate ridicată 
Capacitatea de dezvoltare a angajaţilor si 
satisfacţia acestora 

Aplicabilitate medie Aplicabilitate ridicată 

Strategia de investiţii si implementare Aplicabilitate ridicată Aplicabilitate ridicată 
ICP în Gestiunea Eficientă a 
întreprinderii publice 

Aplicabilitate ridicată Aplicabilitate medie 

Dezvoltă, aprobă, monitorizează şi 
revizuiesc strategia gestiunii 

Aplicabilitate ridicată Aplicabilitate medie 



întreprinderii publice; 
Implementează şi raportează progresul 
strategiei gestiunii întreprinderii publice  

Aplicabilitate scăzută Aplicabilitate ridicată 

Stabilirea indicatorilor de performanţă 
adecvati întreprinderii publice 

Aplicabilitate ridicată Aplicabilitate medie 

Dezvoltă şi supraveghează politici 
eficiente de gestiune a riscului 

Aplicabilitate ridicată Aplicabilitate scăzută 

Implementează şi raportează politicile 
eficiente de gestiune a riscului 

Aplicabilitate scăzută Aplicabilitate ridicată 

Monitorizează procesele de transparenţă 
şi  comunicare  

Aplicabilitate ridicată Aplicabilitate scăzută 

Monitorizează şi evaluează performanţa 
conducerii 

Aplicabilitate ridicată Nu se aplică 

Stabilesc politici de remuneraţie ale 
Directorilor  

Aplicabilitate ridicată Nu se aplică 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
MATRICEA PROFILULUI CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE  

 
Scopul matricei este asigurarea, pe baza analizei sistematice, a existenţei unei proceduri de selecţie 

transparente, formale, competitive şi comprehensive din punct de vedere decizional.  
 Matricea profilului pentru fiecare administrator conţine următoarele:  
a) definirea criteriilor şi precizarea de indicatori pentru acestea;  
b) identificarea criteriilor obligatorii şi a celor opţionale;  
c) definirea unei grile comune de evaluare pentru toate criteriile; 
d) ponderi pentru fiecare criteriu, în funcţie de importanţa acestora;  
e) gruparea criteriilor pentru analiză comparativă;  
f) specificarea unui prag minim colectiv pentru fiecare criteriu la care este necesar, dacă există sau se 
aplică;  
g) subtotaluri, totaluri, totaluri ponderate şi ponderi, pentru criterii şi pentru administratorii individuali.  
 Criteriile obligatorii sunt competenţe şi trăsături care trebuie să fie îndeplinite de către toţi 
candidaţii sau de către acel administrator pentru care există un nivel minim de competenţă aplicabil.  
 Criteriile opţionale sunt competenţe şi trăsături care pot fi îndeplinite de unii dintre administratori, 
dar nu în mod necesar de către toţi, pentru care nu există un nivel minim de competenţă aplicabil tuturor 
administratorilor. 
 Criteriile ce sunt folosite în cadrul procedurii de selecţie sunt diferenţiate în grupe şi subgrupe, 
după cum urmează:  
A. competenţe:  
a) competenţe specifice sectorului;  
b) competenţe profesionale de importanţă strategică;  
c) competenţe de guvernanţă corporativă;  
d) competenţe sociale şi personale;  
e) experienţă pe plan local şi internaţional;  
f) competenţe şi restricţii specifice pentru funcţionarii publici sau alte categorii de personal din cadrul 
autorităţii publice tutelare ori din cadrul altor autorităţi sau instituţii publice;  
g) altele;  
B. trăsături:  
a) reputaţie personală şi profesională;  
b) integritate;  
c) independenţă;  
d abilităţi de comunicare interpersonală;  
e) aliniere cu scrisoarea de aşteptări a acţionarilor;  
f) diversitate de gen;  
g) altele, în funcţie de specificitatea întreprinderii publice. 
C. alte condiţii care pot fi eliminatorii:  
a) rezultatele economico-financiare ale întreprinderilor în care şi-a exercitat mandatul de administrator 
sau de director;  
b) înscrieri în cazierul fiscal şi judiciar;  
c) altele, în funcţie de specificitatea întreprinderii publice şi prevederile legale aplicabile. 
 Alte condiţii care pot fi eliminatorii:  
- rezultatele economico-financiare ale întreprinderilor în care şi-a exercitat mandatul de administrator sau 
de director;  
- înscrieri în cazierul fiscal şi judiciar;  
- altele, în funcţie de specificitatea întreprinderii publice şi prevederile legale aplicabile.  
.Pentru constituirea profilului administratorilor trebuie avute în vedere următoarele cerinţe, fără a se 
limita la acestea:  
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 
administratorilor. 
 Profilul administratorului are la bază următoarele componente:  
a) analiza cerinţelor contextuale ale întreprinderii publice, în general, şi ale administratorului, în 
particular;  
b) matricea unui profil al administratorilor.  
 Componentele profilului administratorilor prezentate mai sus trebuie să aibă corespondent în 
cerinţele legate de aptitudinile, cunoştinţele, experienţa şi alţi indicatori măsurabili stabiliţi, astfel încât să 
satisfacă toate necesităţile pentru selectarea administratorului. 
 Pentru determinarea profilului administratorului se au în vedere următoarele, dar fără a se limita la 
acestea:  
a) scrisoarea de aşteptări;  
b) planul de administrare, după caz;  
c) tendinţe de reglementare şi de piaţă pe termen mediu şi lung;  
d) modelul de afaceri. 
Caracteristicile privind profilul administratorilor si a consiliului de administratie trebuie sa se regaseasca 
in matricea acestora. 
 
DESCRIERE MATRICE 
 
CRITERII  FOLOSITE ÎN CADRUL MATRICEI – DESCRIERE ȘI  INDICATORI  ASOCIAȚI 

9. COMPETENȚE 
 
 
1.1 Competențe specifice sectorului 

 

1.1.1. Cunoasterea proceselor tehnologice/operationale . 
Descriere: înțelege procesul tehnologic  al SC Bucura Prest SRL 

 

Indicatori 
a) Se menține la curent cu dezvoltările în tehnologiile din domeniu 

    -Cunoștințe în noile tehnologii relevante din  domeniul de activitate SC.Bucura Prest SRL. 

1.2 Competențe profesionale de imporatnță strategică 

1.2.1 Viziune și planificare strategic 

Descriere: are o cunoaștere aprofundată a procesului strategic și poate evalua opțiunile strategice și 
riscurile, identifică prioritățile strategice și contribuie în cadrul consiliului prin prezentarea de direcții 
strategice managementului. 
 

          Indicatori: 
-Contribuie la definirea viziunii societății, valorilor și scopului care ghidează strategia 
-Este familiar cu modelele de afaceri și metodele de analiză  strategică, evaluarea de opțiuni și crearea 
unei strategii organizaționale 
-Poate defini obiectivele strategice ale societatii și poziția strategică curentă 
-Înțelege și poate sprijini consiliul în evaluarea mediilor politice, sociale, economice, culturale și 
tehnologice ale societății și schimbările relevante pentru strategia societății și pentru direcția viitoare 
-Înțelege factorii implicați în implementarea cu succes a strategiei . 
 



 
 
 

1.2.2   Capacitate de luare a deciziilor și de evaluare a impactului acestora asupra 

întreprinderii și angajaților acesteia 
 

Descriere: contribuie la luarea deciziilor consiliului prin exerciatrea unui raționament independent, 
înțelegând principiul reponsabilității colective. 

Caută clarificări atunci când are incertitudini cu privire la o problemă sau când nu există claritate 
Solicită sfat specializat atunci când sunt necesare alte perspective și puncte de vedere despre decizii critice 
Exercită o judecată independentă și oferă o părere obiectivă după o atentă evaluare a tuturor problemelor 
 
1.2.3Marketing strategic 

 
Descriere: Are cunoștințe și experiență referitoare la marketingul strategic și comunicare, și poate asista 
consiliul în evaluarea planurilor de marketing, programelor și bugetelor, pentru a asigura alinierea cu 
viziunea, valorile și obiectivele societății. 
 

Indicatori: 

-Poate asista consiliul prin contribuirea la dezvoltarea și evaluarea strategiei de marketing a societății 
-Poate ghida consiliul în evaluarea eficacității programelor și campaniilor de marketing 
-Asistă consiliul în interpretarea informațiilor de marketing strategic, inclusiv datele despre tendințele 
pieței și analiza datelor clienților 
-Înțelege care sunt părțile interesate externe organizației și poate evalua metodele de comunicare 
 

1.2.4 Managementul riscului 

Descriere: înțelege importanța evaluării și atenuarea riscurilor organizaționale și este familiarizat cu 
metodologiile și procesele pentru îndeplinirea cerințelor managementului de risc. 
 

Indicatori: 

-Familiarizat cu subiecte, strategii și tehnici curente referitoare la identificarea și atenuarea riscului 
-Asistă consiliul la identificare, cuantificarea și propunerea de strategii pentru managementul riscului 
-Conduce strategia de implicare a consiliului în ședințe informale despre risc 
-Preia propunerile care au fost aduse în atenția consiliului pentru revizuire, în evaluarea componentelor de 
management al riscurilor 
 

1.2.5 Legislație 
 

Descriere: are o înțelegere a sistemului legal și a mediilor legale și regulatoare în care operează 
societatea. 

Indicatori: 

Are cunoștințe funcționale despre legislația de contract și/sau cea din domeniul de functionare a SC 
Bucura Prest SRL.  

-Familiar cu cadrul legislativ și statutele sub care operează societatea 
-Poate ghida consiliul cu privire la aspectele de conformitate legale și de reglementare 



-Se menține la curent referitor la problemele cu implicații legale pentru societate 
 

1.2.6 Finanțe și contabilitate 

Descriere: familiar cu cerințele privind guvernanța financiară aprofundată și rapoarte financiare 
 

Indicatori: 

-Notifică consiliul cu privire la problemele cu posibile implicații financiare sau contabile 
-Efectuează dezvoltarea unei viziuni analitice independente a consiliului privind  bunăstarea financiară și 
mediul de control financiar al societății 
-Familiarizat cu reglementările și normele aplicabile bunei practice 
-Înțelege politicile și practicile sectorului public al finanțelor și contabilității 
 

1.3 Guvernanța corporativă 

 

1.3.1 Competențe de guvernanță corporativă 

Descriere: are o cunoaștere de bune practici și principii de guvernanță corporativă, este familiarizat cu 
legislația, politicile guvernamentale referitoare la guvernața întreprinderilor deținute de stat și înțelege 
importanța gestionării resurselor publice într-o manieră transparentă și eficace. 

 

Indicatori: 
 

-Familiarizat cu principiile, conceptele și practicile de bună guvernanță corporativă fundamentale 
-Înțelege cadrul guvernanței corporative în care operează societatea, inclusiv legislația, reglementările, 
codurile și politicile relevante 
-Demonstrează un nivel ridicat de dedicație, transparență, integritate, responsabilitate și probitate 
-Înțelege structura de responsabilitate și cum diverse organisme relaționează unul cu celălalt – Ministerul 
Finanțelor Publice, Autoritatea Publică Tutelară, consiliul și executivul societății 
 

1.3.2 Monitorizarea performanței 
 

Descriere: înțelege responsabilitățile pentru supervizarea performanței managementului și 
monitorizează adaptarea organizației la responsabilitățile sale legale, etice sau sociale. 

 

Indicatori: 

-Poate evalua eficacitatea controlului intern și a sistemelor managementului riscului 
-Înțelege auditul intern 
-Contribuie la monitorizarea performanței manageriale de către consiliu 
-Înțelege responsabilitățile legale, etice și sociale ale societății și monitorizează conformitatea cu acestea 
-Monitorizează relația structurii manageriale cu părțile interesate externe  
-Ajută consiliul în implicarea părților interesate prin metode potrivite pentru determinarea, răspunderea și 
raportarea la interese materiale economice, legale, etice, sociale și de mediu. 
 

1.4 Competente sociale și personale 
 

1.4.1 Abilități de comunicare și negociere 



Descriere: este eficient/a în negocierea de înțelegeri care obțin rezultatele dorite, într-o manieră ce 
demonstrează respect și integritate 

 

Indicatori: 

-Negociază cu succes în situații de criză atât cu grupuri interne cât și cu grupuri externe 
-Soluționează diferențele cu minimum de impact 
-Poate obține concesii fără a deteriora relațiile 
-Poate fi direct dar și diplomat 
 
 

1.4.2 Capacitate de analiză și sinteză 

Descriere: poate descompune, ordona, caracteriza și ierarhiza elementele unui sistem, are abilitatea de 
a previziona evoluția acelui sistem în condițiile modificării unui sistem component 

 

Indicatori: 

Descompune părțile problemei fără a pierde imaginea de ansamblu 
Poate vedea cum modificarea unei componente, variabile a sistemului influențează ansamblul 
Poate sintetiza informația și să identifice elementele importante 
Poate furniza soluții pe baza analizei făcute și poate argumenta în mod logic soluția propusă, punctând 
părțile ei forte și punctele ei slabe 
 
 

1.4.3 Abilități de relaționare 

Descriere: relaționează cu succes cu alții în diverse grupuri și situații, promovând relațiile 
armonioase de lucru 

 

Indicatori: 

-Relaționează cu succes cu alții indiferent de poziție, putere, influență sau statut 
-Este eficient în stabilirea rapoartelor 
-Investește timp și energie pentru a-i cunoaște pe cei cu care trebuie să interacționeze 
-Este priceput la folosirea tactului și diplomației 
 
 
1.5.Experienţă pe plan local  

        Descriere:Participarea in organizatii locale constituite in domeniul de activitate al SC Bucura Prest 
SRL 
 
         Indicatori: 
     -Participa la conferinte si simpozioane privind  domeniul de activitate a SC Bucura Prest SRL 
     -Poate sustine prezentari pe diverse teme specifice sectorului. 
     -Ajuta consiliul in initierea de colaborari cu diverse organisme sau organizatii din domeniu  cu  
rezultate benefice pentru societate. 
      -Asista consiliul in intelegerea politicii si contextului reglementar de la nivel  local. 
 

2. TRĂSĂTURI 
            2.1Reputatie personala si profesionala 

 



Descriere: se comportă cu onestitate și transparență în relația cu alții și cu societatea. 
  
Indicatori: 
-Înțelege și îndeplinește îndatoririle și responsabilitățile consiliului și menține cunoștințe în această 
privință prin formare profesioanlă 
-Plasează interesele societatii deasupra tuturor celorlalte 
-Se comportă într-o manieră demnă  de încrederea și respectul colegilor din consiliu 
-Vorbește cu onestitate și sinceritate 
 -Se comportă în concordanță cu propriile valori și cu cele ale societății 
 -Are o buna reputatie personala si profesionala 

 
2.2 Integritate  

Descriere: se  comportă  cu  integritate,onestitate si transparenta  în  relația  cu  alții  și  cu  societatea. 

Indicatori: 

-Tratează informațiile sensibile și confidențiale cu discreția cuvenită și în concordanță cu prevederile 
contractului de mandat, dar și de ținerea și menținerea integritatii 
  -Denunță conflictele de interese, definite conform legislației în vigoare și conform reglementărilor 
interne  ale societăți 
Adoptă un comportament necesar a fi exercitat în cadrul consiliului prin care da dovada de integritate si 
onestitate. 
 

               2.3 Independența 

Descriere: posedă o gândire independentă și este capabil să ofere provovarea și rigoarea necesară 
pentru a asista consiliul în realizarea unei înțelegeri globale a informațiilor și opțiunilor care 
facilitează un standard înalt în luarea deciziilor 

 

Indicatori: 

-Este dispus să nu fie de acord și să adopte o poziție independentă în fața opiniilor divergente și în 
detrimentul potențial personal 
-Solicită clarificări și explicații 
 

        2.4Abilitati de comunicare interpersonala 

Descriere : Gestioneaza cu succes  modul de comunicare  

Indicatori : 

-Este capabil sa comunice logic atat paraverbal cat si nonverbal. 
-Se adapteaza cu usurinta  modului de comunicare in grup 
. 

 2.5Expunere politică     

Rating 1 2 3 4 5 

Expunere politică Foarte expus    
Fără 
expunere 

      

 



2.6Aliniere cu scrisoarea de așteptări  

Descriere:felul in care declaratia de intentie raspunde scrisorii de asteptari a candidatilor 

-intentia exprimata trateaza aprofundat toate punctele exprimate de catre actionari in cadrul scrisorii de 
asteptari  
-intentia depusa dezvaluie capacitatea de atingere a obiectivelor si asteptarilor actionarilor pe termen 
mediu si lung. 
-atinge puncte sensibile ,ofera alternative pentru realizarea lor :dovedeste o intelegere a specificului si 
complexitatii activitatii societatii. 
 

CONDIȚII PRESCRIPTIVE ȘI PROSCRIPTIVE  

 

3.1Ani de conducere într-o organizație 

 

Rating 1 2 3 4 5 

Ani de conducere 
într-o organizatie ≤ 3 4 5 6 ≥ 7 

 

   



 

3.2 Studii superioare de lunga durata absolvite cu diploma de licenta in domeniul economic 
sau juridic si experienta in domeniul economic juridic,contabilitate,de audit sau financiar de 
cel putin 5 ani 
 

Rating 1 2 3 4 5 

Studii superioare de Fără studii superioare - - Cu studii superioare Cu studii superioare 
lunga durata absolvite de lunga durata   de lunga durata de lunga durata 
cu diploma de licenta absolvite cu diploma   absolvite cu diploma absolvite cu diploma 
in domeniul economic de licenta in domeniul   de licenta in domeniul de licenta in domeniul 
sau juridic si economic sau juridic   economic sau juridic economic sau juridic 
experienta in si fără experienta in   si experienta in si experienta in 
domeniul economic domeniul economic   domeniul economic domeniul economic 
juridic,contabilitate,de juridic,contabilitate,de   juridic,contabilitate,de juridic,contabilitate,de 
audit sau financiar de audit sau financiar de   audit sau financiar de audit sau financiar de 
cel putin 5 ani cel putin 5 ani   cel putin 5 ani peste 5 ani 

 
3 Alinierea la matricea profilului consiliului de administratie 

 

  Respectarea si incadrarea in conditiile impuse ,competente si trasaturi. 

3.4  Inscrierea in cazierul fiscal si juridic 

  Inscrieri în cazierul   fiscal şi judiciar  constituie criteriu de eliminare  

Rating 1 2 3 4 5 
 - - - - nu 

 

3.5 Studii superioare cu diploma de licenta  

  Criteriu obligatoriu/criteriu de eliminare 

Rating 1 2 3 4 5 
 - - - - da 

II   GRILA DE PUNCTAJ A COMPETENŢELOR ȘI TABELE DE RATING 
 

Grila de punctaj a competenţelor este un instrument folosit pentru măsurarea abilităţii unei persoane de 
a îşi demonstra competenţa în ceea ce priveşte consiliul, clasificând nivelurile de abilităţi în cinci 
categorii, de la "limitat" la "expert". 

Scor Nivel de competență Descriere 

N/A Nu se aplică Nu este necesar să aplicați sau să demonstrați această competență 

1 Novice Aveți o înțelegere a cunoștințelor de bază 

2 Intermediar Aveți nivel de experiență câștigat prin formare fundamental 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. 

3 Competent Sunteți capabil/ă să îndepliniți cu succes funcțiile asociate acestei 



competențe. Poate fi necesar, uneori ajutorul personalului 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.  

4 Avansat Puteți îndeplini sarcinile asociate cu această aptitudine fără asistent. 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 aceasta 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. 

 5 Expert Sunteți cunoscut/ă ca un expert/ă în acest sector. Puteți oferi ajutor  și 
găsiți soluții pentru dileme și probleme complexe referitoare la aceasta 
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  această 
competență de către consiliu, organizația  și/sau alte organizații. 

 

Tabele de rating – Competențe 

 

Competenţe 

  Cunoştinţe, aptitudini şi experienţă Rating  

  Novice 1  

  Intermediar 2  

  Competent 3  

  Avansat 4  

  Expert 5  

 

 

 

 

    

 

 



 

I. DESCRIEREA MATRICEI 
A. Criterii – Reprezintă categorii de competențe, trăsături, condiții necesare și interdicții derivate din 

matricea consiliului. Criteriile sunt folosite pentru evaluarea colectivă sau individuală a candidaților 
pentru postul de membru în consiliu. 

B. Obligatoriu (Oblig.) sau Opțional (Opt.) – Precizează dacă pentru scopul evaluării este necesar un 
anumit criteriu (obilgatoriu) sau nu (opțional). 

Criterii obligatorii sunt competențe și trăsături care trebuie să fi îndeplinite de către toți 
candidații sau de către acei membri din consiliu pentru care există un nivel minim de competență 
aplicabil. 

Criteriile opționale sunt competențe și trăsături care pot fi îndeplinite de unii dintre membrii 
consiliului, dar nu în mod necesar de toți, pentru care nu există un nivel minim de competență aplicabil 
tuturor membrilor consiliului. 

C. Ponderea (0-1) – Indică importanța relativă ce este evaluată. O valoare a ponderii apropiată de 1 indică 
o importanță crescută competenței, în timp ce valorile apropiate de 0 indică o importanță scăzută. 

D. Candidați nominalizați – Numele complet al administratorilor propuși (candidați sau/și nominalizați), 
ordonați alfabetic. 

E. E1 – Total – Valoarea totală a unui anumit criteriu pentru toți administratorii și candidații nominalizați, 
de exemplu suma punctajelor de pe fiecare rând. 
E2 – Total ponderat – Valoarea totală ponderată a unui anumit criteriu pentru toți administratorii și 
candidații nominalizați [calculate ca suma punctajelor de pe fiecare coloană multiplicată cu ponderea 
criteriului (prevăzută la punctul C)]. 

F. F1 – Pragul minim colectiv – Nivel procentual din potențialul maxim al competențelor individuale 
agregate care trebuie îndeplinite de toți membrii consiliului, pentru îndeplinirea capacităților necesare 
consiliului ca întreg [calculat ca punctaj minim acceptat pentru criteriu în total/(numărul candidați sau 
membri x punctajul maxim) x 100]. 
F2 – Pragul curent colectiv – Nivel procentual calculat ca raport între: Total/(numărul candidați sau 
membri x punctaj maxim) x 100. 

 

Descrierea rândurilor matricei 

- Competențe – Combinația de cunoștințe, aptitudini, experiență și comportament necesară pentru a 
îndeplini cu succes rolul de administrator. Grila de punctaj de la 1 până la 5. 

- Trăsături – O calitate distinctă sau caracteristică individului. Grila de punctaj de la 1 până la 5. 
- Condiții prescriptive și proscriptive – Alte condiții eliminatorii – reprezintă caracteristicile individuale 

sau colective care trebuie să fie îndeplinite și care sunt interzise. Grila de punctaj de la 1 până la 5. 
- Subtotal – Punctajul total pentru administratori și candidați nominalizați individuali pe grupuri de 

criterii [calculat ca suma punctajelor pentru fiecare grup de criterii (competențe, trăsături, condiții care 
pot fi eliminatorii) pentru un administrator sau candidat nominalizat]. 

- Subtotal ponderat – Însumarea valorilor obținute în urma multiplicării punctajului obținut pentru fiecae 
criteriu cu ponderea asociată. ∑ (punctaj criteriu x pondere criteriu). 

- Total – Valoarea totală a punctajului criteriilor pentru admnistratori și candidații nominalizați 
individuali (calculat ca suma punctajelor pentru fiecare coloană). 

- Total ponderat – Suma Subtotalurilor ponderate. 
Clasament – clasificarea candidaților nominalizați pe baza totalului ponderat obținut de fiecare. 
 
 
 



 
MATRICEA PROFILULUI CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE AL SC BUCURA PREST SA 
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   Rating1=Novice;Rating 2= 
Intermediar 
Rating 3=Competent;Rating 
4=Avansat 
Rating 5=Expert 

    

  1.1 Competente specifice sectorului            

  1.1.1 Cunoasterea proceselor tehnologice/operationale din 

domeniul 

Oblig 1          

 1.2 Competențe profesionale de imporatnță   

strategică 

           

1.2.1Viziune si planificare strategica Oblig 1          
1.2.2 Capacitate de luare a deciziilor și de evaluare a 
impactului acestora asupra întreprinderii și angajaților 
acesteia 

Oblig

. 

1          

1.2.3 Marketing strategic Oblig 1          

1.2.4 Managementul riscului Opt. 0,5          
1.2.5 Legislație Opt. 1          
1.2.6 Finanțe și contabilitate Opt. 0,5          
1.3 Guvernanța corporativă            
1.3.1Competențe de guvernanță corporativă Oblig 1          
1.3.2Monitorizarea performanțe Opt. 1          
1.4 Competente sociale și personale            
1.4.1 Abilități de comunicare și negociere Oblig 1          
1.4.2 Capacitate de analiză și sinteză Oblig 1          
1.4.3 Abilități de relaționare Opt.. 1          
 1.5.Experienţă pe plan local /international Opt. 1          

Sub-total            
Sub-total Ponderat            

T 
R 
A 
S 
A 
T 
R 
I 

   2.1Integritate si reputatie Oblig 1          
  2.2 Independenta Oblig 1          
 2.3Abilitati de comunicare interpersonala Opt. 1          
2.4 Expunere politica Opt 0,5          
2.5 Alinierea cu scrisoarea de asteptari a actionarilor Oblig 1          

 Sub-total            

 Sub total ponderat            

 



CO

NDI

TII 

PRE

SCR

IPTI

VE 

PRO

SCR

IPTI

VE 

3.1Numar de mandate  Oblig 1        

 3.2 Ani  de conducere organizatii Oblig 1          

 3.3 Studii superioare de lunga durata absolvite cu 

diploma de licenta in domeniul economic sau juridic 

si experienta in domeniul economic 

juridic,contabilitate,de audit sau financiar de cel putin 

5 ani 

Opt. 1          

3.3 Studii superioare de lunga durata absolvite cu 

diploma de licenta in domeniul  stiinte ingineresti si 

experienta in domeniu de minim  5 ani 

 Opt. 0,5          

3.4 Inscrierea in cazierul fiscal si  judiciar  Oblig 1          

 Sub-total            

 Sub-total ponderat             

 TOTAL             

 Clasament            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



JUDETUL HUNEDOARA 
PRIMARIA  ORAȘULUI  HAȚEG 
 
Anunţ privind procedura de selecţie pentru ocuparea de poziţii de Administrator al întreprinderii 

publice SC Bucura Prest SRL  Hațeg a cărei autoritate tutelară este Orașul Hațeg 
 

              Orașul Hațeg organizează selectarea Administratorilor întreprinderii publice SC Bucura Prest 
SRL  Hațeg a căror asociat/acționar majoritar este în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011. 
Atribuţii ale Administratorilor 
 Lista atribuţiilor Administratorilor se regăseşte în Actul Constitutiv al Societăţii, în Legea nr. 
31/1990 şi în O.U.G. nr. 109/2011. 
 În cadrul procesului de recrutare şi selectare a administratorilor, pot depune candidaturi persoane 
fizice române sau străine, respectiv persoane juridice înregistrate în România sau în alte state, cu 
experienţă în activitatea de administrare/management a unor întreprinderi publice sau a unor societăţi 
din domeniul de activitate al întreprinderii publice. 
                   Procesul de recrutare si selectie are urmatoarele etape: 
 1-Depunerea dosarelor cu documentele solicitate prin prezentul anunţ ; 
2-Evaluarea conformitatii administrative; 
3-Alcatuirea listei lungi a candidatilor; 
4-Comunicarea catre candidati a rezultatelor selectiei;  
5-Elaborare lista scurta ; 
6-Comunicarea catre candidati a rezultatelor selectiei initiale; 
7-Elaborarea si depunerea de catre candidatii nominalizati pe lista scurta  a declaratiei de intentie;  
8-Sustinerea interviului de selectie finala la o data si ora comunicata candidatilor; 
9-Comunicarea catre candidati a rezultatelor selectiei finale; 
             Criterii de selectare, necesar a fi îndeplinite cumulativ: 
1. Persoana fizică să aibă capacitate deplină de exerciţiu şi stare de sănătate bună; 
2. Absolvent de studii superioare cu diplomă de licenţă; 
3. Cunoaşterea limbii române; 
4. Minim 5 ani experienţă profesională în funcţii de administrare/conducere/coordonare în 
companii/societăţi comerciale;  
5. Să nu aibă antecedente penale; 
6. Să nu exercite concomitent mai mult de 3 mandate de administrare a unor întreprinderi publice; 
7. Bună reputaţie personală şi profesională; 
8. Persoanele juridice vor fi specializate în administrarea  afacerilor, cu o experienţă de minim 5 ani, iar 
persoana fizica desemnată de aceasta să o reprezinte trebuie să îndeplinească criteriile prevăzute pentru 
persoanele fizice. 
9. Să nu fi fost destituit dintr-o funcţie publică sau   nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru 
motive disciplinare în ultimii 5 ani; 
10.Să nu fie incapabil, potrivit legii, ori care a fost condamnat pentru gestiune frauduloasă, abuz de 
încredere, fals, uz de fals, înşelăciune, delapidare, mărturie mincinoasă, dare sau luare de mită pentru 
infracţiunile prevăzute de Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum 
şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării terorismului, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare;  
            Criterii specifice de selecţie, care constituie avantaj: 
1. Absolvent al unei specializări/master în domeniile: management/juridic/economic; 
2. Experienţă relevantă în domeniul în care activează Întreprinderea publică şi cunoaşterea actului 
constitutiv al acesteia; 
3. Cunoştinţe aferente legislaţiei aferente domeniului de activitate al întreprinderii publice; 
4. Experienţă în comunicarea şi relaţia cu investitorii, precum si în relaţia cu acţionarii; 
5. Experienţă în relaţia cu autorităţile publice, autorităţile de reglementare şi supraveghere din domeniul 
in care activează întreprinderea publică; 
6. Experienţă în formarea, coordonarea şi dezvoltarea echipelor/colectivelor de personal şi planificarea 
succesiunii în cadrul acestora; 



7. Experienţă în domeniul audit, economic, contabilitate, financiar sau juridic; 
8. Cunoştinţe de guvernanţă corporativă; 
9. Experienţă în strategie corporativă; 
10. Abilităţi de comunicare interpersonală; 
11. Persoanele juridice vor fi specializate în administrarea afacerilor din domeniul de activitate al 
Întreprinderii publice cu o experienţă de minim 5 ani. 
                          Reguli cu privire la procesul de selecţie: 
  -Candidaţii din cadrul instituţiilor publice trebuie să îndeplinească aceleaşi criterii de selecţie. 
  -În mod obligatoriu, în selecţia candidaţilor se va avea în vedere evitarea situaţiilor de conflict de 
interese sau incompatibilităţi. 

Dosarul de candidatura  pentru persoanele fizice trebuie sa cuprinda in mod obligatoriu 
urmatoarele documente: 

1.  Opis al documentelor 
2.  Cerere de inscriere- Formular 1 
3.  Curriculum Vitae  ,potrivit modelului comun european; 
4. Declaraţie pe propria răspundere privind neîncadrarea în situaţia de incompatibilitate sau conflict de 
interese cu întreprinderea publică-Formular 2. 
5. Declaratie pe proprie raspundere mentionand daca detine sau nu statutul de ,,independent”in sensul 
art.1382din Legea nr.31/1990-    Formular 3. 
6. Declaraţia pe propria răspundere privind lipsa antecedentelor penale/cazier judiciar- Formular 4.  
7. Copie după actul de identitate; 
8.Copia certificatului de casatorie  sau a altor acte doar in cazul in care numele de pe actele depuse 
difera de cel de pe actul de identitate sau studii; 
9. Copie de pe diploma de absolvent de studii superioare şi de pe alte acte care atestă efectuarea unor 
specializări; 
10. Copie de pe carnetul de muncă sau adeverinţă care să ateste experienţe în domeniul de activitate al 
întreprinderii publice pentru care îşi depune candidatura sau cel puţin în domeniul audit, economic, 
contabilitate sau juridic; 
11. „Oferta tehnică”- în cadrul căreia candidatul va detalia modul în care îndeplineşte fiecare dintre 
criteriile cuprinse în Anunţul de selecţie; 
12. Adeverinta medicala care atesta  starea de sanatate corespunzătoare , conține, în clar, numărul, data, 
numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de 
 Ministerul  Sanatatii cu mentiunea ,apt din punct de vedere medical pentru functia pe care candideaza . 
13. Declaratie pe proprie raspundere ca  nu a fost destituit(a) din cadrul unor intreprinderi de stat ,cu 
capital majoritar de stat sau sa nu fi avut incetat  contractul individual de munca pentru motive 
disciplinare in ultimii 5 ani –Formular 5 
14. Declaratie pe proprie raspundere ca am fost /nu am fost lucrator al Securitatii sau colaborator al 
acesteia - Formular 6 
15. Declaratie pe proprie raspundere ca nu a fost initiata si nici nu este in desfasurare nici o procedura 
de natura penala impotriva candidatului - Formular 7    
16. Declaratie pe proprie raspundere privind apartenenta la consiliile de administratie -Formular 8 
17. Declaratia candidatului prin care va confirma acordul pentru procesarea datelor sale personale in 
cadrul procedurii de selectie si evaluare ,precum si acordul acestuia cu privire la derularea unei 
proceduri de obtinere de date ,atunci cand este necesar ,de la angajatori anteriori,institutii de invatamant 
,institutii de stat si de  la persoane de contact in vederea verificarii informatiilor primite,completat si 
semnat de candidat(a) - Formular 9 
B. Documente necesare pentru depunerea candidaturii persoanelor juridice: 
1.  Prezentarea cât mai detaliată a persoanei juridice şi a proiectelor similare; 
2. Documente din care să rezulte cifra de afaceri realizată din obiectul de activitate al administrării 
afacerilor/societăţilor;  
3. Prezentarea reprezentantului legal care urmează a fi desemnat, însoţit de documente corespunzătoare 
şi prevăzute pentru depunerea candidaturii de către persoanele fizice; 
4. Cazier judiciar şi fiscal sau echivalent; 



5. Certificat constatator sau echivalent din care să rezulte obiectul de activitate al persoanei juridice, 
durata ei, precum şi faptul că este în funcţiune (ex. nu a intrat în faliment ca urmare a hotărârii 
pronunţate de judecătorul sindic, nici în insolvenţă, concordat preventiv); 
6. Declaraţie pe propria răspundere că nu se află în incompatibilitate sau conflict de interese. 
           Modul de transmitere a dosarului de aplicaţie: 
Documentele solicitate prin prezentul anunţ vor fi expediate prin curier/poştă/ depuse cu confirmare de 
primire   începând cu data  de  21.10.2022 până  în data de 21.11.2022 , ora 16.00, pe suport hârtie, în 
plic închis şi sigilat, pe care se va menţiona: „Procedura de selectare Administratori ai:Întreprinderii 
publice ,SC Bucura Prest SRL Hațeg,Nume şi prenume candidat”, la adresa: Hațeg, str. Piața Unirii, Nr. 
6, jud.Hunedoara,precum şi transmise în format electronic, pe adresa de e mail 
primaria.hateg@yahoo.com, până cel târziu la aceeaşi dată şi ora limită stabilite pentru transmiterea 
plicului cu documente. 
 Depunerea pe suport hârtie a tuturor documentelor pentru candidatură, solicitate prin prezentul 
anunţ de selecţie, este obligatorie. 
  Nedepunerea, respectiv netransmiterea, în termenul indicat, a tuturor documentelor solicitate 
poate atrage după sine excluderea din procedura de selecţie. 
 Prin transmiterea aplicaţiei, candidaţii îşi dau acordul implicit ca datele lor personale să fie 
procesate în scopul procedurii de selecţie, conform dispoziţiilor legale. 
 Autoritatea contractantă îşi rezervă dreptul de a intervieva numai candidaţii selectaţi şi de a 
renunţa la procesul de selecţie oricând pe parcursul derulării procedurii. 
 Candidaţilor selectaţi pentru  interviu  li se pot cere documente suplimentare de natură să 
probeze experienţa lor sau statutul profesional. 
 Candidaţii participanţi la procesul de selecţie vor trebui să aibă în vedere faptul că, în urma 
procesului de selecţie, desemnarea Administratorilor se face de către Adunarea Generală a Acţionarilor 
Societăţii, la propunerea asociatului, Consiliul Local al Orasului Hateg prin H.C.L. 
          Relații suplimentare se pot obține la sediul Primăriei orașului Hațeg, str. Piata Unirii Nr. 6, 
jud.Hunedoara,la tel.0354808120 –int.15. 
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Recomandata pentru selectia membrilor Consiliului de administratie al SC Bucura Prest  SRL Hateg 
 
1.CONSTITUTIA   ROMANIEI ,republicata . 
2.ORDONANTA nr.26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici 

la care statul sau unitățile administrativ-  teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct 
ori indirect o participație majoritară,actualizata. 

3. LEGEA nr.31/1990 privind societățile comerciale ,republicată și actualizată. 
4.ORDONANTA DE URGENTA nr.57/2019 privind Codul administrativ cu modificarile si 
completarile ulterioare. 
5.ORDONANTA DE URGENTA  nr.109/2011  privind guvernanța corporativă a întreprinderilor 
publice,cu modificările și completările  ulterioare . 
 6.HOTARAREA GUVERNULUI nr.722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 
unor prevederi din Ordonanța de urgență a  Guvernului nr.109/2011 privind guvernanța corporativă  a 
întreprinderilor publice. 
7.LEGEA 101/2006 a serviciului de salubrizare a localitatilor ,republicata ,cu modificarile si 
completarile ulterioare . 
8.LEGEA 51/2006 a serviciilor comunitare de utilitati publice ,republicata ,cu modificarile si 
completarile ulterioare. 
9.ORDONANȚA nr. 71 /2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a 
domeniului public și privat de interes local cu modificarile si completarile ulterioare. 
 
     TEMATICA  
 
1.CONSTITUTIA   ROMANIEI ,republicata –integral 
2.ORDONANTA nr.26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici 
la care statul sau unitățile administrativ- teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori 
indirect o participație majoritară,actualizata -integral 
3. LEGEA Nr.31/1990 privind societatile comerciale  cu modificarile si completarile ulterioare: 
                   Titlul I. -  Dispozitii generale 
                   Titlul II.  -Constituirea societatilor 
                   Titlul III.-Functionarea societatilor 
                   Titlul IV. -Modificarea actului constitutiv 
                    Titlul V.-Dizolvarea,fuziunea si dizolvarea societatilor 
                   Titlul VII.- Lichidarea societatilor 
                   Titlul VIII-.Contraventii si infractiuni 
 
4.ORDONANTA DE URGENTA nr.57/2019 privind Codul administrativ cu modificarile si 
completarile ulterioare: 
                Partea III-,Regimul general al autonomiei locale 
                Titlul V,Capitolul  III,Sectiunea 3,-Mandatul,rolul si atributiile consiliului local 
                              Capitolul  IV,Sectiunea  2.-Rolul si atributiile primarului  
 
5.ORDONANTA DE URGENTA  nr.109/2011  privind guvernanța corporativă a întreprinderilor 
publice,cu modificările și completările  ulterioare . 
       Capitolul III.-Societatile  comerciale 
       Capitolul IV.-Audit statutar si audit intern 
       Capitolul V.-Transparenta.Obligatii de raportare 
 
6.HOTARAREA GUVERNULUI nr.722/2016 
 
Anexa  Nr. 1 NORME METODOLOGICE din 28 septembrie 2016 pentru stabilirea criteriilor de 
selecţie, de întocmire a listei scurte de până la 5 candidaţi pentru fiecare post, a clasamentului acestora, 



a procedurii privind numirile finale, precum şi a altor măsuri necesare implementării prevederilor 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor 
publice  
                   Capitolul I.-Stabilirea criteriilor de selecţie, de întocmire a listei scurte de maximum 5 
candidaţi pentru fiecare post, a clasamentului acestora, a procedurii privind numirile finale. 
                   Capitolul II.-  Alte măsuri necesare implementării prevederilor ordonanţe 
                   Anexa 1d-  Reguli generale pentru redactarea declaraţiei de intenţie 
 
Anexa  Nr. 2 NORME METODOLOGICE din 28 septembrie 2016 pentru stabilirea indicatorilor de 
performanţă financiari şi nefinanciari şi a componentei variabile a remuneraţiei membrilor consiliului de 
administraţie sau, după caz, de supraveghere, precum şi a directorilor, respectiv a membrilor directoratului  
                         Capitolul I.-Norme generale 
                         Capitolul II.-Metodologia de stabilire a indicatorilor cheie de performanta financiari si 
nefinanciari si a componentei variabile a remuneratiei. 
 
7.LEGEA 101/2006 a serviciului de salubrizare a localitatilor ,republicata ,cu modificarile si 
completarile ulterioare ; 
Capitolul II. -  Autorităţi şi competenţe 
Capitolul III .- Organizarea şi funcţionarea serviciului de salubrizare 
Capitolul IV.-     Operatori şi utilizatori 
                     Secţiunea 1-a   Operatorii serviciului de salubrizare 
                     Secţiunea a 2-a  Utilizatorii serviciului de salubrizare 
 
 
8.LEGEA 51/2006 a serviciilor comunitare de utilitati publice ,republicata ,cu modificarile si 
completarile ulterioare; 
Capitolul II  - Autorităţi şi competenţe 
                Secţiunea 1    Autorităţile administraţiei publice locale 
Capitolul III  - Organizarea şi funcţionarea serviciilor de utilităţi publice 
                 Secţiunea 1  Gestiunea serviciilor de utilităţi publice 
                 Secţiunea a 3-a  Utilizatorii serviciilor de utilităţi publice 
                 Secţiunea a 4-a  Furnizarea/Prestarea, contractarea şi facturarea     serviciilor de utilităţi 
publice 
Capitolul V-   Finanţarea serviciilor de utilităţi publice 
Capitolul VI   - Răspunderi şi sancţiuni 
 
 
9.ORDONANȚA nr. 71 /2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a 
domeniului public și privat de interes local cu modificarile si completarile ulterioare. -integral  
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1.  Opis al documentelor dosarului; 
2.  Cerere de inscriere- Formular 1 
3.  Curriculum Vitae  ,potrivit modelului comun european; 
4.  Declaraţie pe propria răspundere privind neîncadrarea în situaţia de incompatibilitate sau conflict de 
interese cu întreprinderea publică-Formular 2. 
5. Declaratie pe proprie raspundere mentionand daca detine sau nu statutul de ,,independent”in sensul 
art.1382din Legea nr.31/1990-    Formular 3. 
6. Declaraţia pe propria răspundere privind lipsa antecedentelor penale/cazier judiciar- Formular 4.  
7. Copie după actul de identitate; 
8.Copia certificatului de casatorie  sau a altor acte doar in cazul in care numele de pe actele depuse 
difera de cel de pe actul de identitate sau studii; 
9. Copie de pe diploma de absolvent de studii superioare şi de pe alte acte care atestă efectuarea unor 
specializări; 
10. Copie de pe carnetul de muncă sau adeverinţă care să ateste experienţe în domeniul de activitate al 
întreprinderii publice pentru care îşi depune candidatura sau cel puţin în domeniul audit, economic, 
contabilitate sau juridic; 
11. „Oferta tehnică”- în cadrul căreia candidatul va detalia modul în care îndeplineşte fiecare dintre 
criteriile cuprinse în Anunţul de selecţie; 
12. Adeverinta medicala care atesta  starea de sanatate corespunzătoare , conține, în clar, numărul, data, 
numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de 
 Ministerul  Sanatatii cu mentiunea ,apt din punct de vedere medical pentru functia pe care candideaza . 
13. Declaratie pe proprie raspundere ca  nu fi fost destituit(a) din cadrul unor intreprinderi de stat ,cu 
capital majoritar de stat sau sa nu fi avut incetat  contractul individual de munca pentru motive 
disciplinare in ultimii 5 ani –Formular 5 
14. Declaratie pe proprie raspundere ca am fost /nu am fost lucrator al Securitatii sau colaborator al 
acesteia - Formular 6 
15. Declaratie pe proprie raspundere ca nu a fost initiata si nici nu este in desfasurare nici o procedura 
de natura penala impotriva candidatului - Formular 7    
16. Declaratie pe proprie raspundere privind apartenenta la consiliile de administratie -Formular 8 
17. Declaratia candidatului prin care va confirma acordul pentru procesarea datelor sale personale in 
cadrul procedurii de selectie si evaluare ,precum si acordul acestuia cu privire la derularea unei 
proceduri de obtinere de date ,atunci cand este necesar ,de la angajatori anteriori,institutii de invatamant 
,institutii de stat si de  la persoane de contact in vederea verificarii informatiilor primite,completat si 
semnat de candidat(a) - Formular 9 
 
Nume candidat___________________ 
Prenume candidat_________________ 
Semnatura____________________ 
Data______________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                 FORMULAR 1 
 

Cerere de înscriere 
 
 
Nume  Telefon  

 
Prenume  E-mail  

 
 
C.I.  
seria 

  numar      Eliberata de  La data  
 

 
C.N.P.              Cetatenia  

 
 
Cu domiciliul in  

 
 
 
Vă rog să-mi aprobați  înscrierea la procesul de recrutare și selecție pentru un post 
în Consiliul de Administație  al   SC BUCURA PREST SRL Hateg. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nume si prenume_______________________________________ 
 
Data __________________________________ 
 
Semnătura______________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                                                                                                      FORMULAR 2 
 
 

DECLARAŢIE 
 

PRIVIND NEÂNCADRAREA ÎN SITUAŢIA DE INCOMPATIBILITATE SAU 
CONFLICT DE INTERESE 

 

 

Subsemnatul /a ____________________________________ domiciliat/ă în 

____________,posesor al C.I/B.I seria _____ nr. ______ eliberat/ă de 

____________________la data de___________________ având CNP 

____________________, în calitate de candidat pentru poziţia de Membru în Consiliul 

de Administraţie al SC BUCURA PREST SRL Hateg. 

Declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedura de selecţie a 

candidaţilor pentru poziţia de Membru în Consiliul de Administraţie al SC BUCURA 

PREST SRL Hateg  şi a sancţiunilor prevăzute de Codul penal privind falsul în declarații 

că prin ocuparea poziţiei pentru care mi-am depus candidatura, nu mă aflu în situaţia de 

conflict de interese sau incompatibilităţi, aşa cum sunt acestea definite de legislaţia în 

vigoare din Romania. 

Subsemnatul/a declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare 

detaliu şi înţeleg că autoritatea publică tutelară are dreptul de a solicita, în scopul 

verificării şi confirmării declaraţiilor, orice informaţii şi documente doveditoare în 

conformitate cu prevederile legale. 

 

    Data , 
__________________                  
                 
 
     ___________________________ 
       (Nume, prenume) 
 
              ___________________ 
            (Semnătura) 
 
 



 
 
                                                                                                   FORMULAR 3 
 
 
 

DECLARAŢIE 
PRIVIND STATUTUL DE INDEPENDENT 

 
 

Subsemnatul/a_________________________________________, domiciliat/ă în 

________________________________________________, posesor al C.I/B.I seria 

_____ nr. _____ eliberat/ă de _____________________________ la data de 

_______________ având CNP ______________________________în calitate de 

candidat/ă pentru poziţia de Membru în Consiliul de Administraţie al  SC BUCURA 

PREST SRL Hateg ,declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din 

procedura de selecţie a candidaţilor pentru poziţia de Membru în Consiliul de 

Administraţie  al SC BUCURA  PREST SRL Hateg şi a sancţiunilor prevăzute de Codul 

Penal privind falsul în declaraţii, că:  

       Deţin statutul de independent faţă de ______________________________aşa cum 

este acesta descris in art. 1382  alin. 2 din legea 31/1990 privind societăţile; 

       Nu deţin statutul de independent faţă de ____________________________aşa cum 

este acesta descris in art. 1382  alin. 2 din legea 31/1990 privind societăţile; 

           Subsemnatul/a declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare 

detaliu şi înţeleg ca autoritatea publică tutelară, are dreptul de a solicita, în scopul 

verificării şi confirmării declaraţiilor, orice informaţii şi documente doveditoare în 

conformitate cu prevederile legale. 

    Data , 
  _______________ 
 
(Nume, prenume) 
___________________________ 
(Semnătura), 
___________________ 
 



 
 
 
                                                                                          FORMULAR   4 
 

 

DECLARAȚIE 

PRIVIND CAZIERUL JUDICIAR 

 
 

 

 

Subsemnatul/a __________________________________________, având 

CNP________________________, domiciliat/ă în _____________________, str. 

_________________________, nr._____, b l .  ____, s c .  ____, ap.____, posesor al/a 

C.I./B.I,seria ____nr.__________, eliberat/ă de _______________________________la 

data de__________, telefon fix:___________,telefon mobil ______________________,  

e-mail: ____________________, ca şi aplicant/ă pentru poziţia de membru în 

Consiliul de Administratie, la SC BUCURA PREST SRL  Hateg  , cunoscând 

dispoziţiile articolului 326 din Codul Penal cu privire la falsul în declaraţii, declar pe 

proprie răspundere că nu sunt inscris in cazierul judiciar. 

 Dau prezenta declaraţie fiindu-mi necesară la dosarul de înscriere la procesul de 

recrutare / selecţie pentru poziţia de membru în Consiliul de Administraţie la SC 

BUCURA PREST SRL Hateg. 

   

Data, _____________ 

 
                                                                

(Nume, prenume) 
___________________________ 
(Semnătura), 
___________________ 
 

 
 



 
 

                                                                                                                            
FORMULAR .5 

 
 

Declaratie pe proprie raspundere 
 
Nume  Telefon  

 
Prenume  E-mail  

 
 
C.I. /B.I 
seria 

  numar      Eliberat/a 
de 

 La data  
 

 
C.N.P.              Cetatenia  

 
 
Cu domiciliul in  

 
 
In calitate de participant la procesul de recrutare si selectie desfasurat de catre Primaria oras Hateg 
pentru ocuparea unui post in cadrul Consiliul de Administatie al SC BUCURA PREST SRL.  

 
      am fost  a   nu am   fost destituit(a)dintr-o functie din cadrul intreprinderii de stat ,cu capital 
majoritar sau de stat. 
 
      mi-a fost    nu mi-a fost incetat contractual individual de munca pentru motive disciplinare in ultimii 
5 ani 
 
   
 
 
Nume si prenume______________________________ 
 
Data ___________________________ 
 
Semnatura_______________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
                                                                                                                   FORMULAR    6 

 
 
 
 

DECLARAŢIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE 
 
 
 
       Subsemnatul/Subsemnata (numele şi toate prenumele din actul de identitate, precum şi 
eventualele nume 
anterioare...................................................................................................................................................
..........................................................................................................................,cetăţean roman……….., 
fiul/fiica lui (numele şi prenumele tatălu)........................................................................... şi 
al/a(numele şi prenumele mamei)………………………………….,născut/născută la(ziua, luna, 
anul)……………………………în(locul naşterii: 
localitatea/judeţul)…………………………………………………,domiciliat/domiciliată în 
(domiciliul din actul de 
identitate)……………………………………………………………………………………., 
legitimat/legitimată cu (felul, seria şi numărul actului de 
identitate).............................................................., cunoscând prevederile art. 326 din Codul penal cu 
privire la falsul în declaraţii, după luarea la cunoştinţă a conţinutului Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 24/2008      privind accesul la propriul dosar şi deconspirarea Securităţii, declar prin 
prezenta, pe    propria răspundere că am fost / nu am fost lucrător al Securităţii sau colaborator al 
acesteia, în sensul art. 2 lit. a)-c) din ordonanţa de urgenţă. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Data, _____________                                                                

(Nume, prenume) 
___________________________ 
(Semnătura), 
__________ 
 

 

 

 

 



 

 
                                                                                                           FORMULAR 7 
 

 

DECLARAŢIE 

PRIVIND PROCEDURA PENALA 

 

Subsemnatul/a______________________________________, având  CNP 

_____________________, domiciliat/ă în ______________, str. _________________, 

nr.____,  b l .  ____,  s c .  ____, ap.____, posesor al C.I/B.I, seria _____, nr. 

____________, eliberat de ___________________ la data de _________________,  

telefon fix: _______________, telefon mobil ____________________,  e-mail: 

_______________________, ca şi aplicant/ă pentru poziţia de membru în Consiliul de 

Administraţie, la SC BUCURA PREST SRL  Hateg  cunoscând dispoziţiile 

articolului 326 din Codul Penal cu privire la falsul în declaraţii, declar pe proprie 

răspundere că nu a fost iniţiată şi nici nu este în desfăşurare nici o procedură de 

natură penală împotriva mea. 

 Dau prezenta declaraţie fiindu-mi necesară la dosarul de înscriere la procesul de 

recrutare / selecţie pentru poziţia de membru în Consiliul de Administraţie la SC 

BUCURA PREST SRL Hateg   

 

  

    Data , 
  _______________ 
 
(Nume, prenume) 
___________________________ 
(Semnătura), 
___________________ 
 
 

 

         



 
 
 
 
                                                                                                         FORMULAR   8 
 

 

DECLARAŢIE 

PRIVIND APARTENENTA LA CONSIILE DE ADMINISTRATIE 

 

Subsemnatul/a __________________________________________, având 

CNP_______________________,domiciliat/ă î n_______________, 

str.__________________________, nr. _____, b l .  _____, sc. _____, ap. _____, 

posesor al C.I/B.I, seria _____, nr. ____________, eliberată de ________________ la 

data de _________________, telefon fix: ________, telefon mobil:________________, 

e-mail: ____________________, ca şi aplicant/ă pentru poziţia de membru în 

Consiliul de Administraţie, la SC BUCURA PREST SRL   Hateg ,cunoscând 

dispoziţiile articolului 326 din Codul Penal cu privire la falsul în declaraţii, declar pe 

proprie răspundere că fac /nu fac parte  parte din ______ consilii de administraţie și/sau 

membru în consiliul de supraveghere în societăţi comerciale sau întreprinderi publice al 

căror sediu se află pe teritoriul României. 

 Dau prezenta declaraţie fiindu-mi necesară la dosarul de înscriere la procesul de 

recrutare / selecţie pentru funcţia de membru în Consiliul de Administraţie la SC 

BUCURA PREST SRL   Hateg. 

 

    Data , 
  _______________ 
 
(Nume, prenume) 
___________________________ 
(Semnătura), 
___________________ 
 
 

 



 
 
                                                                                                        FORMULAR   9 
 

 

DECLARAŢIE DE CONSIMŢĂMÂNT 

 

 

 

 Subsemnatul/a,___________________________________________, 
domiciliat /a in localitatea __________________,judetul 
___________________,str.____________________,posesor al CI/BI seria 
__________nr______________,eliberat/a de ____________________la data de 
_________________având CNP______________________,declar pe propria răspundere 
că îmi exprim  acordul cu privire la utilizarea şi prelucrarea datelor mele  cu caracter 
personal de catre_______________________________________ în vederea verificării 
informaţiilor furnizate în cadrul procedurii de selecţie şi recrutare pentru ocupărea  unei 
poziţii de membru în Consiliul de Administraţie al SC BUCURA PREST SRL Hateg in  
 Am luat la cunoştinţă că datele cuprinse în acest formular vor fi tratate 
confidenţial, în conformitate cu prevederile Regulamentului European nr.679/2016 
privind protectia datelor cu caracter personal. 
            Consintamantul meu in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal 
,precum si furnizarea datelor personale este acordat pentru scopul mentionat si declar ca 
am luat cunostinta de drepturilr mele conferite de Regulamentul UE 679/2006. 
 

 

    Data , 
__________________                                                      
 
     ___________________________ 
       (Nume, prenume) 
 
         ___________________ 
                   (Semnătura) 
 
 
 
 
 
 


