
MUNICIPIUL  CRAIOVA   
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA   
         
                       
 

                  
     HOTĂRÂREA NR. _____ 

privind numirea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Craiova şi a 
membrilor în Consiliul de Administraţiei al Regiei Autonome de Administrare a 

Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova  
 
 
 

           Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 
28.10.2021; 
 Având în vedere referatul de aprobare nr.188108/2021, raportul nr.188112/2021 al 
Direcţiei Servicii Publice şi raportul de avizare nr.188643/2021 al Direcţiei Juridice, 
Asistenţă de Specialitate şi Contencios Administrativ prin care se propune numirea 
reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Craiova şi a membrilor în Consiliul de 
Administraţiei al Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public şi Fondului 
Locativ Craiova;  

  În conformitate cu prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.109/2011, 
privind guvernanţa corporativă a intreprinderile publice, cu modificările şi completările 
ulterioare; 
            În temeiul art.129 alin.2 lit.a şi d, coroborat cu alin.3 lit.d şi alin.7 lit.n, art.139 
alin.3 lit.h, art.154 alin.1 şi art.196 alin.1 lit.a din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului 
nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 
 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

 
Art.1. Se desemnează dl. Zorilă Dan, consilier juridic în cadrul aparatului de specialitate al 

Primarului Municipiului Craiova, să reprezinte interesele Consiliului Local al 
Municipiului Craiova, în calitate de autoritate publică tutelară și, pe cale de 
consecință, se numește  membru în Consiliul de Administrație al Regiei Autonome 
de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova. 

Art.2. Se numesc membrii în Consiliul de Administrației al Regiei Autonome de 
Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova,  persoanele 
menționate în  anexa nr.1 la prezenta hotărâre.  

Art.3. Se aprobă contractul de mandat al persoanelor prevăzute la art.1 şi 2 din prezenta 
hotărâre, în forma identificată în anexa nr.2 la prezenta hotărâre. 

Art.4. Se aprobă durata de 4 ani a contractului de mandat al membrilor Consiliului de 
Administraţie al Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public şi 
Fondului Locativ Craiova. 

 
 



 
Art.5. Se împuterniceşte Primarului Municipiului Craiova să semneze contractele de 

mandat încheiate cu membrii Consiliului de Administraţie al Regiei Autonome de 
Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova. 

Art.6. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, îşi încetează efectele Hotărârea 
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.93/2017. 

  Art.7. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Servicii Publice, dl. Zorilă Dan, Regia 
Autonomă de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova şi 
membrii desemnaţi la art.2 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 
 
 
 
 
 
 

           INIŢIATOR,   AVIZAT, 
              PRIMAR,      SECRETAR GENERAL, 

       Lia-Olguța VASILESCU 
        

      Nicoleta MIULESCU 

 
 

 

















 

 

ANEXA NR.1  

 

 

 

 

Membri ai Consiliului de Administraţie al Regiei Autonome de Administrare a 

Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova  

 
 

 

 

 

 

 

1.Dl. Zorila Dan 

2.Dl. Ruiu Constantin Alin 

3.Dl. Resceanu Catalin Ionut 

4.Dl. Cilibiu Mihai 

5.Dl. Musat Petrica 

6.Dl. Radu Marian Razvan 
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ANEXA NR.2  
 
 

 
CONTRACT DE MANDAT 

Încheiat astăzi _______________, între: 
 
Cap.I. Preambul 
Urmare a acordului de voinţă intervenit între părţile semnatare s-a încheiat prezentul contract de 
mandat, în condiţiile şi limitele ce urmează a fi prezentate mai jos şi în aplicarea prevederilor 
cuprinse în: Ordonanţa de urgenţă a Guvernului privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor 
publice nr. 109/2011, precum și Hotărârea Guvernului nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor 
metodologice de aplicare a unor prevederi din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporatista 
a intreprinderilor, O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul Administrativ, în Legea privind 
reorganizarea unitatilor economice de stat ca regii autonome si societati comerciale nr. 15/1990 și 
Codul Civil. 
 
Cap.II. Partile contractante 
Municipiul Craiova (denumit în continuare „mandant"), cu sediul în Craiova, str. Târgului, 
nr.26 judeţul Dolj, reprezentat prin, dna. Lia-Olguța Vasilescu, Primarului Municipiului Craiova, 
potrivit  art. 154 din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul Administrativ 
şi 
Domnul/doamna _______________________________ (denumit în continuare „mandatar"), 
membru al Consiliului de administraţie al R.A.A.D.P.F.L. Craiova, domiciliat în 
___________________, str. ___________________ nr. _____, judeţul Dolj, identificat cu 
B.I./C.I., seria ____ nr. ___________, eliberat de ___________________________ la data de 
______________. 
Cap. III. Obiectul contractului 
 Obiectul prezentului contract constă în îndeplinirea de către mandatar, în numele şi pentru 
mandant, a atribuţiilor autorităţii tutelare la R.A.A.D.P.F.L. Craiova, în cadrul consiliului de 
administratie, în condiţiile şi limitele impuse de prezentul contract. 
 Organizarea şi gestionarea activităţii regiei se vor efectua pe baza criteriilor de 
performanță anexă, care fac parte integrantă din prezentul contract . 
 Mandatarul este însărcinat cu îndeplinirea tuturor actelor necesare şi utile pentru 
realizarea obiectului de activitate al R.A.A.D.P.F.L. Craiova, conform dispozițiilor legii şi a 
actului constitutiv al regiei, inclusiv a actelor şi a sarcinilor care au fost delegate de către 
Municipiul Craiova către Consiliul de Administraţie al R .A.A.D.P.F.L. Craiova. 
 În schimbul activităţii prestate, mandatarul, în calitate de membru al Consiliului de 
Administraţie, va fi remunerat de către R.A.A.D.P.F.L. Craiova cu o îndemnizaţie lunară, în 
condiţiile prezentului contract. 
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Cap. IV. Drepturile, declaraţiile, atribuţiile şi obligaţiile părţilor contractante 
Art. 1. Drepturile mandatarului:  
a) de a solicita directorului general / directorilor mandantului informaţii cu privire la activitatea 
regiei, având acces la toate documentele privind operaţiunile regiei în condiţiile legii;  
b) de a convoca, în condiţiile legii şi a Actului Constitutiv, Consiliul de Administrație;  
c) să primească lunar remuneraţia stabilită conform prezentului Contract;  
d) de a solicita decontarea cheltuielilor de deplasare şi a altor cheltuieli realizate în interesul 
regiei pe baza documentelor justificative şi în condiţiile legii;  
e) să se retragă din calitatea de Membru al Consiliului de Administraţie, sub condiţia comunicării 
în scris mandantului a unui preaviz, cu cel puţin 60 (șaizeci) zile lucrătoare anterior retragerii;  
f) de a fi asigurat pentru răspunderea profesională civilă privind activitatea sa în cadrul 
Consiliului de Administraţie, primă de asigurare ce va fi achitată de societate pentru fiecare 
membru în Consiliu de Administrație;  
g) de a reprezenta societatea în relaţiile cu terţii, în limitele prevăzute în Actul Constitutiv;  
h) să beneficieze de descărcarea de gestiune, anual (după aprobarea situaţiilor financiare anuale 
auditate şi a raportului administratorilor) precum şi la finalul mandatului, respectiv în 30 
(treizeci) de zile de la data încetării mandatului.  
Art. 2. În realizarea prezentului contract, mandatarul va vota ducerea la îndeplinire a 
următoarelor atribuții generale: 
a) aprobă direcţiile principale de activitate şi de dezvoltare a regiei autonome, 
b) verifică funcţionarea sistemului de control intern / managerial, implementarea politicilor 
contabile şi realizarea planificării financiare; 
c) numeşte şi revocă directorii şi stabileşte remuneraţia lor; 
d) evaluează activitatea directorilor, verifică execuţia contractelor de mandat ale acestora; 
e) elaborează raportul semestrial, prezentat autorităţii publice tutelare, privitor la activitatea 
regiei autonome, care include şi informaţii referitoare la execuţia contractelor de mandat ale 
directorilor. 
f) îndeplineşte toate actele necesare şi utile pentru realizarea obiectului de activitate al regiei 
autonome, conform prevederilor legale. 
Art. 3. În realizarea prezentului contract, mandatarul va îndeplini următoarele obligaţii: 
a) mandatarul declară că a luat cunoștință de prevederile Actului Constitutiv al regiei, a 
Regulamentului Consiliului de Administraţie. Pe perioada derulării mandatului său va acţiona cu 
prudenţa şi diligenţa unui bun proprietar;  
b) mandatarul declară că nu se află în niciuna dintre situaţiile de incompatibilitate sau concurenţă 
prevăzute de Legea Societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările ulterioare de OUG 
nr.109/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, sau de orice alte reglementări legale 
imperative în vigoare;  
c) exercită în cadrul Consiliului de Administraţie competenţele/atribuțiile legale şi cele prevăzute 
în Actul Constitutiv al societăţii şi reprezintă mandantul în conformitate cu limitele care îi sunt 
acordate prin lege,  Actul Constitutiv și Hotarârile Consiliului Local, fără a-şi limita 
competenţele/atribuţiile în mod restrictiv la: 
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1.)  în termen de 90 (nouăzeci) de zile de la data numirii sale elaborează şi prezintă Consiliului 
de Administrație spre aprobare impreuna cu ceilalti membri ai Consiliului de Administratie 
planul de administrare, care include strategia de administrare pe durata mandatului pentru 
atingerea obiectivelor şi criteriilor de performanţă stabilite în prezentul contract;  
2.) răspunde în solidar cu ceilalţi membri ai Consiliului de Administraţie de implementarea 
integrală a planului de administrare al societăţii. În exercitarea funcţiilor sale conform 
prezentului Contract, mandatarul va lucra sub îndrumarea şi se va subordona Municipiului 
Craiova în conformitate cu prevederile Contractului şi Actului Constitutiv; 
3.) împreună cu membrii Consiliului de Administraţie numeşte directorul general/directorii, le 
stabileşte remuneraţia şi îi revocă;  
4.) în termen de 90 (nouăzeci) de zile de la numire, analizează împreună cu membrii  Consiliului 
de Administraţie planul de management prezentat de directorul general/directorii pe durata 
mandatului şi pentru primul an de mandat, cuprinzând strategia de conducere pentru atingerea 
obiectivelor şi criteriilor de performanţă stabilitate în Contractul de Mandat; împreuna cu ceilalti 
membri ai Consiliului de Administratie aprobă planul de management înaintat de Directorul 
general/directori  
5.) împreuna cu membrii Consiliului de Administratie exercită controlul asupra modului în care 
Directorul general conduce activitatea mandantului, evaluând activitatea Directorului 
general/directorilor atât sub aspectul execuției contractului de mandat, cât şi a planului de 
management;  
6.) poate solicita Directorului general/directorilor orice informații pe care le consideră necesare 
pentru exercitarea atribuțiilor sale în condiţiile stabilite de Consiliul de Administraţie; 
7.) împreună cu membrii Consiliului de Administraţie se îngrijește de publicarea politicii şi 
criteriilor de remunerare a membrilor Consiliului de Administraţie şi a Directorilor, pe pagina de 
internet a mandantului; 
8.) prezintă Municipiului Craiova un raport privind activitatea de administrare, care include şi 
informații referitoare la execuția contractelor de mandat ale Directorilor, detalii privind 
activitățile operaționale, performanţele financiare şi raportările contabile semestriale ale 
mandantului;  
9.) împreună cu membrii Consiliului de Administraţie elaborează un raport anual (care se publică 
pe pagina de Internet a mandantului) privind activitatea mandantului în luna mai a anului următor 
celui cu privire la care se face raportarea;  
10.) informează Municipiul Craiova, după prima sedință a Consiliului de Administrație, ce 
urmează încheierii actului juridic, asupra: 
a) oricărei tranzacții cu administratorii ori cu Directorii, cu angajații, prin punerea la dispoziția 
Municipiul Craiova a documentelor ce reflectă datele şi informațiile esențiale şi semnificative în 
legătură cu acele tranzacții; 
b) tranzacțiilor încheiate cu soțul sau soția, rudele ori afinii până la gradul IV inclusiv, ai 
persoanelor prevăzute la lit. (a) sau orice alte informaţii prevăzute de lege; 
11.) informează Municipiul Craiova, după prima sedință a Consiliului de Administrație, ce 
urmează încheierii actului juridic, asupra oricărei tranzacții încheiate de mandant cu o altă 
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întreprindere publică ori cu Ministerul Finanţelor Publice, dacă tranzacția are contravaloarea, 
individual sau într-o serie de tranzacţii, minimă a 100.000 Euro; 
12.) reprezintă mandantul în raporturile cu Directorul general/directorii împreuna cu  membrii 
Consiliului de Administratie avizează situațiile financiare ale mandantului; 
13.) împreună cu membrii Consiliului de Administraţie avizează/aprobă contractele, creditele şi 
diferitele operațiuni la nivelul mandantului, conform limitelor de competenţă stabilite prin Actul 
Constitutiv al societăţii; 
14.) împreună cu membrii Consiliului de Administraţie creează în cadrul Consiliului de 
Administraţie, Comitetul de nominalizare şi remunerare, Comitetul de audit şi alte comitete, 
fiecare cuprinzând cel puțin doi dintre membrii Consiliului de Administraţie; 
15.) ia toate măsurile necesare şi utile pentru buna funcționare a mandantului, având 
competenţele şi atribuţiile stabilite de lege şi Actul Constitutiv precum şi cele delegate de către 
Municipiul Craiova sau Directorului general conform legii sau Actului Constitutiv; 
16.) împreună cu membrii Consiliului de Administraţie supraveghează, îndrumă şi coordonează 
activitatea directorilor cu atribuţii de conducere delegate de Consiliul de Administraţie; 
17.) îşi exercită mandatul cu prudenţa şi diligenţa unui bun administrator, cu loialitate, în 
interesul societăţii şi a acţionarilor;  
18.) mandatarul care are într-o anumită operaţiune, direct sau indirect interese comune intereselor 
mandantului trebuie să înştiinţeze Consiliul de Administraţie despre aceasta precum şi pe 
auditorii interni şi să nu ia parte la nici o deliberare privind această operaţiune. Aceeași obligaţie 
o are mandatarul în cazul în care, într-o anumită operaţiune, constată că prezintă interes soţia, 
rudele sau afinii săi până la gradul al 4-lea inclusiv. Mandatarul care nu a respectat prevederile 
prezentului alineat va răspunde de daunele ce au rezultat pentru mandant;  
19.) în exercitarea atribuţiilor sale, prevăzute de prezentul Contract, mandatarul va coopera cu 
ceilalţi membri ai Consiliului de Administraţie, cu angajaţii mandantului, precum şi cu 
consultanţii externi/interni ai acestuia sau alţi membri din conducerea mandantului;  
20.) mandatarul îşi va duce la îndeplinire sarcinile, atingând standardele profesionale stabilite 
pentru acest tip de activitate şi cu prevederile prezentului Contract. În exercitarea atribuţiilor sale 
de mandat decizional, mandatarul va acţiona în interesul mandantului; 
21.) în cazul numirii sale în funcţia de preşedinte al Consiliului de Administraţie, mandatarului îi 
revin şi atribuţiile corespunzătoare acestei funcţii, stabilite în Actul Constitutiv al mandantului şi 
în prevederile legale aplicabile; 
22.) va respecta orice altă interdicţie, restricţie ori limitare impusă de prevederile legale 
aplicabile funcţiilor de conducere în cadrul întreprinderilor publice; 
23.)în termen de maximum 30 de zile de la data numirii sale, consiliul de administraţie 
elaborează o propunere pentru componenta de administrare a planului de administrare în vederea 
realizării indicatorilor de performanţă financiari şi nefinanciari. Componenta de administrare 
menționată mai sus se completează cu componenta managerială elaborată conform prevederilor 
art. 22 alin. (1) din O.U.G. nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare. Planul de 
administrare se supune analizei consiliului de administraţie al regiei autonome şi se aprobă prin 
decizie a acestuia.   



5 

24.)Indicatorii de performanță financiari și nefinanciari rezultați din planul de administrare și 
care vor constitui anexă la prezentul contract, se vor aproba de către Municipiul Craiova, ca 
autoritate publică tutelară, în termenul stipulat la art.13 din O.U.G. nr.109/2011. 
Art. 4. (1) Mandatarul acceptă acest contract de mandat, fiind ţinut să-şi îndeplinească obligaţiile 
contractuale cu buna-credinţă, având diligenţa unui bun adminstrator şi prudenţa specifică 
raporturilor juridice cu caracter oneros. 
(2) Mandatarul declară pe proprie răspundere că nu se află în nici una din situaţiile de 
incompatibilitate prevăzute de legislaţia în vigoare, de statutul său profesional sau de calitatea 
deţinută. 
Art. 5. (1) Pe lângă cele prevăzute la art. 1-3, mandatarul mai este obligat: 
a) să depună toate diligenţele în scopul realizării unei gestionări eficiente a capitalului de stat, de 
către regia autonomă la care este mandatar; 
b) să păstreze confidenţialitate cu privire la activitatea regiei autonome pe toată perioada 
mandatului, precum şi încă un an de la încetarea prezentului contract; 
c) să ia măsuri ca regia autonomă să transmită mandantului toate datele şi informaţiile solicitate 
de acesta; 
d) să sesizeze mandantul asupra deficienţelor sau neregulilor de natură a periclita normala 
funcţionare a regiei autonome pe care le constată direct sau indirect. În cazul în care deficienţele 
sau neregulile nu pot fi înlăturate operativ, mandatarul va propune şi măsurile ce le consideră că 
ar trebui luate; 
e) să depună la Municipiul Craiova, în termen de cel mult două zile de la data desfăşurării 
şedinţei consiliului de administraţie, copii conforme cu originalul (ştampilate şi semnate de 
conducerea societăţii) de pe hotărârile adoptate şi procesele-verbale ale şedinţelor; 
g) să furnizeze oricând mandantului, la solicitarea acestuia, informaţii şi date asupra exerciţiului 
mandatului său sau legate de activitatea regiei autonome; 
i) să îndeplinească hotărârile Consiliului Local al Municipiului Craiova aplicabile regiei 
autonome; 
j) să exercite cu bună credinţă şi profesionalism toate atribuţiile şi competenţele pe care legea, 
actul constitutiv al R.A.A.D.P.F.L. Craiova sau hotărârile Consiliului Local Craiova le trasează în 
sarcina sa; 
(2) Mandatarii sunt solidar răspunzători cu predecesorii lor în funcţie dacă, având cunoştinţă de 
neregulile săvârşite de aceştia, nu le comunică în scris auditorilor interni şi auditorului financiar, 
precum şi autorităţii publice tutelare. 
(3) Răspunderea pentru actele săvârsite de un alt administrator nu cade în sarcina 
administratorilor care au aprobat consemnarea în Registrul deciziilor Consiliului de 
Administraţie împotrivirea lor şi i-au încunoştiinţat apoi despre aceasta, în scris, pe auditorii 
interni, auditorul financiar şi autoritatea publică locală. 
(4) Membrii Consiliului de Administraţie al regiei autonome au obligaţia să dezvolte şi să aplice 
strategii, planuri şi politici privind reducerea obligaţiilor financiare restante, reducerea pierderilor 
economice, creşterea profiturilor, a cifrei de afaceri, creşterea productivităţii muncii şi 
dezvoltarea competitivitatii regiei autonome. 
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(5) Membrii Consiliului de administraţie al regiei autonome au obligaţia de a implementa în 
R.A.A.D.P.F.L. Craiova un sistem de analiză şi evaluare a situaţiei curente, precum şi un set de 
indicatori de performanţă în raport cu care să se definească permanent oportunităţile de 
îmbunatatire a activităţii regiei autonome. 
(6) Să îndeplinească orice alte obligaţii ce decurg din lege şi din hotărârile Consiliului Local al 
Municipiului Craiova. 
Art. 6. Obligaţiile mandantului: 
În derularea prezentului contract, mandantului îi revin următoarele obligaţii: 
a) să asigure mandatarului deplina libertate în îndeplinirea atribuţiilor/ sarcinilor/ obligaţiilor în 
calitate de administrator, singurele limitări fiind cele prevăzute de lege, de Actul Constitutiv al 
mandantului şi de prezentul Contract;  
b) să stabilească remuneraţia lunară fixă, pentru executarea mandatului său, şi revizuită anual, în 
funcţie de gradul de îndeplinire a indicatorilor de performanţă prevăzuţi în contractual de 
mandate; 
c) să asigure mandatarului condițiile de muncă şi dotările necesare pentru desfășurarea activității; 
d) să analizeze gradul de îndeplinire a obiectivelor şi performanţelor  mandatarului; 
e) ia măsuri de sancționare pentru nerespectarea obligațiilor asumate de către mandatar prin 
prezentul Contract;  
 
Cap. V. Răspunderea contractuală a părţilor semnatare 
Art. 7. Răspunderea mandatarului: 
a) Având în vedere caracterul oneros al prezentului contract, mandatarul este ţinut răspunzător în 
condiţiile legislaţiei în vigoare aferente contractului. În acest sens, răspunderea sa funcţionează 
pentru neexecutarea totală/parţială cât şi pentru executarea defectuoasă a acestuia. 
b) Producerea de daune materiale şi morale mandantului prin fapte sau omisiuni produse în 
executarea contractului de mandat atrage răspunderea civilă a mandatarului. 
În cazul în care faptele sau omisiunile au caracter penal, mandatarul răspunde în conformitate cu 
prevederile legii penale. 
Art. 8. Răspunderea mandantului: 
a) răspunderea mandantului va fi operată în situaţia nerespectării obligaţiilor asumate prin 
prezentul contract, precum şi în situaţia executării defectuoase, a neexecutării totale sau parţiale a 
obligaţiilor asumate; 
b) mandantul nu răspunde pentru actele sau faptele ilicite cauzatoare de prejudicii, săvârşite de 
mandatar prin depăşirea competenţelor atribuite prin prezentul contract; 
 
Cap. VI Remunerarea mandatarului şi durata mandatului 
Art. 9. Pentru îndeplinirea mandatului său, mandatarul va primi de la regia autonomă, o 
remuneraţie lunară fixă bruta, de 4128 lei/lună, revizuită anual, în funcţie de gradul de 
îndeplinire a indicatorilor de performanţă prevăzuţi în contractul de mandat. 
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Art. 10. (1) Durata mandatului este de 4 ani de la data numirii în funcţie, în conditiile evaluării 
anuale a activităţii acestuia de către autoritatea publică tutelară. Evaluarea vizează execuţia 
anuală a contractului de mandate şi a planului de administrare. 

(2) Mandatul poate fi reînnoit prin hotărârea mandantului. 
 
Cap. VII. Modificarea contractului 
Art. 11. (1)Prevederile prezentului contract pot fi modificate, dupa o prealabilă notificare scrisă, 
cu acordul ambelor părţi, prin act adiţional. 

(2) Prezentul contract va fi adaptat corespunzător reglementărilor legale ulterioare încheierii 
acestuia care îi sunt aplicabile. 

 
Cap. VIII. Clauze de loialitate şi confidenţialitate 
Art. 12. (1)Administratorul este obligat să-şi folosească întreaga capacitate de muncă în interesul 
societăţii, comportându-se ca un bun gospodar. 
(2) Administratorului îi sunt interzise orice activităţi în beneficiul unei regii autonome /societăţi 
comerciale concurente, cu acelaşi domeniu de activitate sau care se află în relaţii de comerţ cu 
regia parte la contract. Interdicţia se extinde şi asupra soţului/soţiei administratorului, precum şi 
asupra rudelor şi afinilor acestuia până la gradul IV inclusiv. 
(3) Pe întreaga durată a prezentului contract administratorul este obligat să păstreze 
confidenţialitatea datelor, informaţiilor şi documentelor referitoare la activitatea regiei autonome 
care au acest caracter, obligaţie care se menţine şi pe o perioadă de 3 ani de la încetarea 
prezentului contract de mandat. 
(4) Pe întreaga durată a prezentului contract administratorul este obligat să nu utilizeze în scop 
comercial, pentru sine sau pentru altul, rezultatele activităţilor tehnico ştiinţifice efectuate de 
către mandant sau a altor informații secrete în legătură cu acestea (know-how sau altele 
asemenea). 
 

Cap. IX. Încetarea contractului. 
Art. 13. (1) Părţile semnatare ale prezentului contract stabilesc că acesta îşi poate înceta efectele 
în următoarele condiţii: 
a) renunţarea mandatarului la mandatul său. În acestă situaţie, mandatarul este obligat să notifice 
mandantului - cu cel puţin 30 zile înainte - renunţarea sa, în caz contrar rămânând obligat la 
daune interese pentru pagubele ce le-ar provoca; 
b) revocarea de către mandant a mandatarului său, oricând acesta hotărăşte; 
c) modificări legislative de natură a împiedica asemenea formă de mandatare; 
d) la expirarea perioadei stabilită ca durată a contractului de mandat; 
e) în cazul în care se constată din culpa mandatarului o scădere a performanţelor regiei autonome 
faţă de anul de referinţă; 
f) renunţarea de către mandatar la mandatul încredintat; 
g) acordul de voinţă al părţilor; 
h)când există un caz de incompatibilitate prevăzut de lege; 
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i) în cazul insolvabilităţii sau lichidării regiei; 
j) decesul mandatarului sau punerea acestuia sub interdicţie judecătorească; 

(2) În cazul revocării sale, mandatarul este obligat să înapoieze regiei autonome toate actele 
şi documentele deţinute în exercitarea atribuţiilor sale la data expirării preavizului acordat, 
potrivit legii. 
 
Cap. X. Forţa majoră. 
Art. 14. (1) Niciuna din părţile contractante nu răspunde de neexecutarea la termen sau/şi de 
executarea în mod necorespunzător –total sau parţial – a oricărei obligaţii care îi revine în baza 
prezentului contract, dacă neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligaţiei respective 
a fost cauzată de forţa majoră, aşa cum este definită de lege. 
(2) Partea care invocă forţa majoră este obligată să notifice cealaltă parte, în termen de 5 zile de 
la producerea evenimentului şi să ia toate măsurile posibile în vederea limitării consecinţelor lui. 
(3) Dacă în termen de 5 zile de la producere, evenimentul respectiv nu încetează, părţile au 
dreptul să-şi notifice încetarea de plin drept a prezentului contract fară ca vreuna dintre ele să 
pretindă daune-interese. 
Cap. XI. Obiectivele şi criteriile de performanţă 
Art. 15. Obiectivele şi criteriile de performanţă reprezintă, în sensul unei expresii cantitative şi 
valorice, principalele rezultate ale regiei autonome pe care mandatarul se angajează să le obţină 
prin conducerea, gestionarea şi organizarea activităţii acestuia şi sunt prevăzute în anexa care 
face parte integrantă din prezentul contract de mandat. 
Art. 16. Criteriile şi obiectivele de performanţă se actualizează anual în termen de 30 de zile de 
la data aprobării bugetului de venituri şi cheltuieli, încheindu-se act adiţional la prezentul 
contract. 
Art. 17. Mandatarul este obligat să atingă realizarea criteriilor de performanţă prevăzute în 
planul de administrare şi în orice alte acte convenite de mandant şi mandatar, sub sancţiunea 
revocării mandatarului din funcţia de administrator şi încetarii prezentului contract în cazul în 
care criteriile şi obiectivele standard de performanţă prevăzute în Anexa 1 sunt îndeplinite în 
medie, în proporţie mai mică de 80% într-un an fiscal sau în proporţie mai mică de 85% în doi 
ani fiscali consecutivi, din culpa mandatarului. 
Art. 18. Modificările şi completările ulterioare, în timpul unei execuţii bugetare se fac prin 
corelarea cu Bugetul de venituri şi chetuieli ori de câte ori acesta se rectifică. 
 
Cap. XII. - Alte clauze 
Art. 19. Mandantul va putea modifica oricând prevederile contractului atunci când necesităţile o 
impun. Mandantul exonerează de orice răspundere mandatarul în situaţia modificării sau 
revocării intempestive a mandatului său. 
Art. 20. Mandatarul nu poate transmite sau substitui mandatul său altei persoane. 
Art. 21. În executarea mandatului său, mandatarul va avea în vedere cadrul legal şi criteriile 
orientative generale sau punctuale, date în scris de mandant. 
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Art. 22. Mandantul are dreptul de a declanşa procedurile privind incidenţa răspunderii 
mandatarului oricând consideră justificat, pentru neexecutarea totală/parţială sau executarea 
defectuoasă a mandatului acestuia. 
Art. 23. Anexa privind obiectivele şi criteriile de performanţă a mandatarului, precum şi 
obiectivele cuantificate privind reducerea obligaţiilor restante, reducerea pierderilor, creşterea 
profiturilor, a cifrei de afaceri şi creşterea productivităţii muncii face parte integrantă din 
prezentul contract. 
Art. 24. Clauzele prezentului contract se completează cu dispoziţiile referitoare la mandat 
prevăzute de legislaţia în vigoare . 
Art. 25. Prin semnarea prezentului contract, se consideră ca mandatarul a acceptat în mod expres 
mandatul dat de mandant, în condiţiile legii. 
Art. 26. (1) Prezentul contract este guvernat de legislaţia română. 
Art. 27. Prezentul contract intră în vigoare la data semnării acestuia şi se semnează în 3 (trei) 
exemplare.       

 MANDANT,                 MANDATAR    
    
  Municipiul Craiova  
             prin 
         PRIMAR, 
       Lia -Olguța VASILESCU 
 
 
     Director Executiv D.E.F 
             Lucia Ștefan 
 
 
     Director Executiv D.S.P. 
             Delia Ciucă 
 
     Director Executiv adj 
            Alin Glăvan 
 
       Vizat de legalitate 
    Ana – Maria Mihaiu 
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Anexa la Contractul de mandat 

 

 

INDICATORI DE PERFORMATA AI MANAGEMENTULUI OPERATORULUI PROPUȘI 
PENTRU CONTRACTELE DE MANDAT 

 

Indicatorii de performanta pentru anul n se clculeaza raportat la anul n-1 

Pentru fiecare an se vor avea in vedere : 

Cifra de afaceri 

Profitul brut 

Productivitatea muncii= Cifra de afaceri / Numarul de prsonal 

Creante restante 

 

Nr. crt Denumire indicator Formular de calcul Obiectiv de realizat Pondere procentuala 
(conf.Art.25,alin.2 din 
HG722/2016) 

1 Cresterea profitului brut Profit brut in anul 
(n)*100/Profit brut 
in anul (n-1) 

Mai mare sau egal cu 
102% 

10,00% 

2 Cifra de afaceri Cifra de afaceri in 
anul (n)*100/Cifra 
de afaceri in anul 

(n-1) 

Mai mare sau egal cu 
103% 

10,00% 

3 Productivitate muncii Productivitate 
muncii in anul 
(n)*100/ 
Productivitate 
muncii  in anul (n-
1) 

Mai mare sau egal cu 
107% 

10,00% 

4 Reducerea creantelor restante (Creante restante 
in anul n-1)-

Creante restante in 
anul 

(n)*100/Creante 
restante in anul (n)  

Mai mare sau egal cu 
20% 

10,00% 

5 Rata rezolvarii 
sesizarilor/solicitarilor 

Sesizarile 
rezolvate in anul 

(n)*100/Total 
sesizari primite in 

anul (n) 

Mai mare sau egal cu 
95% 

10,00% 

 Indicatorii de performanta specifici activitatii de guvernanta corporativa reprezinta 50% 
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(conform prevederilor art.25 alin 2 din HG722/2016) din total indicatori de performanta si 
sunt urmatorii: 

1. Crearea pe site-ul RAADPFL Craiova a unei pagini dedicate Consiliului de Administratie 
care sa cuprinda informatii de interes public (20%). 

2. Im cadrul consiliului de administratie se va constitui comitetul de audit , format din 3 
administratori neexecutivi si independenti care va indeplini atributiile prevazute de OUG 
109/2011 cu modificarile si completarile ulterioare.(Conform prevederilor art.10 din Legea 
111/2016) (15%) 

3. Va asigura transparenta informatiilor  prin asigurarea afisarii pe site-ul regiei a 
indicatorilor economici si de performanta , inclusiv bugetele de investitii in fiecare an , 
datoriile intreprinderii catre bugetul de stat , institutii de creditare si catre alti parteneri 
comerciali si catre alti parteneri comerciali , valoarea subventiilor operationale primite de 
la bugetul de stat etc(15%). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
Directia Juridica, Asistenta de Specialitate si Contencios Administrativ 
Nr. 188643/21.10.2021 
 

RAPORT DE AVIZARE 
 
 Având în vedere: 
 

 Referatul de aprobare nr. 188108/21.10.2021 al Direcției Servicii Publice - Serviciul 
Administrarea si Monitorizarea Serviciilor de Utilitate Publică; 

 Raportul de specialitate nr. 188112/21.10.2021 al Direcției Servicii Publice -  Serviciul 
Administrarea și Monitorizarea Serviciilor de Utilitate Publică; 

 O.U.G. privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice nr. 109/2011; 

 H.G. nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din 
OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporatista a intreprinderilor; 

 H.C.L. nr. 93/2017; 

 Adresa Federației Patronatelor din Regiunea Oltenia nr. 187573/20.10.2021; 
 O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ; 
 Legea nr. 514/2003 privind organizarea si exercitarea profesiei de consilier juridic; 

 
AVIZĂM FAVORABIL 

 
Propunerea privind: 
 Desemnarea d-lui Zorilă Dan, consilier juridic în cadrul aparatului de specialitate al 

Primarului Municipiului Craiova, să reprezinte interesele Municipiului Craiova, în calitate 
de autoritate publică tutelară și, pe cale de consecință, se numește  membru în Consiliul de 
Administrație al R.A.A.D.P.F.L. Craiova 

 Numirea membrilor în Consiliul de Administrației al R.A.A.D.P.F.L. Craiova,  
persoanele menționate în  Anexa nr. 1 la prezentul Raport.  

 Aprobarea contractelor de mandat, potrivit Anexei nr. 2 la prezentul Raport; 
 Stabilirea remuneraţiei fixe a membrilor Consiliului de Administraţie, în cuantum 4128 

lei /brut/membru; 
 Durata de 4 ani a contractului de mandat al membrilor Consiliului de Administraţie; 
 Împuternicirea Primarului Municipiului Craiova să semneze contractul de mandat cu 

membrii Consiliului de Administraţie. 
 Încetarea efectelor H.C.L. nr. 93/2017. 

 
DIRECTOR EXECUTIV,     ÎNTOCMIT, 
      Ovidiu Mischianu     consilier juridic Diana-Mihala Dimian 
Îmi asum responsabilitatea privind realitatea şi      Îmi asum responsabilitatea pentru realitatea  
legalitatea în solidar cu întocmitorul înscrisului     și legalitatea întocmirii acestui act oficial 
Data 21.10.2021         Data 21.10.2021              



 
 
 
 
Raport  pentru numirile finale 
 
Procedura de selecție a fost elaborată în acord cu prevederile OUG 109/2011 privind guvernanţa 
corporativă a întreprinderilor publice aprobată cu modificări prin Legea nr. 111/2016 și H.G. 722/2016 
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice. 

Procedura de selecție s-a  efectuat cu scopul de a asigura transparentizarea și profesionalizarea conducerii 
potrivit standardelor de guvernantă corporativă a întreprinderilor publice, astfel cum au fost dezvoltate în 
Principiile de guvernantă corporativă ale Organizației pentru Cooperare si Dezvoltare Economică. 

În vederea implementării procesului de recrutare şi selecţie a candidaţilor pentru ocuparea posturilor de 
membru în cadrul Consiliului de  Administrație al Regiei Autonome de Administrare a Domeniului 
Public şi a Fondului Locativ Craiova, Municipiul Craiova a contractat compania Federația Patronatelor 
din Regiunea Oltenia , ca expert independent specializat în recrutarea resurselor umane, contractul cu nr. 
122424/12.07.2021. 
 
Comisia de selecție in conformitate cu HG722/2016/SECŢIUNEA a 11-a /ART. 44 
“(7) După finalizarea interviurilor, comisia de selecţie sau comitetul de nominalizare şi remunerare 

întocmeşte raportul pentru numirile finale, care include clasificarea candidaţilor cu motivarea acesteia 

(9) Raportul prevăzut la alin. (7) se transmite astfel: 

a) la conducătorul autorităţii publice tutelare, în vederea luării deciziei de numire, pentru regiile 

autonome.” înainteaza prezentul Raport pentru numirile finale în vederea aprobării listei de persoane din 
rândul cărora autoritatea publica tutelara are dreptul să numească membrii Consiliului de Administrație al 
Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public şi a Fondului Locativ Craiova pentru un mandat 
de până la 4 ani.  
Ca urmare a parcurgerii cu succes a tuturor etapelor din cadrul procesului de recrutare și selecție și a 
clasificării candidaților, conform rezultatelor obținute de fiecare candidat în parte în urma evaluării  
competențelor  măsurabile, a trăsăturilor și a condițiilor care trebuie îndeplinite în mod ideal de membrii 
consiliului de administratie, individual și colectiv, împreună cu aptitudinile, cunoștiințele , experiența și 
alte atribute ale candidaților implicați, în urma transpunerii rezultatelor  în matricea consiliului a rezultat 
următorul clasament al candidaților din lista scurtă : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Rezultatele obținute în  urma procedurii de recrutare  pentru  ocuparea funcției  de membru în Consiliul 
de  Administrație al Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public şi a Fondului Locativ 

Craiova: 

 
 

 Candidații care au calitatea de funcționar public 

  

Candidat  

  

Punctaj 

obtinut in 

urma 

evaluarii 

dosarului 

Punctaj 

aliniere 

Declaratie 

de Intentie 

cu 

Scrisoarea 

de asteptari 

Punctaj 

obtinut in 

urma 

interviului  

Total 

punctaj 

 Rezultat obtinut 

in urma 

transpunerii  

punctajului in 

Matricea 

Consiliului 

Total ponderat 

matrice 

1 Dl. Zorila Dan 17.00 5.00 90.67 112.67  100.67 91.33 

 

 Candidații care nu  au calitatea de funcționar public 

  

Candidat  

  

Punctaj 

obtinut in 

urma 

evaluarii 

dosarului 

Punctaj 

aliniere 

Declaratie 

de Intentie 

cu 

Scrisoarea 

de asteptari 

Punctaj 

obtinut in 

urma 

interviului  

Total 

punctaj 

 Rezultat obtinut 

in urma 

transpunerii  

punctajului in 

Matricea 

Consiliului 

Total ponderat 

matrice 

1 

Dl. Ruiu Constantin 

Alin 
17.00 5.00 88.67 110.67 

 

98.67 90.00 

2 

Dl. Resceanu 

Catalin Ionut 
13.00 5.00 90.33 108.33 

 

100.33 91.00 

3 Dl. Cilibiu Mihai 12.00 5.00 91.00 108.00  101.00 91.83 

4 Dl. Musat Petrica 13.00 5.00 89.00 107.00  99.00 90.17 

5 

Dl. Radu Marian 

Razvan 
12.00 5.00 88.67 105.67 

 

98.67 89.50 

6 
Dl.Florea 

Constantin 
12.00 5.00 85.67 102.67 

 

95.67 87.00 

Va atasam rapoartele de evaluare ale candidatilor. 

Comisia de selecție, prin: 

…………………………. 

 



 

 

PROFILUL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE AL 

Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public şi a Fondului Locativ Craiova 

 

I. Introducere 

 
În conformitate cu prevederile art. 1 punctul 18 din Anexa nr. 1 la H.G. nr. 722/2016: 

 „ Profilul consiliului - o identificare a capacităților, trăsăturilor și cerințelor pe care 

consiliul trebuie să le dețină la nivel colectiv, având în vedere contextul organizațional, 

misiunea, așteptările exprimate în scrisoarea de așteptări și elementele de strategie 

organizațională existente sau ce trebuie dezvoltate. Profilul conține și matricea 

consiliului de administrație, care conferă o expresie a acestor capacități pe care 

consiliul trebuie să le posede la nivel colectiv, printr-un set de competențe, abilități, 

alte condiții eliminatorii, ce trebuie îndeplinite individual și colectiv de membrii 

consiliului; 

În conformitate cu prevederile art. 23, din Anexa nr. 1 la H.G. nr. 722/2016, : 

„ Profilul consiliului se bazează pe următoarele componente: 

a) analiza cerințelor contextuale ale întreprinderii publice, în general, și ale 

consiliului, în particular; 

b) matricea unui profil al consiliului.”  

În conformitate cu prevederile art. 34, din Anexa nr. 1 la H.G. nr. 722/2016 

„Profilul consiliului se aprobă astfel 
a) In cazul regiilor autonome , de catre autoritatea publica tutelara la propunerea 
structurii de guvernanta corporative sau, dupa caz de catre autoritatea publica 
tutelara.”  

 
 

II. Legislaţia specifica, domeniul de activitate si descrierea activitatii 
intreprinderii publice 

 

Regia Autonomă de Administrare a Domeniului Public şi a Fondului Locativ Craiova 
este înfiinţată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.14 din 20.03.1995. 
Regia Autonomă de Administrare a Domeniului Public şi a Fondului Locativ Craiova 
este persoană juridică şi funcţionează pe bază de gestiune economică şi autonomie financiară, 
în conformitate cu legislaţia în vigoare a prezentului regulament şi sub autoritatea Consiliului 
Local al Municipiului Craiova. 
 
 
 



Cadrul legal de organizare, funcţionare, finanţare si control al R.A.A.D.P.F.L Craiova este: 
- OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice 
completata si modificata la zi 
- HCLnr. 14/1995 
- OUG 57/2019 
- Lg. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public 
 
Sediul regiei este în Craiova, str. Brestei nr. 129A. Regia poate avea alte subunităţi şi alte 
adrese în municipiul Craiova 
 
Avand peste 600 de angajati, RAAADPFL Craiova acopera urmatoarele domenii de activitate: 

1. Zone Verzi  
Asigura prestarea de servicii specifice în domeniul amenajării şi întreţinerii spaţiilor 
verzi; producerea de material dendrologic, cultura florilor şi a plantelor ornamentale 
în pepiniera şi serele proprii. 
 Ofera servicii şi asistenţă tehnică în domeniul zonelor verzi; 
 Efectuează lucrări de întreţinere, plantări la zonele verzi prin intermediul 

sectoarelor de întreţinere oraş; 
 Asigura exploatarea, întreţinerea şi închirierea toaletelor ecologice. 

Sectorul Zone Verzi Executa urmatoarele lucrari contra cost: 
Lucrari de amenajare a terenurilor cu destinatia curte: montare rulou gazon, 
montare sistem de irigare rezidual, livrare si plantare material dendro-floricol; 
Lucrari de amenajare fantani arteziene, iazuri si alte lucrari de acest gen; 
Lucrari de intretinere a zonelor rezidentiale (tunderea gazonului/ vegetatiei, 
tratamente fitosanitare, etc.); 
Aranjamente florale pentru diverse evenimente ( nunti, botezuri, mese festive, 
etc.). 

 
2.  Mobilier urban: 

 Asigura exploatarea, intretinerea si reparatiile instalatiilor fantanilor arteziene 
din Municipiul Craiova; 

 Asigura intretinerea si reparatiile la imprejmuirile zonelor verzi si de agrement 
si la mobilierul urban (locuri de joaca, banci, foisoare, cosuri de gunoi, etc.) 
amplasat pe domeniul public al Municipiului Craiova; 
Executa la cerere si prin contract lucrari de vopsitorii la diversi agenti economici 
si persoane particulare 
Sectorul Mobilier Urban executa urmatoarele lucrari contra cost: 
Executa diverse lucrari de constructii din lemn sau metal cu destinatia mobilier 
de curte/ gradina sau butaforie( foisoare, podete, etc.). 

 
3. Fond Locativ: 

 Raspunde de problemele privind administrarea fondului locativ, contractarea 
inchirierii spatiilor si in general de aplicarea legislatiei in domeniul fondului 
locativ. 

 Administreaza si tine evidenta fondului locativ de stat; 
 Incheie contractele de inchiriere pentru spatiile locative folosite ca locuinte, 

spatii cu alta destinatie, terenuri si garaje; 
 Preschimbari de contracte, preluari de contracte; 

 
 



 
 

4. Reparatii/constructii urbane: 
 Executa reparatia strazilor in baza comenzilor primite de la Primaria 

Municipiului Craiova; 
 Executa, la cerere si contra cost, lucrari de reparatii strazi pentru populatie in 

urma executarii bransamentelor de gaze si canalizari; 
 Executa lucrari de intretinere si reparatii instalatii si constructii pentru imobilele 

proprietate de stat sau private; 
Sectorul Reparatii Strazi executa urmatoarele lucrari contra cost: 
Lucrari de executare trotuare si alei din pavele, piatra bruta, granit, beton, etc; 
Lucrari de refacere a trotuarelor si aleilor din pavele, piatra bruta, granit, beton, 
etc; 
Diverse lucrari de reparatii si finisaje la imobile. 
Lucrari de intretinere si reparare a strazilor/drumurilor cu imbracaminte din 
pavaj de piatra bruta sau amestec optimal; 
Sisteme de irigat rezidentiale( sisteme de udare cu aspersoare escamontabile si 
programare automata; 
Diverse lucrari de reparatii si finisaje la imobile. 

 
5.  Administrarea cimintirelor: 

 Asigura concesionarea locurilor de veci in conformitate cu prevederile 
Regulamentului privind funcţionarea cimitirelor aprobat prin HCL364/2013 in 
cimitirele aflate in administrarea RAADPFL Craiova; 

 Asigura administrarea şi întreţinerea cimitirelor aflate în patrimoniul regiei: 
Cimitirul UNGURENI, Cimitirul SINEASCA, Cimitirul CRAIOVA NORD, 
Cimitirul DOROBANŢIA; 

 Executa lucrari funerare la comanda si contra cost. 
 

6.  Sistematizarea circulatiei: 
 Asigura executarea lucrarilor de reparatii si inlocuire a semafoarelor din 

Municipiul Craiova, raspunzand de functionarea corecta a acestora; 
 Asigura semnalizarea si orientarea corecta a circulatiei rutiere si pietonale; 
 Asigura implementarea si intretinerea unor sisteme moderne de monitorizare si 

fluidizare a traficului; 
 

7. Gradina Zoologica 
 Desfasoara activităţi specifice grădinilor zoologice; 
Grădina zoologică din Craiova a fost inaugurată în anul 1906 şi este una din cele 
mai vechi din țară.  
Accesul publicului la Grădina Zoologică este gratuit. 

 

 

 

 

 

 



Regia Autonomă de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova îşi 
desfăşoară activitatea în principal pe teritoriul municipiului Craiova. 
 
Activităţile principale ale regiei sunt: 
- administrarea, conservarea, protejarea, întreţinerea imobilelor şi exploatarea în 
condiţiile de eficienţă economică, a bunurilor mobile şi imobile, proprietatea regiei 
sau administrate de aceasta şi valorificarea lor în modalităţile permise de lege; 
- atribuirea, în condiţiile legii, cu aprobarea Consiliului Local al Municipiului Craiova, 
către partidele politice, fundaţii, asociaţii, cabinete medicale, unităţi aparţinând 
cultelor religioase a spaţiilor pentru birouri şi pentru alte destinaţii din imobilele care 
se află în administrarea regiei; 
- închirierea spaţiilor de locuit şi a celor cu altă destinaţie, altele decât cele de locuit, şi 
încheierea contractelor de asociere, în condiţiile legii; 
-executarea lucrărilor de conservare, întreţinere, construcţii şi reparaţii la imobilele 
proprii, precum şi pentru terţi, în condiţiile legii; executarea de confecţii metalice şi 
de lemn; 
- prestarea de servicii specifice în domeniul amenajării şi întreţinerii spaţiilor verzi; 
- producerea de material dendrologic, cultura florilor şi a plantelor ornamentale în 
pepiniera şi serele proprii; 
- activităţi de întreţinere şi efectuare de reparaţii curente a străzilor şi drumurilor 
comunale; 
-administrarea şi întreţinerea cimitirelor aflate în patrimoniul regiei : Cimitirul 
Ungureni, Cimitirul Sineasca, Cimitirul Craiova Nord şi Cimitirul Dorobănţie; 
- comerţul cu amănuntul şi activităţi de alimentaţie publică; 
- efectuarea operaţiunilor de transport şi a altor servicii specifice obiectului propriu de 
activitate; 
- organizarea acţiunilor de formare şi perfecţionare profesională în domeniul specific de 
activitate; 
- tranzacţii imobiliare 
- realizarea altor activitati care au legătură cu obiectul sau de activitate 
- activitati specifice grădinilor zoologice 
- intretinerea, exploatarea instalaţiilor de semaforizare 
 
Obiectele de activitate ale regiei conform clasificării activităţilor din economia 
naţională sunt: 
7020 – Închirierea şi subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate. 
7012 – Cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii; 
9253 – Activităţi ale grădinilor botanice şi zoologice şi a rezervaţiilor – Grădina 
Zoologică; 
9303 – Activităţi de pompe funebre şi similare; 
9272 – Alte activităţi recreative – Debarcader; 
9304 – Activităţi de întreţinere corporală - Baia Publică; 
4523 – Construcţii de autostrăzi – drumuri – baze sportive – reparaţii străzi; 
4522 – Lucrări de învelitori, şarpante şi terase la construcţii. 
4521 – Construcţii de clădiri şi lucrări de geniu; 
4511 – Demolarea construcţiilor, terasamente şi organizarea de şantier; 
4030 – Producţia şi distribuţia energiei termice şi a apei calde; 
3663 – Fabricarea altor produse manufacturiere – pictură; 
205 – Fabricarea altor produse din lemn; fabricarea articolelor din plută, paie şi 

împletituri; 



266 – Fabricarea elementelor din beton, ciment şi ipsos; 
2670 – Tăierea, fasonarea şi finisarea pietrei şi marmurei; 
281 – Fabricarea de construcţii metalice; 
4531 – Lucrări de instalaţii electrice; 
4532 – Lucrări de izolaţii şi protecţii anticorozive; 
4533 – Lucrări de instalaţii tehnico-sanitare; 
4534 – Alte lucrări de instalaţii – sistematizare 
4541 – Lucrări de ipsoserie; 
4542 – Lucrări de tâmplărie şi dulgherie; 
4543 – Lucrări de pardosire şi placare a pereţilor; 
4544 – Lucrări de vopsitorie, zugrăvire şi montări de geamuri; 
4550 – Închirierea utilajelor de construcţii şi din dotare cu personal de deservire aferentă; 
5020 – Întreţinerea şi repararea autovehicolelor; 
5030 – Comerţ cu piese şi accesorii pentru autovehicole; 
5122 – Comerţ cu ridicata al florilor şi al plantelor; 
5244 – Comerţ cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat şi al altor articole de uz 
casnic; 
5245 – Comerţ cu amănuntul, în magazine de specialitate, al altor produse; 
4941 – Transport rutier de mărfuri; 
3600 – Captarea, tratarea şi distribuţia apei; 
3700 – Colectarea şi epurarea apelor uzate; 
6820 – Închirierea şi subânchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate; 

8230– Activităţi de organizare a expoziţiilor, târgurilor şi congreselor 

 

III. Obiectul, misiunea și principiile ce guvernează activitatea societății 

 
Obiectivul principal atat pentru R.A.A.D.P.F.L Craiova si pentru municipiul Craiova 

este creşterea calitatii serviciilor prestate atat către Primăria Municipiului Craiova cat si către 
terii, cat si gestionarea eficienta a resurselor, asigurarea de personal specializat pentru toate 
domeniile de activitate ale regiei, viziunea realista asupra situaţiei economico-financiare a 
regiei. 

Dintre metodele si tehnicile de management la nivelul R.A.A.D.P.F.L Craiova se aplica 
conducerea prin obiective organizatorice la nivelul intregii regii care permite creşterea 
performantelor organizaţionale prin asigurarea unui grad ridicat de implicare a directorilor si 
subordonaţilor de la fiecare nivel organizational. 

Regia se organizează si se administrează cu respectarea prevederilor legale in vigoare 
privind administraţia publica locala, descentralizarea administrativa si financiara, dezvoltarea 
regionala, finanţele publice locale si cu respectarea principiilor: 

- autonomiei locale 
- descentralizării serviciilor publice 
- subsidiaritatii si proportionalitatii 
- responsabilităţii si legalităţii 
- asocierii intercomunitare 
- dezvoltării durabile si corelării cerinţelor cu resursele 
- protecţiei si conservării mediului natural si construit 
- asigurării igienei si sanatatii populaţiei 
- administrării eficiente a bunurilor din proprietatea publica sau privata a unitarilor 



administrativ-teritorial 
- participării si consultării cetăţenilor 
- liberului acces la informaţiile privind serviciile publice. 

 
Organizarea, exploatarea si gestionarea serviciilor publice de gospodărie comunala 
trebuie sa asigure: 

 satisfacerea cerinţelor cantitative si calitative ale utilizatorilor, corespunzător 
prevederilor contractuale 

 sanatatea populaţiei si calitatea vieţii 
 protecţia economica, juridica si sociala a utilizatorilor 
 funcţionarea optima, in condiţii de siguranţa a persoanelor si a serviciului, de 

rentabilitate si eficienta economica a construcţiilor, instalaţiilor, echipamentelor si 
dotărilor, corespunzător parametrilor tehnologici proiectaţi si in conformitate cu 
caietele de sarcini, cu instrucţiunile de exploatare si cu regulamentele serviciilor 

 introducerea unor metode modeme de management 
 introducerea unor metode modeme de elaborare si implementare a strategiilor, 

politicilor, programelor si/sau proiectelor din sfera serviciilor de utilitari publice 
 protejarea domeniului public si privat si a mediului, in conformitate cu reglementările 

specifice in vigoar 
 informarea si consultarea comunităţilor locale beneficiare ale acestor servicii 
 respectarea principiilor economiei de piaţa, asigurarea unui mediu concurential, 

restrângerea  si reglementarea ariilor de protocol 
 

Principii generale de management 

Viziunea de management aferentă Planului de Administrare este concentrată pe 

respectarea unor principii fundamentale de management corporativ, premisă a maximizării 

eficienței și eficacității RAAADPFL Craiova 

Planul de Administrare al Regiei Autonomă de Administrare a Domeniului Public şi 

a Fondului Locativ Craiova trebuie să fie concentrat pe respectarea unor principii 

fundamentale de guvemanţă corporativă, având ca scop, maximizarea şi eficientizarea 

rezultatelor activităţii regiei autonome.  

Consiliul de Administraţie al Regiei Autonomă de Administrare a Domeniului Public şi a 

Fondului Locativ Craiova va aplica următoarele principii ale guvemanţei corporative : 

In domeniul administrării se vor aplica măsuri ce vor antrena toate componentele 

managementului în realizarea obiectivelor propuse acţionând pentru : 

 Adaptarea relaţiilor cu colaboratorii prin implementarea principiilor guvemanţei 

corporative, reglementate prin OUG nr. 109/2011; 

 Permanentizarea, cu frecvenţă săptămânală, a şedinţelor de tip participativ cu 

invitarea managementului de nivel superior (Director General şi manageri), dar şi 

a unor invitaţi din partea managementului de nivel mediu (şefi ai compartimentelor 



funcţionale, şefi de secţii); 

 Consultarea permanentă a reprezentanţilor salariaţiilor, respectiv a sindicatului, cu 

privire la principalele decizii cu impact în zona asigurării unor condiţii decente de 

muncă şi viaţă. 

In domeniul utilizării în mod eficient a forţei de muncă se va asigura concentrarea 

resursei umane pentru îndeplinirea obiectivelor prioritare, acţionând pentru : 

 Stabilirea obiectivelor prioritare pentru activitatea regiei autonome: 

 Elaborarea de documente programatice: Strategia de Dezvoltare, Planul de 

Administrare, Planul de Management şi aducerea acestora la cunoştiinţa 

managementului mediu şi a personalului regiei autonome; 

 Monitorizarea şi controlul permanent a modului şi gradului de realizare a obiectivelor; 

 Implementarea indicatorilor de performanţă în vederea evaluării rezultatelor 

activităţilor organizaţionale. 

In domeniul eficientizării actului de management, se va acţiona pentru : 

 Elaborarea şi implementarea de planuri de carieră pentru poziţiile din oganizaţie care 

sunt considerate de importanţă strategică; 

 Generalizarea sistemului de evaluare a performanţelor la nivelul tuturor verigilor 

organizatorice şi posturilor din cadrul regiei autonome; 

 Evaluarea personalului în vederea identificării angajaţilor cu potenţial de a suplini 

posturile de conducere; 

 Elaborarea şi actualizarea permanentă a strategiei de dezvoltare a resurselor umane, în 

corelare cu obiectivele strategice ale organizaţiei, care va include o componentă privind 

planificarea profesională 

 
Obiectivele strategice ale regiei 

 
Pentru realizarea misiunii sale, RAADPFL Craiova isi propune următoarele obiective 
strategice: 
1. Eficienta economica 

- Optimizarea permanenta a costurilor de producţie si de logistic astfel incat 
atingerea performantelor dorite si a nivelului serviciilor cerate sa se realizeze cu 
costuri minime 

- Asigurarea viabilităţii economice si sustenab iii tatii financiare a operatorului 
prin politici adecvate de urmărire a eficientei cost/beneficiu a serviciului, 
recuperare creanţe, control intern managerial, managementul riscului 

- Imbunatatirea continua a managementului mentenantei in scopul reducerii 
consumurilor de materiale, continuarea automatizării activitatii operaţionale in 
vederea reducerii consumurilor si costurilor 

- Obţinerea unei marje optimale de profit, care sa permită atat dezvoltarea in 



continuare a societăţii 
- Promovarea unei metodologii de stabilire a tarifelor, astfel incat sa se asigure 

modernizare si dezvoltare, conform principiului eficientei costului 
2. Modernizarea si imbunatatirea serviciilor 

- Continuarea derulării celorlalte programe de investiţii 
- Sprijinirea autoritarilor locale in derularea programelor proprii 
- Asigurarea dezvoltării durabile si creşterea flexibilităţii 
- Extinderea ariei de operare si diversificarea ofertei de servicii către clienţi 
- Imbunatatirea serviciilor din punct de vedere al calitatii prin dezvoltarea si 

introducerea de tehnologii noi. 
3. Orientarea către client 

- Preocupare permanenta pentru creşterea gradului de incredere al clienţilor si 
pentru asigurarea unei transparente legate de acţiunile intreprinse 

- Imbunatatirea calitatii vieţii populaţiei care trăieşte in zona deservita, prin 
calitatea lucrărilor de intretinere a spatiilor din portofoliul de activitati 

- Continuarea politicii de solidaritate sociala inter-comunitati 
4. Competente profesionale 

- Creşterea eficientei generale a companiei, prin corecta dimensionare, informare 
si motivare a personalului societarii 

- Crearea unui mediu favorabil invatarii in regie si sprijinirea angajaţilor in a-si 
dezvolta capacitatea de a folosi tehnici si procedure modern. 

- Dezvoltarea resurselor umane prin Lustruirea permanenta si evaluarea atenta a 
angajaţilor 

- Continuarea programelor de creştere a competentei profesionale la toate 
nivelele 

 5.  Grija pentru mediu 
          -  riscurilor de mediu 

6.Grija pentru sanatatea populaţiei si angajaţilor 

          -   Preocuparea continua pentru protejarea sanatatii publice prin supravegherea 

atenta a substanţelor folosite in procesul de producţie 

Asigurarea securităţii si sanatatii angajaţilor companiei in vederea 

operationalizarii si cuantificării principalelor obiective strategice 

 

IV.  Consiliul de Administrație 

Conducerea Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public si a Fondului 

Locativ este asigurata de Consiliul de Administraţie. Consiliul de Administraţie se numeşte 

prin hotararea Consiliului Local si este format din 7 membri, conform OUG nr. 109/2011 

pentru un mandat de 4 ani și va fi condus de un președinte ales de plenul consiliului din rândul 

membrilor săi. Acest consiliu își desfășoară activitatea în baza Actului Constitutiv și a 

regulamentului propriu de organizare și funcționare care a fost întocmit cu respectarea 



legislației în vigoare și prin care Consiliul de Administrație are în responsabilitate 

administrarea societății. 

În conformitate cu prevederile din OUG109/2011:  „ Capitolul II Administrarea și 

conducerea regiilor autonome Secţiunea 1 Consiliul de administrație  Articolele 5-8 

1. Membrii consiliului de administrație selectați vor fi persoane fizice, cu experiență în 
activitatea de administrare/management a/al unor întreprinderi publice profitabile sau a 
/al societăților comerciale din domeniul său de activitate, cu respectarea următoarelor 
condiții: 
a) un reprezentant al Ministerului Finanțelor Publice, licențiat în științe economice sau 

juridice și cu experiență în domeniul economic, contabilitate, audit, financiar sau 
juridic de cel puțin 5 ani de la data obținerii diplomei de studii superioare; 

b) un reprezentant al autorității publice tutelare, cu experiență de cel puțin 5 ani în 
domeniul de activitate al regiei autonome și/sau în activitatea de administrare de 
societăți ori regii autonome; 

c) 5 persoane cu experiență în administrarea sau managementul unor regii autonome 
sau societăți, inclusiv societăți din sectorul privat. Aceste persoane nu pot fi 
funcționari publici sau alte categorii de personal din cadrul autorității publice 
tutelare sau al altor instituții publice. 

2. Membrii consiliului de administraţie se numesc de autoritatea publică tutelară şi de 

Ministerul Finanţelor Publice, în cazul reprezentantului acestei instituţii. 

3. Nu pot fi administratori persoanele care, potrivit legii, sunt incapabile ori care au fost 

condamnate pentru infracțiuni contra patrimoniului prin nesocotirea încrederii, 

infracțiuni de corupție, delapidare, infracțiuni de fals în înscrisuri, evaziune fiscală, 

infracțiuni prevăzute de Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării 

banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării 

terorismului, republicată, cu modificările ulterioare. 

4. Membrii consiliului de administrație nu pot face parte din mai mult de 3 consilii de 

administrație ale întreprinderilor publice. Autoritatea publică tutelară poate stabili un 

număr mai mic de consilii de administrație din care un membru desemnat al unei 

întreprinderi publice poate face parte. 

5. Durata mandatului membrilor consiliului de administrație este stabilită prin actul de 

înființare și nu poate depăși 4 ani. Mandatul membrilor consiliului de administrație 

poate fi reînnoit ca urmare a unui proces de evaluare, dacă prin actul de înființare nu se 

dispune altfel. Mandatul administratorilor numiți ca urmare a încetării, sub orice formă, 

a mandatului administratorilor inițiali coincide cu durata rămasă din mandatul 

administratorului care a fost înlocuit. 

 



Procedura de selecție se organizează pentru 6 candidați pentru ocuparea funcțiilor de 

membrii in Consiliul de administrație al Regiei Autonome de Administrare a Domeniului 

Public si a Fondului Locativ  

În mod obligatoriu, în selecția candidaților se va avea în vedere evitarea situațiilor de 

conflict de interese sau incompatibilități. 

Atribuțiile Consiliului de Administrație privind administrarea societății sunt cele legate 

de stabilirea direcților principale de activitate și dezvoltare a regiei,  a obiectivelor pentru 

directorii regiei, urmărirea și evaluarea activității acestora prin raportarea la prevederile 

contractelor de mandat respectiv a planului de management al acestora. Consiliul de 

Administrație are în secundar și unele atribuții care pot fi delegate directorului general. 

Consiliul de Administraţie isi desfasoara activitatea in conformitate cu propriul sau 

regulament de organizare si funcţionare si hotărăşte in toate problemele privind activitatea 

regiei cu excepţia celor, care potrivit legii sunt date in competenta altor organe. Consiliul de 

Administraţie se intruneste in şedinţe lunar, sau ori de cate ori este nevoie, la propunerea 

preşedintelui sau la propunerea a cel puţin o treime din numărul membrilor. 

Consiliul este insarcinat sa supravegheze performanta managementului executive si 

situaţia generala a afacerilor in cadrul regiei. Consiliul sprijină managementul executiv 

În conformitate cu prevederile din OUG109/2011: 

„ Capitolul II Administrarea și conducerea regiilor  

(1) Consiliul de administrație este însărcinat cu îndeplinirea tuturor actelor necesare și 

utile pentru realizarea obiectului de activitate al regiei autonome. 

(2) Consiliul de administrație are următoarele atribuții de bază: 

a) numește și revocă directorii și stabilește remunerația acestora; 

b) analizează și aprobă planul de administrare elaborat în colaborare cu directorii, în 

acord cu scrisoarea de așteptări și cu declarațiile de intenție; 

c) negociază indicatorii de performanță financiari și nefinanciari cu autoritatea publică 

tutelară; 

d) asigură integritatea și funcționalitatea sistemelor de raportare contabilă și financiară, 

precum și realizarea planificării financiare; 

e) verifică funcționarea sistemului de control intern sau managerial; 

f) monitorizează și evaluează performanța directorilor; 

g) întocmește raportul semestrial privind activitatea regiei autonome, pe care îl prezintă 

autorității publice tutelare; 



h) monitorizează și gestionează potențialele conflicte de interese de la nivelul organelor 

de administrare și conducere; 

i) supervizează sistemul de transparență și de comunicare; 

j) monitorizează eficacitatea practicilor de guvernanță corporativă ale regiei autonome; 

k) raportează lunar autorității publice tutelare modul de îndeplinire a indicatorilor de 

performanță financiari și nefinanciari, anexă la contractul de mandat, precum și alte 

date și informații de interes pentru autoritatea publică tutelară, la solicitarea acesteia. 

 

În conformitate cu prevederile Regulamentul  de organizare si functionare a 

consiliului de administratie al R.A.A.D.P.F.L CRAIOVA 

Consiliul de Administratie este insarcinat cu indeplinirea tuturor actelor necesare si 
utile pentru realizarea obiectului de activitate a regiei. Membrii Consiliului de Administratie 
isi exercita mandatul cu prudenta si diligenta unui bun administrator 
  

Atributiile si competentele Consiliului de Administratie sunt urmatoarele 

a. Aproba directiile principale de activitate si de dezvoltare ale regiei autonome; 
b. Asigura elaborarea strategiei de dezvoltare, retehologizare, modernizare, reorganizarea 
regiei, pe care o supune spre aprobare Consiliului Local; 
c. Verifica functionarea sistemului de control intern/managerial, implementarea politicilor 
contabile si realizarea planificarii financiare; 
d. În termen de maximum 30 de zile de la data numirii sale, consiliul de administraţie 
elaborează o propunere pentru componenta de administrare a planului de 
administrare, în vederea realizării indicatorilor de performanţă financiari şi 
nefinanciari.Componenta de administrare se completează cu 
componenta managerială elaborată conform prevederilor art. 36 alin. (1) din Legea 
111/2016.Planul de administrare se supune analizei şi aprobării consiliului de 
administraţie sau supraveghere al regiei autonome. 
e. numeşte şi revocă directorii şi stabileşte remuneraţia acestora; 
f. analizează şi aprobă planul de administrare elaborat în colaborare cu 
directorii, în acord cu scrisoarea de aşteptări şi cu declaraţiile de intenţie 
g. negociază indicatorii de performanţă financiari şi nefinanciari cu 
autoritatea publică tutelară; 
h. asigură integritatea şi funcţionalitatea sistemelor de raportare contabilă 
şi financiară, precum şi realizarea planificării financiare; 
i. verifică funcţionarea sistemului de control intern sau managerial; 
j. monitorizează şi evaluează performanţa directorilor; 
k. întocmeşte raportul semestrial privind activitatea regiei autonome, pe 
care îl prezintă autorităţii publice tutelare; 
l. monitorizează şi gestionează potenţialele conflicte de interese de la 
nivelul organelor de administrare şi conducere; 
m. supervizează sistemul de transparenţă şi de comunicare; 

n.monitorizează eficacitatea practicilor de guvernanţă corporativă ale regiei autonome; 



o. raportează lunar autorităţii publice tutelare modul de îndeplinire a indicatorilor de 

performanţă financiari şi nefinanciari, anexă la contractul de mandat, precum şi alte date şi 

informaţii de interes pentru autoritatea publică tutelară, la solicitarea acesteia. 

p. Completeaza sau revizuieste planul de administrare daca acesta nu prevede masurile pentru 

realizarea obiectivelor cuprinse in contractual de mandate si nu cuprinde rezultatele 

prognozate care sa asigure evaluarea indicatorilor de performanta stabiliti in contract la 

solicitarea Consiliului Local 

q. Numeste si revoca directorul regiei si stabileste remuneratia lui conform prevederilor legale 

in vigoare 

r. Numeste si revoca ceilalti directori conform legii si stabileste remuneratia lor 

s. Incheie contractile de mandate cu directorul sau directorii. Contractual de mandate este 

acordul de vointa incheiat intre regia autonoma reprezentata de Consiliul de Administratie si 

directorul/directorii regiei autonome, care are ca obiectiv indeplinirea unor obiective si 

criterii de performanta aprobate de Consiliul de Administratie. In contractul de mandate 

alaturi de criteriile de performanta specific se prevad in mod obligatoriu obiective 

cuantificabile privind reducerea obligatiilor restante, reducerea pierderilor, cresterea 

profitelor, a cifrei de afaceri, cresterea productivitatii muncii 

t. Evalueaza activitatea directorului, verifica executia contractului de manadat al acestui. 

u. Aproba Planul de management intocmit de director. 

v. Evalueaza activitatea directorului anual si vizeaza atat executia contractului de mandate cat 

si a planului de management; 

w. Analizeaza trimestrial raportul intocmit de director cu privier la activitatea de conducere 

executive si cu privier la evolutia regiei, raport care va fi comunicat de acesta. Regia 

organizeaza auditul intern in conformitate cu dispozitiile Legii nr. 672/2002 privind auditul 

public intern, cu modificarile si completarile ulterioare. Auditoria interni raporteaza direct 

consiliului de Administratie. 

x. Urmareste respectarea dispozitiilor legale privind protectia mediului inconjurator, 

respectarea normelor de Securitate si sanatatein munca in cadrul regiei.Aproba tactica si 

strategia activitatii de marketing 

y. Avizeaza contractarea de imprumuturi bancare pe termen scurt,mediu si modul de 

rambursare a acestora,cu aprobarea Consiliului Local 

z. Avizeaza rezultatele inventarierii anuale a patrimoniului R.A.A.D.P.F.L Craiova si 
hotaraste cu privire la diferentele constatate propuse de Comisia centrala de inventariere. 
 



Consiliul de administratie  va avea o componentă mixtă și echilibrată în ceea ce 
privește experiența profesională asigurând o diversitate a expertizei și experiențelor la nivelul 
întregului consiliu. 

Fiecare membru al noului consiliu trebuie să aibă calificarea necesară pentru a evalua 
operațiunile și politicile regiei.  

Un membru al consiliului poate avea mai multe domenii de expertiză/competență.  

De asemenea, Consiliul trebuie să fie compus în așa fel încât acesta, în totalitatea sa, să 

aibă o educație economică adecvată, o bună înțelegere a principalilor termeni economici și 

specifici administrării unor regii, precum și de guvernanța corporativă 

Componenta Consiliului este alcătuită astfel încât membrii sa poată acționa 

independent si critic in relație cu managementul executiv, iar in cadrul Consiliului sa poată 

forma o echipa omogena. 

 

Profilul consiliului conține și matricea consiliului de administrație, care conferă o 

expresie a acestor capacități pe care consiliul trebuie să le posede la nivel colectiv, printr-un 

set de competențe, abilități, alte condiții eliminatorii, ce trebuie îndeplinite individual și 

colectiv de membrii consiliului. 

În matricea profilului consiliului, autoritatea publică tutelară stabilește definirea 

profilului de candidat pentru consiliu. Matricea profilului consiliului diferențiază între criteriile 

obligatorii și criteriile opționale necesar a fi îndeplinite de candidații pentru poziția de membru 

în consiliu. 

Criteriile obligatorii sunt competențe și trăsături care trebuie să fie 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 către toți, pentru care nu există un nivel minim 

de competență aplicabil tuturor membrilor consiliului. 

 

Intocmit  

Federatia Patronatelor din Regiunea Oltenia  

Cristea Valentin 

 

Aprobat  

 



                                          

 

                                                                                        

 

 

RAPORT DE EVALUARE A CANDIDATULUI 

     Cilibiu Mihai 

 

OPIS 

 

 

 

1.  Conformitatea conditiilor stabilite in publicatia de concurs ; evaluare  dosar 

2. Evaluare declaratie de intentie/ evaluare alinierea declaratiei de intentie cu 

scrisoarea de asteptari 

3. Evaluare interviu 

4. Transpunerea rezultatelor obținute în urma interviului în matricea consiliului 

5. Concluzii 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                          

 

                                                                                        

 

1.Conformitatea conditiilor stabilite in publicatia de concurs; evaluare dosar 

Federația Patronatelor din Regiunea Oltenia în calitate  de expert independent si in conformitate cu 

contractul de prestari serviii nr. 122424/12.07.2021,a procedat la verificarea conformității și 

eligibilității dosarului  candidatului în vederea ocupării postului de membru în Consiliul de 

Administrație al Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public şi a Fondului Locativ 

Craiova. 

 

In termenul de transmitere a dosarului de candidatură solicitat în anunțul de recrutare, s-a depus 

dosarul  avand numarul de inregistrare 149053/25.08.2021 

 

 In cadrul etapei de verificare a conformității dosarelor de candidatura, candidatul a 

obtinut 12 puncte din maxim 17 

I 

 

Documente obligatorii solicitate  

in anunt 

Mod indeplinire 

(se vor enumera/  

descrie documentele depuse ) 

Admis/ 

Respins   

1.  Opis documente; Conditie indeplinita /opis dosar  Admis 

2.  Cererea de inscriere Formular nr.1 (in original) Conditie indeplinita  /cererea de 
inscriere - Formular 
nr.1/20.08.2021 

 Admis 

3.  Curriculum vitae, potrivit modelului comun european (in original); Conditie indeplinita /CV      Admis 

4.  Copia actului de identitate; Conditie indeplinita: Copia actului 
de identitate  

Admis 

5.  Copia certificatului de casatorie sau a altor acte, doar in cazul in care 

numele de pe actele depuse este diferit de cel de pe actul de identitate; 

Nu este cazul Admis 

6.  Copii documente care atestă educația/ studiile și pregătirea profesională 
inclusiv declaratia pe proprie raspundere ca indeplinesc sau nu calitatea 

de funcționari publici sau alte categorii de personal din cadrul 
autorității publice tutelare sau al altor instituții publice si Formular nr.2 
in original conform pct.2 cerinte minime 

Conditie indeplinita: 
-Diploma de licenta -Seria B 

0000700 nr.700/17.09.2003- 
Universitatea din Craiova- 
Facultatea de Automatica , 
Calculatoare si Electronica  / 

profilul Stiinta Sistemelor si a 
Calculatoarelor -titlul de Inginer 
Diplomat, sesiunea -februarie 2002 
-Diploma de licenta -Seria IA 

0047527 nr.877/22.05.2017- 
Universitatea din Craiova- 
Facultatea de Agronomie-domeniul 
de studii Inginerie geodezica  
/ titlul de Inginer sesiunea -iulie 

2016 
-Diploma de licenta -Seria MA 
0140926 nr.103/07.10.2019- 
Universitatea din Petrosani - 

Facultatea de Stiinte  /Management 

Admis 



                                          

 

                                                                                        

profilul Managementul Resurselor 

Umane  -titlul de Master , sesiunea 
– iulie 2018 
-Diploma de licenta -Seria MA 
0140781 nr.102/07.10.2019- 

Universitatea din Petrosani - 
Facultatea de Mine  /Mine, Petrol si 
Gaze -profilul Topografie miniera 
informatizata si cadastru   -titlul de 

Master , sesiunea – iulie 2018 
Conditie indeplinita: 
Agentia Nationala de Cadastru si 
Publicitate Imobiliara  

Adeverinta 42888/07.09.2021 -
Director al Oficiului de Cadastru si 
Publicitate Imobiliara Dolj  -
03.05.2017-30.06.2020- Experienta 

relevanta 4 ani si 1 luna 
Formular 2/20.08.2021- NU se 
incadreaza in categoria functionar 
public. 

7.  Copii documente care atestă educația/ studiile și pregătirea profesională 

conform pct.3 cerinte minime; 

Conditie indeplinita: 
-Diploma de licenta -Seria B 
0000700 nr.700/17.09.2003- 
Universitatea din Craiova- 

Facultatea de Automatica , 
Calculatoare si Electronica  / 
profilul Stiinta Sistemelor si a 
Calculatoarelor -titlul de Inginer 

Diplomat, sesiunea -februarie 2002 
-Diploma de licenta -Seria IA 
0047527 nr.877/22.05.2017- 
Universitatea din Craiova- 

Facultatea de Agronomie-domeniul 
de studii Inginerie geodezica  
/ titlul de Inginer sesiunea -iulie 
2016 

-Diploma de licenta -Seria MA 
0140926 nr.103/07.10.2019- 
Universitatea din Petrosani - 
Facultatea de Stiinte  /Management 

profilul Managementul Resurselor 
Umane  -titlul de Master , sesiunea 
– iulie 2018 
-Diploma de licenta -Seria MA 

0140781 nr.102/07.10.2019- 
Universitatea din Petrosani - 
Facultatea de Mine  /Mine, Petrol si 
Gaze -profilul Topografie miniera 

informatizata si cadastru   -titlul de 
Master , sesiunea – iulie 2018 

Admis 

8.  Copii ale documentelor care dovedesc experienta solicitata (carnet de 
munca, extras din Registrul General de Evidenta a Salariatilor, 

contracte de mandat/management, adeverinte eliberate de angajatori, 
recomandari relevante din partea unor persoane cu functii de conducere 
si decizie din partea autoritatii tutelare / actionari majoritari, etc.) 
conform pct.4 cerinte minime 

Conditie indeplinita: 
Agentia Nationala de Cadastru si 

Publicitate Imobiliara  
Adeverinta 42888/07.09.2021 -
Director al Oficiului de Cadastru si 
Publicitate Imobiliara Dolj  -

03.05.2017-30.06.2020- Experienta 
relevanta 4 ani si 1 luna 

Admis 

9.  Declaraţie pe proprie răspundere privind calitatea de membru în 

consilii de administraţie ale întreprinderilor publice, altele decât cel în 

Conditie indeplinita : Formular 

nr.3/20.08.2021-nu face parte din 
Admis 



                                          

 

                                                                                        

care urmează a fi numit conform Formular nr. 3 in original  conform 

pct.5 cerinte minime 

alt consiliu de administratie 

10.  Adeverinta medicala in original conform pct.6 cerinte minime; Conditie indeplinita 
Adeverinta medicala cu 

nr.3345/28.07.2021 

Admis 

11 Cazierul judiciar in original  conform pct.7 cerinte minime; Conditie indeplinita :  
Cazier judiciar 
nr.28805057/19.08.2021 

Admis 

12 Cazier fiscal in original  conform pct.8 cerinte minime; Conditie indeplinita :  
Certificat de cazier fiscal 
nr.14006/19.08.2021 

Admis 

13 Declaraţie pe proprie răspundere privind starea intreprinderile unde și-a 
exercitat activitatea ca administrator/director (să nu fie în procedură de 
faliment ): Formular nr.4 in original  conform pct.9 cerinte minime 

Conditie indeplinita : Formular 
nr.4/20.08.2021 

Admis 

14 Declaraţie pe proprie răspundere :Formular nr.5 in original  conform 
pct.10 cerinte minime 

Conditie indeplinita : Formular 
nr.5/20.08.2021 

Admis 

15 Declaraţie de consimţământ prin care candidatul îşi exprimă acordul de 

a se procesa datele sale personale în scopul procedurii de recrutare şi 
selecţie :Formular nr. 7  in original 

Conditie indeplinita : Formular 

nr.7/20.08.2021 
Admis 

 Nedepunerea, în termenul indicat, a tuturor documentelor în forma și modurile solicitate, atrage după sine  
excluderea din procedura de selecție, dosarul fiind considerat respins. 

II Documente relevante care să ateste îndeplinirea criteriilor care   constituie un avanataj (dupa caz). 

 

1 

Copii documente care atestă studii postuniversitare, cursuri de 

specializare/ perfectionare , atestate prin diplomă/certificat  de 
absolvire, conform pct.1cerinte care constituie un avantaj 

Conditie indeplinita: 

-Diploma de licenta -Seria B 0000700 

nr.700/17.09.2003- Universitatea din Craiova- 

Facultatea de Automatica , Calculatoare si 

Electronica  / profilul Stiinta Sistemelor si a 

Calculatoarelor -titlul de Inginer Diplomat, 

sesiunea -februarie 2002 

-Diploma de licenta -Seria IA 0047527 

nr.877/22.05.2017- Universitatea din Craiova- 

Facultatea de Agronomie-domeniul de studii 

Inginerie geodezica  

/ titlul de Inginer sesiunea -iulie 2016 

-Diploma de licenta -Seria MA 0140926 

nr.103/07.10.2019- Universitatea din Petrosani 

- Facultatea de Stiinte  /Management profilul 

Managementul Resurselor Umane  -titlul de 

Master , sesiunea – iulie 2018 

-Diploma de licenta -Seria MA 0140781 

nr.102/07.10.2019- Universitatea din Petrosani 

- Facultatea de Mine  /Mine, Petrol si Gaze -

profilul Topografie miniera informatizata si 

cadastru   -titlul de Master , sesiunea – iulie 

2018 

2 Copii documente (extras de revisal/cim/contract de mandat /adeverinte 
) din care rezultă experienţa de minim 3 ani în activitatea de 
administrare/management a unor intreprinderi publice/societati 
comerciale profitabile din domeniul de activitate al regiei autonome 

conform pct.4 cerinte care constituie un avantaj: 

- 



                                          

 

                                                                                        

3 Declaratie pe propria raspundere privind conducerea unor intreprinderi 

publice / societati comerciale  care au inregistrat cel putin un exercitiu 
financiar cu trend crescator (cifra de afaceri, profit )  indicand locul de 
munca si pozitia ierarhica ocupata, conform pct.5 cerinte care 
constituie un avantaj Formular nr. 6 in original. 

Formular nr.6/20.08.2021-depus  

 
Concluzie : In conformitate cu art.A.3 din anuntul publicat „ Dacă informaţiile din dosare nu sunt concludente în 

ceea ce priveşte întrunirea minimului de criterii stabilite pentru selecţie de către candidaţi, comisia de evaluare, cu 

sprijinul expertului independent, după caz, are dreptul sa solicite clarificări suplimentare sau sa decida respingerea 

candidaturii ” s-au solicitat documente suplimentare si s-a completat dosarul de catre candidat cu „ Adeverinta 

42888/07.09.2021 -Director al Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobiliara Dolj  -03.05.2017-30.06.2020- 

Experienta relevanta 4 ani si 1 luna” emisa de Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara. 

In urma verificarii documentelor aferente dosarului de candidatura al dlui Cilibiu Mihai  au  rezultat urmatoarele : 

1. Au fost indeplinite cerintele obligatorii mentionate in Anuntul postat pe site-ul Municipiului Craiova, dosarul 

candidatului  Cilibiu Mihai fiind declarat admis . 

 

BAREM PUNCTAJ: 

Dl . Cilibiu Mihai 

I. 
 

Criterii minime obligatorii    Punctaj/criteriu Punctaj 

obtinut 

de 

candidat 

1.  Cetățenie româna sau cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene, cu 

condiția să aibă domiciliul stabil  in România; 

1 pct 1 

2.  Membrii consiliului de administrație selectați vor fi persoane fizice, cu 

experiență în activitatea de administrare/management a/al unor întreprinderi 

publice profitabile sau a /al societăților comerciale din domeniul său de 

activitate, cu respectarea următoarelor condiții: 

b) un reprezentant al autorității publice tutelare, cu experiență de cel puțin 

5 ani în domeniul de activitate al regiei autonome și/sau în activitatea de 

administrare de societăți ori regii autonome; 

c) 5 persoane cu experiență în administrarea sau managementul unor regii 

autonome sau societăți, inclusiv societăți din sectorul privat. Aceste persoane nu 

pot fi funcționari publici sau alte categorii de personal din cadrul autorității 

publice tutelare sau al altor instituții publice (Formular 2) 

1 pct dupa caz pentru (a) , 
(b),sau (c) 

1 

3.  Absolvenţi(te) ai unui program de studii de lunga durata finalizat cu diplomă de 

licență in cadrul unei institutii de invatamant superior (pentru sistemul de studii 

Bologna acestea vor fi completate cu studiile de masterat conform prevederilor 

legale); în cazul candidaților din statele membre UE diploma de studii trebuie sa 

fie recunoscuta în România; 

1 pct 1 

4.  Minimum 3 ani experienta in în administrarea sau managementul unor regii 

autonome sau societăți, inclusiv societăți din sectorul privat 

Experiență profesionala  3 
ani = 1pct, 

Experiență profesionala 
>3 ani  = 2pct   

2 

5.  Sa nu facă parte din mai mult de 3 consilii de administrație ale unor regii 

autonome sau societăți comerciale, conform art. 33 din OUG nr. 109/2011 

aprobată prin Legea nr. 111/2016 (Formular 3) 

 

 Număr de mandate 
concomitente >3= 0 
puncte-respins 
 

Număr de mandate 
concomitente <3 = 1 
punct 

1 



                                          

 

                                                                                        

 

6.  Stare de sănătate corespunzătoare exercitării funcției de administrator pentru care 

candidează, atestată pe baza de adeverința medicala 

1 pct 1 

7.  Nu au înscrieri în cazierul judiciar; 1 pct 1 

8.  Nu au înscrieri în cazierul fiscal; 1 pct 1 

9.  Intreprinderile unde și-a exercitat activitatea ca administrator/director să nu fie în 

procedură de faliment .(Formular 4) 

1 pct  1 

10.  Să nu se afle într-una din situațiile prevăzute de art. 88 din Legea nr. 161/2003 
privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților 
publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea 
faptelor de corupție, precum și cele referitoare la conflictul de interese. 

Nu a fost destituit(a) dintr-o funcție din cadrul unor înstituții publice sau al unor 
întreprinderi cu capital majoritar de stat sau nu a avut încetat contractul 
individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 5 ani;  
Nu se afla într-una din situațiile de conflict de interese sau incompatibilităţi, aşa 

cum sunt acestea definite de legislaţia în vigoare din Romania; 
Să nu fie incapabil, potrivit legii, ori să fi fost condamnat pentru infracțiuni 
contra patrimoniului prin nesocotirea încrederii, infracțiuni de corupție, 
delapidare, infracțiuni de fals în înscrisuri, evaziune fiscală, infracțiuni prevăzute 

de Legea nr.656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, cu 
modificările și completările ulterioare, precum și pentru instituirea unor măsuri 
de prevenire și combatere a finanțării actelor de terorism, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare; si nu a suferit o condamnare pentru vreo 

infracţiune legată de conduita profesională sau pentru infracțiunile prevăzute de 
Legea nr. 85/2014 , privind procedura insolvenței, cu modificările și completările 
ulterioare care ar face-o incompatibila cu exercitarea funcției de membru in 
consiliu de administratie 

Nu au făcut politie politica, așa cum este definită prin lege.(Formular 5) 

1 pct 1 

 Punctaj criterii minime  

 

 

Minim 10 puncte  
Maxim 11 puncte 

11 

II Criterii care constitue un avantaj:  

1 Studii postuniversitare, cursuri de specializare/ perfectionare atestate prin 

diplomă/certificat  de absolvire 

1 pct 1 

2 Experienţa de minim 3 ani în activitatea de administrare/management a unor 
intreprinderi publice/societati comerciale profitabile din domeniul de activitate al 
regiei autonome 

Experienta de minim 3 ani 
=1 pct    
Experienta > 3 ani =2 pct   

0 

3 Experiență relevantă în funcții de conducere/coordonare/administrare in cadrul  

unor regii  autonome /societati comerciale din sectorul public sau  privat  care au 

inregistrat cel putin un exercitiu financiar cu trend crescator (cifra de afaceri , 

profit ) fata de exercitiul financiar anterior. (Formular 6) 

1 an fiscal cu trend 
crescator = 1 pct 
2 ani fiscali cu trend 
crescator = 2 pct 

3 ani fiscali cu trend 
crescator = 3 pct 

0 

 Punctaj criterii care constituie un avantaj 

 

Maxim  6 puncte 1 

 TOTAL PUNCTAJ    

 

Minim  10 puncte  
Maxim  17 puncte 

12 

 



                                          

 

                                                                                        

 

2.Evaluare declaratie de intentie 

Federația Patronatelor din Regiunea Oltenia în calitate  de expert independent si in conformitate cu 

contractul de prestari serviii a procedat la verificarea declarației de intenție  depusa în vederea 

ocupării postului de membru în Consiliul de Administrație  

A fost depusa declarația de intenție , în plic închis şi sigilat  avand numarul de inregistrare  
170681/27.09.2021 ,  
In cadrul etapei de evaluare a declaratiei de intentie , candidatul a obtinut 13 puncte din maxim 13 

puncte 

In cadrul etapei de evaluare a alinierii declaratiei de intentie cu scrisoarea de asteptari, candidatul a 

obtinut 5 puncte din maxim 5 puncte 

 

Declaratia de intentie s-a depus in termenul si la sediul institutiei 
indicate in Adresa de instiintare? 

DA-admis/ 

NU-respins 

DA-admis 

Candidatul a depus declaratia de intentie in plic inchis, conform 
prevederilor legale? 

DA-admis/ 

NU-respins 

DA-admis 

 

 

 I 

 

 

Criterii evaluare elimiatorii 

Punctaj/ 

criteriu 

Propunere 

punctaj expert 

recrutare 

 

Punctaj comisie 

de selectie 

 

 1.Declaraţia de intenţie a candidatului pentru postul de 

administrator conţine în mod obligatoriu următoarele 

elemente ,  

0p-8p 8 8 

 1.a. Legătura dintre profilul candidatului şi obiectivele 

pe care trebuie să le realizeze, conform scrisorii de 

aşteptări; 

 3 3 

 1.a.1.Declaraţiile de intenţie prezintă viziunea 
candidatului privind dezvoltarea întreprinderii publice, 
prin prisma poziţiei pe care doreşte să o ocupe în cadrul 
consiliului 

0p - 1p 1 1 

 1.a.2. Elaborarea declaraţiei de intenţie se face ţinând 
cont de profilul profesional al candidatului şi de profilul 
candidatului din cadrul consiliului pentru care doreşte 
să candideze. 

0p -1p 

1 1 



                                          

 

                                                                                        

 1.a.3.Toţi candidaţii, indiferent de poziţia pe care doresc 
să o ocupe în cadrul consiliului, prezintă viziunea cu 
privire la dezvoltarea generală pe termen scurt, mediu şi 
lung a întreprinderii publice, astfel încât aceasta să 
poată contribui la rezultatele dorite de acţionari şi 
exprimate prin scrisoarea de aşteptări 

 

0p -1p 
1 1 

 1.b. Aprecieri asupra necesităţii dezvoltării elementelor 

de guvernanţă corporativă; 
 2 2 

 1.b.1.Candidaţii prezintă consideraţiile pe tema 
guvernanţei corporative, din care să rezulte cunoştinţele 
în domeniul guvernanţei corporative şi viziunea asupra 
acestui domeniu cu aplicabilitate în întreprinderea 
publică. 

0p -1p 1 1 

 1.b.2.Candidaţii prezintă în declaraţiile de intenţie 
acţiunile şi mijloacele folosite prin care pot să îşi 
îndeplinească funcţiile de supraveghere, control şi 
tragere la răspundere 

0p -1p 1 1 

 1.c. Răspunsurile şi viziunea candidaţilor cu privire la 

aşteptările acţionarilor. 
 3 3 

   1.c.1.Declaraţia de intenţie cuprinde atât răspunsul sau 
poziţia candidatului faţă de dezideratele din scrisoarea 
de aşteptări, cât şi o argumentare a legăturii dintre 
profilul candidatului şi felul în care acesta ar putea 
contribui la îndeplinirea obiectivelor şi ţintelor cuprinse 
în scrisoarea de aşteptări. 

0p -1p 1 1 

  1.c.2.Declaraţia de intenţie cuprinde şi o argumentare a 
legăturii dintre profilul candidatului şi responsabilităţile 
consiliului. 

  0p -1p        1        1 

   1.c.3. În declaraţia de intenţie se prezintă şi înţelegerea 
candidaţilor asupra specificului întreprinderii publice, 
contextului naţional şi internaţional în care 
întreprinderea publică acţionează, elementele de misiune 
şi strategie corporativă, în vederea atingerii aşteptărilor 
acţionarilor exprimate în scrisoarea de aşteptări. 

  0p -1p 1 1 

II    Criterii recomandate    

  2.Este recomandabil ca declaraţia de intenţie a 

candidatului să conţină şi următoarele elemente: 

 

0p -5p 5 5 

 2.a. Aprecieri cu privire la provocările specifice cu care 

se confruntă întreprinderea publică, raportate la situaţia 

 1 1 



                                          

 

                                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

contextuală a acesteia; 

 2.a.1.În funcţie de profilul său şi de abilităţile pe care 
doreşte să le prezinte, candidatul poate include în 
declaraţia de intenţie elemente ale unei analize SWOT, 
ale unui plan de marketing, de restructurare sau 
financiar al întreprinderii publice. 

  0p -1p 1 1 

 2.b.Exemple de indicatori pe care candidatul îi consideră 

oportuni pentru monitorizarea performanţei; 
 2 2 

 2.b.1.exemple de indicatori de performanţă financiari şi 
nefinanciari pentru măsurarea obiectivelor prezentate în 
scrisoarea de aşteptări 

  0p -1p 1 1 

 2.b.2.exemple de indicatori de performanţă financiari şi 
nefinanciari oportuni pentru stabilirea componentei 
variabile a remuneraţiei. 

  0p -1p 1 1 

 2.c.Constrângeri, riscuri şi limitări pe care candidatul 

consideră că le-ar putea întâmpina în implementarea 

măsurilor propuse. 

 2 2 

. 2.c.1. constrângerile, riscurile şi limitările pe care 

candidatul consideră că le-ar putea întâmpina în 

implementarea măsurilor propuse 

 0p -1p 1 1 

 2.c.2 resursele materiale, umane, informaţionale şi altele 

asemenea de care ar avea nevoie pentru implementarea 

măsurilor propuse. 

 0p -1p 1 1 

 Total punctaj  declarație de intenție   13 13 

 Total punctaj aliniere declarație de intenție 
cu scrisoarea de așteptări 

 5 5 



                                          

 

                                                                                        

  

 

3.Evaluare interviu 

Federația Patronatelor din Regiunea Oltenia în calitate  de expert independent a procedat la 

centralizarea punctajului rezultat  din evaluarea fiselor de interviu avand in vedere ca  pentru fiecare 

candidat in parte au fost completate 3 fise de evaluare de catre fiecare membru al comisiei de selectie 

 

Interviul s-a realizat la sediul RAADPFL Craiova, strada  Brestei, nr. 129 A, localitatea Craiova,  

Au fost punctate  19  criterii , punctajul fiind de la 1 la 5 , de catre  fiecare membru al comisiei . 

Punctajul final a reprezentat media aritmetica. 

 

 In cadrul etapei de evaluare a interviului , candidatul a obtinut 91de  puncte din maxim 95 

de puncte 

Centralizator punctaj interviu/media artimetica       

Cilibiu Mihai P.C M1 M2 
Total 
punctaj 

Media 
artimetica  

        

Criterii-Competente           

    Competente specifice sectorului de activitate al 
întreprinderii publice

10 10 10 30 10.00 
  1.1.Cunoasterea trasaturilor pieței in care acționează 
societatea  

5 5 5 15 5.00 

1.2.Capacitatea de a integra in decizii si actiuni 
imperativul profitabilitatii 

5 5 5 15 5.00 

 Competente profesionale de importanţă strategică / 
tehnice

25 25 25 75 25.00 
2.1.Gândire strategică şi previziuni 

5 5 5 15 5.00 

2.2.Finanţe şi contabilitate 
5 5 5 15 5.00 

 2.3.Managementul riscului 
5 5 5 15 5.00 

 2.4.Tehnologia informației 
5 5 5 15 5.00 

 2.5.Legislaţie  
5 5 5 15 5.00 

      Guvernanţa corporativă
15 15 15 45 15.00 

 3.1. Guvernanţa întreprinderii publice 
5 5 5 15 5.00 

 3.2. Rolul consiliului 
5 5 5 15 5.00 



                                          

 

                                                                                        

3.3.Monitorizarea performanţei 
5 5 5 15 5.00 

    Social şi personal
17 17 19 53 17.67 

4.1. Luarea deciziilor 
5 5 5 15 5.00 

4.2. Relaţii interpersonale 
4 4 5 13 4.33 

4.3.Negociere 
4 4 5 13 4.33 

 4.4.Capacitate de analiză şi sinteză 
4 4 4 12 4.00 

    Competente si restricții specifice personalului angajat 
in cadrul autorității publice tutelare sau alte autorități sau 
instituții publice

4 4 5 13 4.33 
5.1. Competente de conducere 

4 4 5 13 4.33 

Sub-Total  1 
71 71 74 216 72.00 

            

Criterii-Trasaturi           

1. Etica si integritate 5 5 5 15 5.00 

2.Independenta 5 5 5 15 5.00 

3.Expunere politica 4 4 4 12 4.00 

4.Abilitați de comunicare interpersonala 5 5 5 15 5.00 

Sub-Total  2 19 19 19 57 19.00 

TOTAL 90 90 93 273 91.00 

Total punctaj interviu-media artimetica  91.00         

 

4.Transpunerea rezultatelor obținute în urma interviului în matricea consiliului 
 
Scopul matricei profilului consiliului este asigurarea, pe baza analizei sistematice, a existenţei unei 
proceduri de selecţie transparente, formale, competitive şi comprehensive din punct de vedere 

decizional. Matricea conţine următoarele elemente: criterii de selecţie şi indicatori ai acestora, 
categorisirea criteriilor de selecţie în criterii obligatorii şi criterii opţionale, ponderile alocate 

criteriilor, gruparea criteriilor pentru analiză comparativă, grila comună pentru evaluarea criteriilor, 
pragul minim colectiv pentru fiecare criteriu la care se aplică, subtotaluri, totaluri, totaluri ponderate şi 
ponderi, pentru criterii şi pentru administratorii individuali.;  

 
Federația Patronatelor din Regiunea Oltenia în calitate  de expert independent a procedat la 

transpunerea rezultatelor obținute în urma interviului în matricea consiliului 
 

 In urma transpunerii rezultatelor interviului în matricea consiliului , candidatul a obtinut : 

total  101 puncte ;  total ponderat 91.83. 
 

 
 



                                          

 

                                                                                        

                             MATRICEA PROFILULUI CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE AL  RAADPFL 

 A B C D 
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Candidat 

  D
l. 
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A COMPETENTE       

1 Competențe specifice sectorului       

1.1. 
Cunoasterea trasaturilor pietei in care 
actioneaza societatea  

Oblig. 1 5.00 

1.2. 
Capacitatea de a integra in decizii si actiuni 
imperativul profitabilitatii 

Oblig. 1 5.00 

2. 
Competențe profesionale de importanță 

strategică 
      

2.1. Gândire strategică şi previziuni Oblig. 1 5.00 

2.2. Management financiar  Opt. 0.5 5.00 

2.3. Managementul riscului Oblig. 1 5.00 

2.4. Marketing strategic Opt. 0.5 5.00 

2.5. Legislaţie  Oblig. 1 5.00 

3. Guvernanța corporativă       

3.1. Guvernanţa întreprinderii publice Oblig. 1 5.00 

3.2. Rolul consiliului Oblig. 1 5.00 

3.3. Monitorizarea performanţei Oblig. 1 5.00 

4. Social și personal       

4.1. Luarea deciziilor Oblig. 1 5.00 

4.2. Negociere Oblig. 1 4.33 

4.3. Capacitate de analiză şi sinteză Oblig. 1 4.33 

4.4 Capacitate de analiză și sinteză Oblig. 1 4.00 

5 

Competente și restricții specifice 

personalului angajat în cadrul autorității 

publice tutelare sau alte autorități sau 

instituții publice 

      



                                          

 

                                                                                        

5.1. Competențe de conducere Opt. 0.5 4.33 

  i. Sub-Total     72.00 

  ii. Sub-Total Ponderat     64.83 

B TRASATURI       

1 Etica si integritate  Oblig. 1 5.00 

2 Independenta Oblig. 1 5.00 

3 Expunere politica Oblig. 0.5 4.00 

4 Abilitati de comunicare interpersonala Oblig. 1 5.00 

5 Alinierea cu scrisoarea de aşteptări Oblig. 1 5.00 

  i. Sub-Total     24.00 

  ii. Sub-Total Ponderat     22.00 

C Condiţii prescriptive si prospective       

1 
Stare firma in care și-a exercitat mandatul 
de administrator sau de director 

Admis-1          
Respins-0 

1 1.00 

2 Înscrieri în cazierul fiscal și judiciar 
Admis-1          

Respins-0 
1 1.00 

3 Număr de mandate 
Admis-1          

Respins-0 
1 1.00 

4 Studii superioare si experienta in domeniu 
Admis-1          

Respins-0 
1 1.00 

5 

Ani de când este director/administrator 
într-o organizație :minimum 3 ani 
experiență în funcții de 
conducere/coordonare, dobândită în 
companii, unități administrativ teritoriale și 
structuri asociate acestora . 

Admis-1          
Respins-0 

1 1.00 

  i. Sub-Total     5.00 

  ii. Sub-Total Ponderat     5.00 

  TOTAL     101.00 

  TOTAL ponderat     91.83 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



                                          

 

                                                                                        

 

5.CONCLUZII: 

 

Rezultate obținute în urma procedurii de recrutare  pentru  ocuparea funcției  de membru în Consiliul 

de  Administrație al RAADPFL 

  

Candidat  

  

Punctaj 

obtinut in 

urma 

evaluarii 

dosarului 

Punctaj 

aliniere 

Declaratie 

de Intentie 

cu 

Scrisoarea 

de asteptari 

Punctaj 

obtinut in 

urma 

interviului  

Total 

punctaj 

 Rezultat obtinut 

in urma 

transpunerii  

punctajului in 

Matricea 

Consiliului 

Total ponderat 

matrice 

 Dl. Cilibiu Mihai 12.00 5.00 91.00 108.00  101.00 91.83 

 

 

Expert coordonator  Cristea Valentin  

 

 



MATRICEA PROFILULUI CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE AL R.A.A.D.P.F.L 

În conformitate cu prevederile din H.G. nr. 722/2016, Anexa nr. 1 , Capitolul I,  art. 1 punctul 14: „ matricea consiliului reprezintă un tabel care cuprinde competențele 

măsurabile, trăsăturile și condițiile care trebuie îndeplinite în mod ideal de membrii consiliului, individual și colectiv, împreună cu aptitudinile, cunoștințele, experiența și alte 

atribute ale membrilor în funcție, precum și ale potențialilor candidați.”  

A B C D       E F G H 

Criterii 

Obligatoriu 

(Oblig) sau 

Opțional 

(Opt) 

Pondere 
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7 

Total 

 

 

Total 

ponderat 

Pragul 

minim                      

colectiv 

Pragul 

curent                   

colectiv 

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

I Competențe              

  Competențe specifice sectorului de activitate al întreprinderii 

publice 

             

 1.1. Cunoașterea trăsăturilor pieței în care acționează societatea  Oblig  1          70%  

 1.2. Capacitatea de a integra in decizii si actiuni imperativul 

profitabilitatii 

Oblig  1          70%  

  Competențe profesionale de importanță strategică/tehnice              

 2.1 Gândire strategică și previziuni 

2.2 Finanțe și contabilitate 

2.3 Managementul riscului 

2.4 Tehnologia informației 

2.5 Legislație 

Oblig  

Opt 

Oblig 

Opt 

Oblig 

1 

0,5 

1 

0,5 

1 

         60% 

40% 

60% 

30% 

60% 

 

  Guvernanța corporativă              

 3.1 Guvernanța întreprinderii publice 

3.2 Rolul consiliului 

Oblig 

Oblig 

1 

1 

         60% 

60% 

 



3.3 Monitorizarea performanței Oblig 1 60% 

  Social și personal              

 4.1 Luarea deciziilor 

4.2 Relații interpersonale 

4.3 Negociere 

4.4 Capacitate de analiză și sinteză 

Oblig 

Oblig 

Oblig 

Oblig 

1 

0,7 

1 

1 

         60% 

60% 

60% 

60% 

 

  Competențe și restricții specifice personalului angajat în cadrul 

autorității publice tutelare sau alte autorități sau instituții publice 
 

            

 5.1 Competențe de conducere Opt  0,5          60%  

 (i)Sub-Total               % 

  (ii)Sub-Total Ponderat                % 

II Trăsături              

1 Etica si integritate Oblig 1          NA  

2 Independență Oblig 1          NA  

3 Expunere politică Oblig 0,5          NA  

4 Abilitați de comunicare interpersonală Oblig 1          NA  

5 Alinierea cu scrisoarea de așteptări Oblig 1          NA  

 (i)Sub-Total              

  (ii)Sub-Total Ponderat              

III CERINŢE PRESCRIPTIVE (condiții eliminatorii)              

1 Rezultate economico-financiare ale întreprinderilor in care și-a 

exercitat mandatul de administrator sau de director 

 

 

Oblig 

adm-1       

/resp-0 

1 

 

       

 100%  



 

2 Înscrieri în cazierul fiscal și judiciar 

Oblig 

adm-1          

/resp-0 

1 

 

       

 100%  

 

3 Număr de mandate 

Oblig 

adm-1          

/resp-0 

1 

 

       

 100%  

 

4 Studii superioare si experienta in domeniu 

Oblig 

adm-1          

/resp-0 

1 

 

       

 100%  

 

5 Ani de când este director/administrator într-o organizație 

Oblig 

adm-1          

/resp-0 

1 

 

       

 100%  

 TOTAL              

 TOTAL ponderat              

 CLASAMENT              

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

DESCRIEREA MATRICEI 

Descrierea coloanelor 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 (selectează obligatoriu) sau nu 

(selectează opțional). 

 C. Ponderea 

(0-1) - Indică importanța relativă a competenței ce este evaluată.   

O valoare a ponderii apropiată de 1 indică o importanță crescută a competenței, în timp ce valorile apropiate de 0 indică o importanță 

scăzută. 

D. Candidați nominalizați 

- Numele complet [Nume, Prenume] al administratorilor propuși (candidați sau/și nominalizați), ordonați alfabetic. 

 E.Total 

Valoarea totală a unui anumit criteriu pentru toți administratorii și candidații nominalizați, de exemplu suma punctajelor de pe fiecare rând. 

F. Total ponderat 

Valoarea totală ponderată a unui anumit criteriu pentru administratorii și candidații nominalizați [calculat ca suma punctajelor de pe fiecare 

coloană multiplicată cu ponderea criteriului (prevăzută la punctul C)]. 

 

 



 

G. 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). 

H. Pragul curent colectiv 

Nivel procentual calculat ca raport între: Total/(numărul candidați sau membri x punctaj maxim) x 100. 

Descrierea rândurilor matricei 

I.  Competențe - Combinația de cunoștințe, aptitudini, experiență și comportament necesară pentru a îndeplini cu succes rolul de 

administrator. Grila de punctaj de 1 până la 5. 

II.  Trăsături - O calitate distinctă sau caracteristică a individului. Grila de punctaj de 1 până la 5. 

 (i) 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]. 

(ii) Subtotal ponderat 

Însumarea valorilor obținute în urma multiplicării punctajului obținut pentru fiecare criteriu cu ponderea asociată = Σ(punctaj 

criteriu*pondere criteriu) 

Total - Valoarea totală a punctajului criteriilor pentru administratori și candidații nominalizați individuali (calculat ca suma punctajelor pentru 

fiecare coloană). 

Total ponderat - Suma Subtotalurilor ponderate [prevăzute la punctul (ii)]. 

Clasament - Clasificarea candidaților nominalizați pe baza totalului ponderat obținut de fiecare. 

 

 



CRITERII FOLOSITE ÎN CADRUL MATRICEI – DESCRIERE ŞI INDICATORI ASOCIAŢI 

 Criteriile folosite în cadrul matricei sunt descrise și asociate cu indicatori, care sunt folosiți pentru a evalua membrii în funcție ai consiliului 

dar și candidații noi/candidații la reînnoirea mandatului. 

 

I. COMPETENŢE 

 

1.Competențe specifice sectorului întreprinderii publice 

 

1.1. Cunoașterea trăsăturilor pieței în care acționează societatea 

Descriere: cunoaște sectorul în care funcționează societatea, inclusiv tendințele și forțele care modelează industria, evoluțiile viitoare, 

modele și strategii relevante de afaceri și poate articula poziționarea competitivă a societății în raport cu alți jucători din sector. 

 Indicatori: 

 familiarizat/ă cu strategiile și modelele de afaceri potrivite pentru sectorul în care operează societatea; 

 cunoaște care sunt jucătorii cheie ai industriei și modul în care relaționează aceștia; 

 înțelege peisajul competitiv și cum influențează acesta organizația și sectorul ca întreg; 

 se păstrează la curent cu tendințele actuale și viitoare, evoluții și forțe (sociale, politice, tehnologice, științifice, ecologice, economice, etc.) 

care modelează industria; 

 împărtășește cunoștințele și perspectivele industriei cu alți membri ai consiliului în sprijinul procesului de luare a deciziilor poate referi 

indicatori de performanță corporativă la tendințele industriei. 

 

 



1.2.Capacitatea de a integra in decizii si actiuni imperativul profitabilitatii 

Descriere: capacitatea de a monitoriza activ costurile si de a face demersuri permanente de crestere a veniturilor 

Indicatori: 

 monitorizeaza activ costuri 

 identifica si aplica masuri de reducere a costurilor 

 cauta permanent si aplica masuri de crestere a veniturilor 

 

2.Competențe profesionale de importanță strategică/tehnice 

2.1. Gândire strategică și previziuni 

Descriere: înțelege rolul consiliului în oferirea unei direcții strategice pentru organizație pe termen lung. Poate evalua opțiunile strategice 

și riscurile, identifică prioritățile strategice și poate contribui la consiliu prin prezentarea de direcții strategice executivului, în scopul de a 

oferi valoare și creștere pentru organizație pe termen lung. 

Indicatori: 

 contribuie la definiția consiliului referitor la viziunea organizației, valorile și scopul care ghidează strategia; 

 poate enumera obiectivele strategice ale organizației și poziția strategică curentă 

 alături de alți membri ai consiliului, monitorizează mediul extern pentru schimbări ce pot afecta organizația; 

 poate analiza informații competitive și date de referință. 

 

2.2. Finanțe și contabilitate 

Descriere: familiar cu practicile de management financiar, de contabilitate, audit financiar și rapoarte financiare 

Indicatori: 



 notifică consiliul cu privire la problemele cu posibile implicații financiare sau contabile; 

 ajută membrii consiliului să înțeleagă potențialele implicații financiare ale deciziilor;  

 explică aspectele financiare și contabile într-un mod care poate fi ușor de înțeles 

 familiarizat cu reglementările și normele aplicabile de bune practice, cu standardele profesionale de contabilitate; 

 înțelege politicile și practicile sectorului public al finanțelor și contabilității. 

 

2.3. Managementul riscului 

Descriere: înțelege importanța evaluării și medierii riscurilor organizaționale și este familiarizat cu metodologiile și procesele de 

management al riscului.  

Indicatori:  

 Familiarizat cu subiectele, strategiile și tehnicile curente referitoare la identificarea și medierea riscului;  

 Asistă consiliul în identificarea, cuantificarea și propunerea strategiilor pentru managementul riscului;  

 Se implică într-o dezvoltare profesională continuă în relația cu metodologiile pentru managementul riscului; 

 Explică aspectele tehnice referitoare la managementul riscului într-o manieră ușor de înțeles;  

 Elaborează strategia de implicare a consiliului în ședințe în care sunt prezentate riscurile;  

 Preia comanda propunerilor ce au fost aduse spre revizuire consiliului, în evaluarea componentelor de management al riscului 

 

 

 

 

 



 2.4. Tehnologia informației 

Descriere: înțelege rolul ca o unealtă strategică de afaceri. 

 Indicatori: 

 se menține la curent cu dezvoltările în domeniul IT; 

 oferă consiliului o evaluare independentă a problemelor tehnice de IT. 

 

2.5. Legislație 

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

Indicatori: 

 Cunoașterea legislației specifice domeniului de activitate al regiei 

 

3.Guvernanța corporativă 

3.1. Guvernanța întreprinderii publice 

Descriere: are o cunoaștere de bune practice și principii de guvernanță corporativă, este familiarizat cu legislația și politicile guvernamentale 

referitoare la guvernanța 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; 

 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 modul cum diferite organisme relaționează - autoritatea publică tutelară, consiliul și executivul 

societății. 

 

3.2. Rolul consiliului 

Descriere: are o înțelegere clară cu privire la rolul și funcțiile consiliului 

Indicatori: 

 înțelege structura și compoziția consiliului; 

 înțelege funcțiile și responsabilitățile consiliului și a membrilor consiliului; 

 recunoaște distincția între direcția strategică și cea operațională. 

 

3.3. Monitorizarea performanței 

Descriere: înțelege responsabilitățile consiliului pentru monitorizarea performanței managementului și monitorizează adaptarea 

organizației la responsabilitățile sale legale, etice sau sociale 

Indicatori: 

 contribuie la monitorizarea performanței manageriale de către consiliu în relație cu rezultatele cheie de afaceri; 

 înțelege responsabilitățile legale, etice și sociale ale organizației și monitorizează conformitatea cu acestea; 

 monitorizează relația structurii manageriale cu părțile interesate externe cheie 

 ajută consiliul în implicarea părților interesate prin metode potrivite pentru determinarea, răspunderea la, și raportarea la interese materiale 

economice, legale, etice, sociale și de mediu. 

 

 



4.Social și personal 

4.1. Luarea deciziilor 

Descriere: contribuie la luarea deciziilor în cadrul consiliului prin exercitarea de gândire și judecată independente, considerând binele pe 

termen lung al organizației și nu doar rezultatele pe termen scurt. 

Indicatori: 

 nu este predispus/ă la decizii pripite ci mai degrabă cântărește problemele și ia în calcul opțiunile și riscurile, fără amânare; 

 ia decizii bazate pe analiză, înțelepciune, experiență și raționament; 

 se consultă cu alții pentru perspective diferite; 

 ia timp pentru a cerceta probleme cu care nu este familiar/ă; 

 este căutat/ă de către alții pentru sfaturi și soluții; 

 caută să ofere claritate discuțiilor; 

 este capabil/ă să organizeze și să utilizeze informația cu eficientă; 

 ia decizii în timp util, folosind informații incomplete, acolo unde este nevoie, pentru a putea respecta termene limită importante. 

 

4.2. Relații interpersonale 

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, influenta sau status; 

 investește timp și energie pentru a îi cunoaște pe cei care trebuie să interacționeze; 

 este priceput/ă la folosirea tactului și diplomației; 

 poate aplana cu ușurință situații de înaltă tensiune. 



 

4.3. Negociere 

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

 Indicatori: 

 poate negocia cu succes în situații de criză atât cu grupuri interne cât și cu grupuri externe; 

 poate soluționa diferențele cu minimum de impact; 

 poate obține concesii fără a deteriora relațiile; 

 poate fi direct/ă și puternic/ă dar și diplomat/ă; 

 câștigă cu ușurință încrederea; 

 are un bun simț al momentului. 

 

4.4. Capacitatea de analiză și sinteză 

Descriere: poate descompune, ordona, caracteriza, ierarhiza elementele unui sistem, are abilitatea de a înțelege de ce sistemul a ajuns acolo 

unde este și a previziona evoluția acelui sistem în condițiile modificării unui element component 

Indicatori: 

 descompune părțile problemei fără a pierde imaginea de ansamblu; 

 poate vedea cum modificarea unei componente, variabile a sistemului influențează ansamblul; 

 poate modela problema în termeni abstracți; 

 nu trage concluzii pripite chiar dacă se află în situații de stres; 

 poate sintetiza informația și să identifice elementele importante; 

 poate formula soluții pe baza analizei făcute și poate argumenta în mod logic soluția propusă, punctând părțile ei forte și punctele ei slabe. 



 

5.Competente și restricții specifice personalului angajat în cadrul autorității publice tutelare sau alte autorități sau instituții publice 

5.1. Competențe de conducere 

Descriere: Competențe de conducere a unor întreprinderi sau  competența în conducerea eficientă a unor compartimente: 

Indicatori:  

 competente de planificare și prioritizare ; 

 orientare către găsirea de soluții și obținerea de rezultate; 

 responsabilitate, adaptabilitate; 

 capacitate de a stabili relații profesionale eficiente; 

 capacitate de a lucra eficient în echipă. 

 

II. TRĂSĂTURI 

 

1. Etica si integritate 

Descriere: se comportă cu integritate, onestitate și transparență în relația cu alții și cu organizația 

 Indicatori: 

 respectarea Codului de etică al întreprinderii publice, aplicabil nu numai angajaţilor acesteia, ci şi membrilor consiliului; 

 denunţarea conflictelor de interese, definite conform legislaţiei în vigoare şi conform reglementărilor interne ale întreprinderilor 

publice; 

 comportamentul necesar a fi exercitat în cadrul consiliului în cazul situaţiilor care l-ar putea pune pe administrator într-o situaţie de 

conflict de interese. 



 obligaţii legate de tratarea informaţiei confidenţiale şi sensibile cu discreţia cuvenită şi în conformitate cu menţiunile din contractul 

de mandat, dar şi de deţinerea şi menţinerea unei reputaţii profesionale excelente. 

 condiţiile încetării mandatului în circumstanţe de absenţă a integrităţii, agreate între părţi conform contractului de mandat, precum 

situaţii de începere a urmăririi penale şi altele. 

 

2. Independenta 

Descriere: poseda o gândire independentă și este capabil/ă să ofere provocarea și rigoarea necesară pentru a asista consiliul în realizarea unei 

înțelegeri globale a informațiilor și opțiunilor care facilitează un standard înalt de luarea deciziilor  

Indicatori:  

 este dispus/ă sa nu fie de acord și să adopte o poziție independenta în fața opiniilor divergente și în detrimentul potențial personal;  

 solicita clarificări si explicații;  

 este dispus/ă să adopte un mod original de gândire, bazat pe modele de succes personale.  

3. Expunere politica  

Rating 1 2 3 4 5 

Expunere 

politica 

Aveţi o expunere 
politică de 
notorietate publică, 
în sensul în care 
înregistraţi o bună 
prezenţa în presă 
de orice natură. 
Dispuneţi de un 
parcurs politic 
dovedit, deţinând 
funcţii la nivel 
înalt. 

Dispuneţi de un 
parcurs politic 
dovedit, deţinând 
funcţii la nivel 
înalt. 
Cu toate acestea , 
apariţiile publice în 
presă media sunt 
rare . 

Dispuneţi de un 
parcurs politic 
dovedit, deţinând 
funcţii care fie nu 
au 
avut un nivel înalt, 
fie sunt la un nivel 
înalt şi nu au 
produs efecte, 
aflându-se la 
început. 

Sunteţi membru de 
partid, fără a deţine 
funcţii în cadrul 
lui. 

Nu sunteţi membru 
niciunui partid. 

 



4. Abilitati de comunicare interpersonala 

Descriere: demonstrează claritate și coerență a discursului, adaptarea comportamentului verbal la interlocutor astfel încât înțelegerea 

reciprocă să fie facilitată. Arată concizie și logică, poate comunica ușor mesaje complexe, este deschis, direct și își manifesta părerea cu 

respect față de interlocutor  

Indicatori:  

 Arată interes față de interlocutor, indiferent de statutul și funcția acestuia, comunicarea este desfășurată sub nota de respect; 

 Adaptează mesajul la interlocutor, folosește diferite tehnici de comunicare și instrumente pentru a facilita înțelegerea; 

 Se face cu ușurință înțeles și limbajul este optim echilibrat între latura tehnică și latura non-tehnică; 

 Are coerența și logica atât în discurs cât și în scris; 

 Îmbunătățește comunicarea în interiorul organizației prin oferirea de feed-back și are o abordare constructiva atunci când primește feed-

back. 

 

5. Aliniere cu scrisoarea de așteptări a acționarilor 

Descriere: felul în care declarația de intenție răspunde scrisorii de așteptări a acționarilor 

Indicatori:  

 

 

 

 

 

 



Aliniere cu scrisoarea de așteptări a acționarilor 

Scor  Nivel de competenta  Descriere  

1 Nu se aliniază Calitățile și intenția personală nu corespund scrisorii de 

așteptări 

2 Se aliniază puțin Alinierea se realizează la nivel de intenție însă nu sunt dovedite 

calitățile care sa sprijine realizarea acestora ( doar o parte din 

cele obligatorii ) sau dacă sunt dovedite acestea se află la un 

nivel scăzut de dezvoltare  

3 Se aliniază moderat Alinierea se realizează la nivel de intenție și sunt dovedite o 

parte a calităților care sprijină realizarea acestora, la un nivel de 

dezvoltare minim dorit.  

4 Se aliniază într-o 

mare măsură 

Alinierea se realizează atât la nivelul intențiilor cât și la nivelul 

calităților în cea mai mare parte. Sunt întrunite calitățile 

obligatorii și o parte din cele opționale sau cele opționale însă 

nu mereu la nivelul dorit. 

5 Se aliniază complet Alinierea se realizează atât la nivel de intenție cât și la nivel de 

calități.  

 

 

 

 



3.CERINŢE PRESCRIPTIVE (condiții eliminatorii) 

 

1. Rezultate economico-financiare ale întreprinderilor in care și-a exercitat mandatul de administrator sau de director 

Descriere: aceasta este o condiție eliminatorie să nu fie în procedură de faliment întreprinderile unde și-a exercitat activitatea 

2.Înscrieriîn cazierul fiscal și judiciar 

Descriere: aceasta este o condiție eliminatorie, candidații nu vor putea participa la selecție în cazul în care au înscrieri în cazierul judiciar 

sau fiscal.  

3. Număr de mandate 

Descriere: aceasta este o condiție eliminatorie întrucât o persoană fizică/juridică poate exercita concomitent cel mult 3 mandate de 

administrator în societăți sau întreprinderi publice al căror sediu se află pe teritoriul României 

4. Studii superioare  

Descriere: aceasta este o condiție eliminatorie, candidații nu vor putea participa la selecție în cazul în care nu au studii superioare. 

5.Ani de când este director/administrator într-o organizație 

Descriere: aceasta este o condiție eliminatorie - minimum 3 ani experiență în funcții de conducere/coordonare, dobândită în companii, 

unități administrativ teritoriale și structuri asociate acestora . 

 

 

 

 

 

 



GRILA DE PUNCTAJ ŞI TABELELE DE RATING 

 

Grila de punctaj este un instrument folosit pentru măsurarea abilității candidaților de a își demonstra competența în ceea ce privește consiliul, 

clasificând nivelurile de abilități în cinci categorii, de la “limitat” la „expert”. 

Tabele de rating –COMPETENTE 

Scor Nivel de competență Descriere 

1 Novice Ințelegere a cunoștințelor de bază 

2 Intermediar 

Nivel de experiență câștigat prin formare fundamentală și/sau prin câteva experiențe similare. 

 Această aptitudine presupune sprijin extern. 

 înțelege și discuta termeni, concepte, principii și probleme legate de această competență 

 face uz activ de legi, regulamente și ghiduri 

3 Competent 

Capabil/ă să îndeplineasca cu succes funcțiile asociate acestei competențe. Poate fi necesar, uneori, ajutorul 

personalului cu mai multă experiență, dar de regulă demonstreaza această aptitudine independent. 

 a fost aplicata această competență cu succes în trecut, cu minim de ajutor 

 înțelege și discuta aplicarea și implicațiile schimbărilor în procesele, politicile și procedurile din 

acest sector 

4 Avansat 

Poate îndeplini sarcinile asociate cu această aptitudine fără asistență. 

Este recunoscut/ă în cadrul organizației curente ca un (o) expert/ă în această competență, este capabil/ă să 

ofere ajutor  și are experiența avansată în această competență. 

 a oferit idei practice/relevante, resurse și perspective practice referitoare la procesul sau 

îmbunătățirile practice, la nivel de guvernanță a consiliului și nivel executiv superior. 

 este capabil/ă să interacționeze și să poarte discuții constructive cu conducerea executivă, dar și să 

instruiasca alte persoane în aplicarea acestei competențe. 



5 Expert 

Este  cunoscut/ă ca un expert/ă în acest sector. Poate oferi ajutor și găsi soluții pentru dileme și probleme 

complexe referitoare la această zonă de expertiză. 

 a demonstrat excelență în aplicarea acestei competențe în multiple consilii de administrație și/sau 

organizații. 

 este privit/ă ca un/o expert/ă, conducător/oare și inovator/oare în această competență de către 

consiliu, organizația și/sau organizațiile din afară. 

 

 

Tabel de rating –TRASATURI  

Cunoștințe, aptitudini și experiență Rating 

Novice 1 

Intermediar 2 

Competent 3 

Avansat 4 

Expert 5 

 

 

 

 

 

 

 



Tabel de rating – CERINŢE PRESCRIPTIVE (condiții eliminatorii) 

 

Denumire Descriere  Scor 

1.Rezultate economico-financiare ale întreprinderilor in care 

și-a exercitat mandatul de administrator sau de director 

Întreprinderea a intrat in faliment/insolventă pe 

perioada exercitării mandatului 

0-respins  

Întreprinderea nu a intrat in faliment/insolventă 

pe perioada exercitării mandatului 

1 admis  

2.Înscrieri în cazierul fiscal și judiciar Are inscrieri în cazierul fiscal și judiciar 0-respins  

Nu are inscrieri în cazierul fiscal și judiciar 1 admis  

3. Număr de mandate  

 

Număr de mandate concomitente >3  0-respins 

Număr de mandate concomitente < sau = 3 1-admis 

4. Studii superioare  

 

Fara studii superioare 0-respins 

Cu studii superioare 1-admis 

5.Ani de când este director/administrator într-o organizație Experienta < 3 ani 0-respins 

Experienta > sau = 3 ani 1-admis 

 

 
Aprobat  

 

 



                                          

 

                                                                                        

 

 

 

RAPORT DE EVALUARE A CANDIDATULUI 

Florea Constantin 

OPIS 

 

 

 

1.  Conformitatea conditiilor stabilite in publicatia de concurs ; evaluare  dosar 

2. Evaluare declaratie de intentie/ evaluare alinierea declaratiei de intentie cu 

scrisoarea de asteptari 

3. Evaluare interviu 

4. Transpunerea rezultatelor obținute în urma interviului în matricea consiliului 

5. Concluzii 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                          

 

                                                                                        

 

1.Conformitatea conditiilor stabilite in publicatia de concurs; evaluare dosar 

Federația Patronatelor din Regiunea Oltenia în calitate  de expert independent si in conformitate cu 

contractul de prestari serviii nr. 122424/12.07.2021,a procedat la verificarea conformității și 

eligibilității dosarului  candidatului în vederea ocupării postului de membru în Consiliul de 

Administrație al Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public şi a Fondului Locativ 

Craiova. 

In termenul de transmitere a dosarului de candidatură solicitat în anunțul de recrutare, s-a depus 

dosarul  avand numarul de inregistrare 147648/24.08.2021 

 In cadrul etapei de verificare a conformității dosarelor de candidatura, candidatul a 

obtinut 12 puncte din maxim 17 

 

PROCES VERBAL DE CONFORMITATE A DOSARULUI DE CANDIDATURA 
 
Dl . Florea Constantin 
 

I 

 

Documente obligatorii solicitate  

in anunt 

Mod indeplinire 

(se vor enumera/  

descrie documentele depuse ) 

Admis/ 

Respins   

1.  Opis documente; Conditie indeplinita /opis dosar  Admis 

2.  Cererea de inscriere Formular nr.1 (in original) Conditie indeplinita  /cererea de 
inscriere - Formular 
nr.1/24.08.2021 

 Admis 

3.  Curriculum vitae, potrivit modelului comun european (in original); Conditie indeplinita /CV      Admis 

4.  Copia actului de identitate; Conditie indeplinita: Copia actului 
de identitate  

Admis 

5.  Copia certificatului de casatorie sau a altor acte, doar in cazul in care 

numele de pe actele depuse este diferit de cel de pe actul de identitate; 

Nu este cazul Admis 

6.  Copii documente care atestă educația/ studiile și pregătirea profesională 
inclusiv declaratia pe proprie raspundere ca indeplinesc sau nu calitatea 

de funcționari publici sau alte categorii de personal din cadrul 
autorității publice tutelare sau al altor instituții publice si Formular nr.2 
in original conform pct.2 cerinte minime 

Conditie indeplinita: 
-Certificat de absolvire Seria H-

Nr.00197324/nr.1135/08.05.2013 
emis de SC MISO SRL-Formator 
-Certificat de absolvire Seria H-
Nr.00197489 -nr.1300/21.11.2013 -

emis de SC MISO SRL-Inspector 
Protectie Civila 
-Certificat de absolvire Seria H-
Nr.00353897 -nr.941/06.11.2013 -
emis de SC MISO SRL- Cadru 

Tehnic cu atributiuni in domeniul 
prevenirii si stingerii incendiilor. 
-Diploma de licenta -Seria P 
0100315/nr.7764/20.09.2001- 

Universitatea din Craiova- 
Facultatea de Drept   / profilul 
Stiinte Juridice -titlul de Licentiat in 

Admis 



                                          

 

                                                                                        

stiinte juridice  .-sesiunea -iunie 

1997 
-Diploma de licenta -Seria N 
001299/nr.639/08.05.2001- 
Universitatea din Craiova- 

Facultatea de Drept   / cursuri 
postuniversitare in domeniul de 
specializare :Rolul teoriei generale 
a dreptului ca stiinta a esentelor in 

analiza institutiilor.-01.10.1998-
26.09.1999 
-Diploma de Doctor --Seria J 
0033299/nr.99/22.04.2019- 

Academia de Studii Economice din 
Bucuresti – 
-Certificat de absolvire -Seria OF 
nr.14102-nr.1930/13.10.2006, emis 

de Centrul National de 
Perfectionare a Pregatirii pentru 
Managementul Situatiilor de 
Urgenta -Curs de cariera de 

management in specialitate. 
--Certificat de atestare  -Seria CA 
nr.0023024-nr.28/24.05.2017 emis 
de Academia de Politie “Alexandru 

Ioan Cuza “ -Managementul 
Strategic al Afacerilor Interne  -in 
domeniul Stiinte Militare Informatii 
si Ordine Publica. 

-Certificat de absolvire Seria L-
Nr.00111568/nr.11779/07.06.2017 
emis de SC FORMENERG SA-
Manager Proiect 
- Conditie indeplinita: 

SC ASTORIA M2 SRL 
-Adeverinta nr.224/19.08.2021- 
lector-formator. 
INSPECTORATUL GENERAL 

PENTRU SITUATII DE 
URGENTA 
Adverinta nr.128593/19.08.2021- 
Adjunct al comandantului statiei I 

de pompieri la Grupul de Pompieri  
al Judetului Dolj -01.03-2001-
15.06.2001 
Comandant sectie de pompieri la 

Grupul de Pompieri  al Judetului 
Dolj -15.06.2001-15.12.2004  
Comandant detasament pompieri la 
Detasamentul 2 de Pompieri 

Craiova din Inspectoratul pentru 
Situatii de Urgenta al judetului Dolj 
15.12.2004 -01.04.2009 
Inspector Sef al Inspectoratului 

judetean pentru situatii de urgenta I   
la  Inspectoratul pentru Situatii de 
Urgenta al judetului Dolj 
15.04.2012-15.05.2020 

Experienta relevanta peste 16 ani 
Formular 2/24.08.2021-nu se 
incadreaza in categoria functionar 



                                          

 

                                                                                        

public. 

7.  Copii documente care atestă educația/ studiile și pregătirea profesională 

conform pct.3 cerinte minime; 

Conditie indeplinita: 
-Certificat de absolvire Seria H-
Nr.00197324/nr.1135/08.05.2013 
emis de SC MISO SRL-Formator 

-Certificat de absolvire Seria H-
Nr.00197489 -nr.1300/21.11.2013 -
emis de SC MISO SRL-Inspector 
Protectie Civila 
-Certificat de absolvire Seria H-

Nr.00353897 -nr.941/06.11.2013 -
emis de SC MISO SRL- Cadru 
Tehnic cu atributiuni in domeniul 
prevenirii si stingerii incendiilor. 

-Diploma de licenta -Seria P 
0100315/nr.7764/20.09.2001- 
Universitatea din Craiova- 
Facultatea de Drept   / profilul 

Stiinte Juridice -titlul de Licentiat in 
stiinte juridice  .-sesiunea -iunie 
1997 
-Diploma de licenta -Seria N 

001299/nr.639/08.05.2001- 
Universitatea din Craiova- 
Facultatea de Drept   / cursuri 
postuniversitare in domeniul de 

specializare :Rolul teoriei generale 
a dreptului ca stiinta a esentelor in 
analiza institutiilor.-01.10.1998-
26.09.1999 

-Diploma de Doctor --Seria J 
0033299/nr.99/22.04.2019- 
Academia de Studii Economice din 
Bucuresti – 

-Certificat de absolvire -Seria OF 
nr.14102-nr.1930/13.10.2006, emis 
de Centrul National de 
Perfectionare a Pregatirii pentru 

Managementul Situatiilor de 
Urgenta -Curs de cariera de 
management in specialitate. 
--Certificat de atestare  -Seria CA 
nr.0023024-nr.28/24.05.2017 emis 

de Academia de Politie “Alexandru 
Ioan Cuza “ -Managementul 
Strategic al Afacerilor Interne  -in 
domeniul Stiinte Militare Informatii 

si Ordine Publica. 
-Certificat de absolvire Seria L-
Nr.00111568/nr.11779/07.06.2017 
emis de SC FORMENERG SA-

Manager Proiect 

Admis 

8.  Copii ale documentelor care dovedesc experienta solicitata (carnet de 
munca, extras din Registrul General de Evidenta a Salariatilor, 

contracte de mandat/management, adeverinte eliberate de angajatori, 
recomandari relevante din partea unor persoane cu functii de conducere 
si decizie din partea autoritatii tutelare / actionari majoritari, etc.) 
conform pct.4 cerinte minime 

- Conditie indeplinita: 
SC ASTORIA M2 SRL 

-Adeverinta nr.224/19.08.2021- 
lector-formator. 
INSPECTORATUL GENERAL 
PENTRU SITUATII DE 

URGENTA 
Adverinta nr.128593/19.08.2021- 
Adjunct al comandantului statiei I 

Admis 



                                          

 

                                                                                        

de pompieri la Grupul de Pompieri  

al Judetului Dolj -01.03-2001-
15.06.2001 
Comandant sectie de pompieri la 
Grupul de Pompieri  al Judetului 

Dolj -15.06.2001-15.12.2004  
Comandant detasament pompieri la 
Detasamentul 2 de Pompieri 
Craiova din Inspectoratul pentru 

Situatii de Urgenta al judetului Dolj 
15.12.2004 -01.04.2009 
Inspector Sef al Inspectoratului 
judetean pentru situatii de urgenta I   

la  Inspectoratul pentru Situatii de 
Urgenta al judetului Dolj 
15.04.2012-15.05.2020 
Experienta relevanta peste 16 ani 

9.  Declaraţie pe proprie răspundere privind calitatea de membru în 
consilii de administraţie ale întreprinderilor publice, altele decât cel în 
care urmează a fi numit conform Formular nr. 3 in original  conform 
pct.5 cerinte minime 

Conditie indeplinita : Formular 
nr.3/24.08.2021-nu face parte din 
alt consiliu de administratie 

Admis 

10.  Adeverinta medicala in original conform pct.6 cerinte minime; Conditie indeplinita 
Adeverinta medicala cu 
nr.2356/17.08.2021 

Admis 

11 Cazierul judiciar in original  conform pct.7 cerinte minime; Conditie indeplinita :  
Cazier judiciar 
nr.28826090/23.08.2021 

Admis 

12 Cazier fiscal in original  conform pct.8 cerinte minime; Conditie indeplinita :  
Certificat de cazier fiscal 
nr.14090/23.08.2021 

Admis 

13 Declaraţie pe proprie răspundere privind starea intreprinderile unde și-a 
exercitat activitatea ca administrator/director (să nu fie în procedură de 
faliment ): Formular nr.4 in original  conform pct.9 cerinte minime 

Conditie indeplinita : Formular 
nr.4/24.08.2021 

Admis 

14 Declaraţie pe proprie răspundere :Formular nr.5 in original  conform 

pct.10 cerinte minime 

Conditie indeplinita : Formular 

nr.5/24.08.2021 
Admis 

15 Declaraţie de consimţământ prin care candidatul îşi exprimă acordul de 
a se procesa datele sale personale în scopul procedurii de recrutare şi 

selecţie :Formular nr. 7  in original 

Conditie indeplinita : Formular 
nr.7/24.08.2021 

Admis 

 Nedepunerea, în termenul indicat, a tuturor documentelor în forma și modurile solicitate, atrage după sine  
excluderea din procedura de selecție, dosarul fiind considerat respins. 

II Documente relevante care să ateste îndeplinirea criteriilor care   constituie un avanataj (dupa caz). 

 
1 

Copii documente care atestă studii postuniversitare, cursuri de 
specializare/ perfectionare , atestate prin diplomă/certificat  de 

absolvire, conform pct.1cerinte care constituie un avantaj 

Conditie indeplinita: 

-Certificat de absolvire Seria H-

Nr.00197324/nr.1135/08.05.2013 

emis de SC MISO SRL-Formator 

-Certificat de absolvire Seria H-Nr.00197489 -

nr.1300/21.11.2013 -emis de SC MISO SRL-

Inspector Protectie Civila 

-Certificat de absolvire Seria H-Nr.00353897 -

nr.941/06.11.2013 -emis de SC MISO SRL- 

Cadru Tehnic cu atributiuni in domeniul 

prevenirii si stingerii incendiilor. 

-Diploma de licenta -Seria P 



                                          

 

                                                                                        

0100315/nr.7764/20.09.2001- Universitatea 

din Craiova- Facultatea de Drept   / profilul 

Stiinte Juridice -titlul de Licentiat in stiinte 

juridice  .-sesiunea -iunie 1997 

-Diploma de licenta -Seria N 

001299/nr.639/08.05.2001- Universitatea din 

Craiova- Facultatea de Drept   / cursuri 

postuniversitare in domeniul de specializare 

:Rolul teoriei generale a dreptului ca stiinta a 

esentelor in analiza institutiilor.-01.10.1998-

26.09.1999 

-Diploma de Doctor --Seria J 

0033299/nr.99/22.04.2019- Academia de 

Studii Economice din Bucuresti – 

-Certificat de absolvire -Seria OF nr.14102-

nr.1930/13.10.2006, emis de Centrul National 

de Perfectionare a Pregatirii pentru 

Managementul Situatiilor de Urgenta -Curs de 

cariera de management in specialitate. 

--Certificat de atestare  -Seria CA nr.0023024-

nr.28/24.05.2017 emis de Academia de Politie 

“Alexandru Ioan Cuza “ -Managementul 

Strategic al Afacerilor Interne  -in domeniul 

Stiinte Militare Informatii si Ordine Publica. 

-Certificat de absolvire Seria L-

Nr.00111568/nr.11779/07.06.2017 

emis de SC FORMENERG SA-Manager Proiect 

- Conditie indeplinita: 

SC ASTORIA M2 SRL 

-Adeverinta nr.224/19.08.2021- lector-formator. 

INSPECTORATUL GENERAL PENTRU 

SITUATII DE URGENTA 

Adverinta nr.128593/19.08.2021- 

Adjunct al comandantului statiei I de pompieri la 

Grupul de Pompieri  al Judetului Dolj -01.03-

2001-15.06.2001 

Comandant sectie de pompieri la Grupul de 

Pompieri  al Judetului Dolj -15.06.2001-

15.12.2004  

Comandant detasament pompieri la 

Detasamentul 2 de Pompieri Craiova din 

Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta al 



                                          

 

                                                                                        

judetului Dolj 15.12.2004 -01.04.2009 

Inspector Sef al Inspectoratului judetean pentru 

situatii de urgenta I   la  Inspectoratul pentru 

Situatii de Urgenta al judetului Dolj 

15.04.2012-15.05.2020 

Experienta relevanta peste 16 ani 

2 Copii documente (extras de revisal/cim/contract de mandat /adeverinte 
) din care rezultă experienţa de minim 3 ani în activitatea de 
administrare/management a unor intreprinderi publice/societati 
comerciale profitabile din domeniul de activitate al regiei autonome 

conform pct.4 cerinte care constituie un avantaj: 

------- 

3 Declaratie pe propria raspundere privind conducerea unor intreprinderi 
publice / societati comerciale  care au inregistrat cel putin un exercitiu 

financiar cu trend crescator (cifra de afaceri, profit )  indicand locul de 
munca si pozitia ierarhica ocupata, conform pct.5 cerinte care 
constituie un avantaj Formular nr. 6 in original. 

Formular nr.6/24.08.2021-depus  

 

Concluzie : In urma verificarii documentelor aferente dosarului de candidatura al dlui Florea Constantin au  rezultat 

urmatoarele : 

1. Au fost indeplinite cerintele obligatorii mentionate in Anuntul postat pe site-ul Municipiului Craiova, dosarul 

candidatului  Florea Constantin fiind declarat admis . 

 

BAREM PUNCTAJ: 

Dl . Florea Constantin 

I. 
 

Criterii minime obligatorii    Punctaj/criteriu Punctaj 

obtinut 

de 

candidat 

1.  Cetățenie româna sau cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene, cu 

condiția să aibă domiciliul stabil  in România; 

1 pct 1 

2.  Membrii consiliului de administrație selectați vor fi persoane fizice, cu 

experiență în activitatea de administrare/management a/al unor întreprinderi 

publice profitabile sau a /al societăților comerciale din domeniul său de 

activitate, cu respectarea următoarelor condiții: 

b) un reprezentant al autorității publice tutelare, cu experiență de cel puțin 

5 ani în domeniul de activitate al regiei autonome și/sau în activitatea de 

administrare de societăți ori regii autonome; 

c) 5 persoane cu experiență în administrarea sau managementul unor regii 

autonome sau societăți, inclusiv societăți din sectorul privat. Aceste persoane nu 

pot fi funcționari publici sau alte categorii de personal din cadrul autorității 

publice tutelare sau al altor instituții publice (Formular 2) 

1 pct dupa caz pentru (a) , 
(b),sau (c) 

1 

3.  Absolvenţi(te) ai unui program de studii de lunga durata finalizat cu diplomă de 

licență in cadrul unei institutii de invatamant superior (pentru sistemul de studii 

Bologna acestea vor fi completate cu studiile de masterat conform prevederilor 

legale); în cazul candidaților din statele membre UE diploma de studii trebuie sa 

fie recunoscuta în România; 

1 pct 1 

4.  Minimum 3 ani experienta in în administrarea sau managementul unor regii 

autonome sau societăți, inclusiv societăți din sectorul privat 

Experiență profesionala  3 
ani = 1pct, 
Experiență profesionala 

2 



                                          

 

                                                                                        

>3 ani  = 2pct   

5.  Sa nu facă parte din mai mult de 3 consilii de administrație ale unor regii 

autonome sau societăți comerciale, conform art. 33 din OUG nr. 109/2011 

aprobată prin Legea nr. 111/2016 (Formular 3) 

 
 Număr de mandate 
concomitente >3= 0 
puncte-respins 

 
Număr de mandate 
concomitente <3 = 1 
punct 
 

1 

6.  Stare de sănătate corespunzătoare exercitării funcției de administrator pentru care 

candidează, atestată pe baza de adeverința medicala 

1 pct 1 

7.  Nu au înscrieri în cazierul judiciar; 1 pct 1 

8.  Nu au înscrieri în cazierul fiscal; 1 pct 1 

9.  Intreprinderile unde și-a exercitat activitatea ca administrator/director să nu fie în 
procedură de faliment .(Formular 4) 

1 pct  1 

10.  Să nu se afle într-una din situațiile prevăzute de art. 88 din Legea nr. 161/2003 
privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților 

publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea 
faptelor de corupție, precum și cele referitoare la conflictul de interese. 
Nu a fost destituit(a) dintr-o funcție din cadrul unor înstituții publice sau al unor 
întreprinderi cu capital majoritar de stat sau nu a avut încetat contractul 
individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 5 ani;  

Nu se afla într-una din situațiile de conflict de interese sau incompatibilităţi, aşa 
cum sunt acestea definite de legislaţia în vigoare din Romania; 
Să nu fie incapabil, potrivit legii, ori să fi fost condamnat pentru infracțiuni 
contra patrimoniului prin nesocotirea încrederii, infracțiuni de corupție, 

delapidare, infracțiuni de fals în înscrisuri, evaziune fiscală, infracțiuni prevăzute 
de Legea nr.656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, cu 
modificările și completările ulterioare, precum și pentru instituirea unor măsuri 
de prevenire și combatere a finanțării actelor de terorism, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare; si nu a suferit o condamnare pentru vreo 
infracţiune legată de conduita profesională sau pentru infracțiunile prevăzute de 
Legea nr. 85/2014 , privind procedura insolvenței, cu modificările și completările 
ulterioare care ar face-o incompatibila cu exercitarea funcției de membru in 

consiliu de administratie 
Nu au făcut politie politica, așa cum este definită prin lege.(Formular 5) 

1 pct 1 

 Punctaj criterii minime  

 

 

Minim 10 puncte  
Maxim 11 puncte 

11 

II Criterii care constitue un avantaj:  

1 Studii postuniversitare, cursuri de specializare/ perfectionare atestate prin 
diplomă/certificat  de absolvire 

1 pct 1 

2 Experienţa de minim 3 ani în activitatea de administrare/management a unor 
intreprinderi publice/societati comerciale profitabile din domeniul de activitate al 

regiei autonome 

Experienta de minim 3 ani 
=1 pct    

Experienta > 3 ani =2 pct   

0 

3 Experiență relevantă în funcții de conducere/coordonare/administrare in cadrul  

unor regii  autonome /societati comerciale din sectorul public sau  privat  care au 

inregistrat cel putin un exercitiu financiar cu trend crescator (cifra de afaceri , 

1 an fiscal cu trend 
crescator = 1 pct 

2 ani fiscali cu trend 
crescator = 2 pct 
3 ani fiscali cu trend 

0 



                                          

 

                                                                                        

profit ) fata de exercitiul financiar anterior. (Formular 6) crescator = 3 pct 

 Punctaj criterii care constituie un avantaj 

 

Maxim  6 puncte 1 

 TOTAL PUNCTAJ    
 

Minim  10 puncte  
Maxim  17 puncte 

12 

 

 

2.Evaluare declaratie de intentie 

Federația Patronatelor din Regiunea Oltenia în calitate  de expert independent si in conformitate cu 

contractul de prestari serviii a procedat la verificarea declarației de intenție  depusa în vederea 

ocupării postului de membru în Consiliul de Administrație  

A fost depusa declarația de intenție , în plic închis şi sigilat  avand numarul de inregistrare  
180225/11.10.2021,  
In cadrul etapei de evaluare a declaratiei de intentie , candidatul a obtinut 13 puncte din maxim 13 

puncte 

In cadrul etapei de evaluare a alinierii declaratiei de intentie cu scrisoarea de asteptari, candidatul a 

obtinut 5 puncte din maxim 5 puncte. 

 

Declaratia de intentie s-a depus in termenul si la sediul institutiei 
indicate in Adresa de instiintare? 

DA-admis/ 

NU-respins 

DA-admis 

Candidatul a depus declaratia de intentie in plic inchis, conform 
prevederilor legale? 

DA-admis/ 

NU-respins 

DA-admis 

 

 

 I 

 

 

Criterii evaluare elimiatorii 

Punctaj/ 

criteriu 

Propunere 

punctaj expert 

recrutare 

 

Punctaj comisie 

de selectie 

 

 1.Declaraţia de intenţie a candidatului pentru postul de 

administrator conţine în mod obligatoriu următoarele 

elemente ,  

0p-8p 8 8 

 1.a. Legătura dintre profilul candidatului şi obiectivele 

pe care trebuie să le realizeze, conform scrisorii de 

aşteptări; 

 3 3 

 1.a.1.Declaraţiile de intenţie prezintă viziunea 
candidatului privind dezvoltarea întreprinderii publice, 

0p - 1p 1 1 



                                          

 

                                                                                        

prin prisma poziţiei pe care doreşte să o ocupe în cadrul 
consiliului 

 1.a.2. Elaborarea declaraţiei de intenţie se face ţinând 
cont de profilul profesional al candidatului şi de profilul 
candidatului din cadrul consiliului pentru care doreşte 
să candideze. 

0p -1p 

1 1 

 1.a.3.Toţi candidaţii, indiferent de poziţia pe care doresc 
să o ocupe în cadrul consiliului, prezintă viziunea cu 
privire la dezvoltarea generală pe termen scurt, mediu şi 
lung a întreprinderii publice, astfel încât aceasta să 
poată contribui la rezultatele dorite de acţionari şi 
exprimate prin scrisoarea de aşteptări 

 

0p -1p 
1 1 

 1.b. Aprecieri asupra necesităţii dezvoltării elementelor 

de guvernanţă corporativă; 
 2 2 

 1.b.1.Candidaţii prezintă consideraţiile pe tema 
guvernanţei corporative, din care să rezulte cunoştinţele 
în domeniul guvernanţei corporative şi viziunea asupra 
acestui domeniu cu aplicabilitate în întreprinderea 
publică. 

0p -1p 1 1 

 1.b.2.Candidaţii prezintă în declaraţiile de intenţie 
acţiunile şi mijloacele folosite prin care pot să îşi 
îndeplinească funcţiile de supraveghere, control şi 
tragere la răspundere 

0p -1p 1 1 

 1.c. Răspunsurile şi viziunea candidaţilor cu privire la 

aşteptările acţionarilor. 
 3 3 

   1.c.1.Declaraţia de intenţie cuprinde atât răspunsul sau 
poziţia candidatului faţă de dezideratele din scrisoarea 
de aşteptări, cât şi o argumentare a legăturii dintre 
profilul candidatului şi felul în care acesta ar putea 
contribui la îndeplinirea obiectivelor şi ţintelor cuprinse 
în scrisoarea de aşteptări. 

0p -1p 1 1 

  1.c.2.Declaraţia de intenţie cuprinde şi o argumentare a 
legăturii dintre profilul candidatului şi responsabilităţile 
consiliului. 

  0p -1p        1        1 

   1.c.3. În declaraţia de intenţie se prezintă şi înţelegerea 
candidaţilor asupra specificului întreprinderii publice, 
contextului naţional şi internaţional în care 
întreprinderea publică acţionează, elementele de misiune 
şi strategie corporativă, în vederea atingerii aşteptărilor 
acţionarilor exprimate în scrisoarea de aşteptări. 

  0p -1p 1 1 

II    Criterii recomandate    



                                          

 

                                                                                        

 

 

 

 

 

 

  2.Este recomandabil ca declaraţia de intenţie a 

candidatului să conţină şi următoarele elemente: 

 

0p -5p 5 5 

 2.a. Aprecieri cu privire la provocările specifice cu care 

se confruntă întreprinderea publică, raportate la situaţia 

contextuală a acesteia; 

 1 1 

 2.a.1.În funcţie de profilul său şi de abilităţile pe care 
doreşte să le prezinte, candidatul poate include în 
declaraţia de intenţie elemente ale unei analize SWOT, 
ale unui plan de marketing, de restructurare sau 
financiar al întreprinderii publice. 

  0p -1p 1 1 

 2.b.Exemple de indicatori pe care candidatul îi consideră 

oportuni pentru monitorizarea performanţei; 
 2 2 

 2.b.1.exemple de indicatori de performanţă financiari şi 
nefinanciari pentru măsurarea obiectivelor prezentate în 
scrisoarea de aşteptări 

  0p -1p 1 1 

 2.b.2.exemple de indicatori de performanţă financiari şi 
nefinanciari oportuni pentru stabilirea componentei 
variabile a remuneraţiei. 

  0p -1p 1 1 

 2.c.Constrângeri, riscuri şi limitări pe care candidatul 

consideră că le-ar putea întâmpina în implementarea 

măsurilor propuse. 

 2 2 

. 2.c.1. constrângerile, riscurile şi limitările pe care 

candidatul consideră că le-ar putea întâmpina în 

implementarea măsurilor propuse 

 0p -1p 1 1 

 2.c.2 resursele materiale, umane, informaţionale şi altele 

asemenea de care ar avea nevoie pentru implementarea 

măsurilor propuse. 

 0p -1p 1 1 

 Total punctaj  declarație de intenție   13 13 

 Total punctaj aliniere declarație de intenție 
cu scrisoarea de așteptări 

 5 5 



                                          

 

                                                                                        

 

3.Evaluare interviu 

 

Federația Patronatelor din Regiunea Oltenia în calitate  de expert independent a procedat la 

centralizarea punctajului rezultat  din evaluarea fiselor de interviu avand in vedere ca  pentru fiecare 

candidat in parte au fost completate 3 fise de evaluare de catre fiecare membru al comisiei de selectie 

 

Interviul s-a realizat la sediul RAADPFL Craiova, strada  Brestei, nr. 129 A, localitatea Craiova,  

Au fost punctate  19  criterii , punctajul fiind de la 1 la 5 , de catre  fiecare membru al comisiei . 

Punctajul final a reprezentat media aritmetica. 

 

 In cadrul etapei de evaluare a interviului , candidatul a obtinut 85.67 de puncte din maxim 

95 de puncte.  

 

Centralizator punctaj interviu/media artimetica       

Florea Constantin P.C M1 M2 
Total 
punctaj 

Media 
artimetica  

        

Criterii-Competente           

    Competente specifice sectorului de activitate al 
întreprinderii publice

7 8 8 23 7.67 
  1.1.Cunoasterea trasaturilor pieței in care acționează 
societatea  

4 4 4 12 4.00 

1.2.Capacitatea de a integra in decizii si actiuni 
imperativul profitabilitatii 

3 4 4 11 3.67 

 Competente profesionale de importanţă strategică / 
tehnice

20 21 20 61 20.33 
2.1.Gândire strategică şi previziuni 

4 4 4 12 4.00 

2.2.Finanţe şi contabilitate 
3 4 3 10 3.33 

 2.3.Managementul riscului 
4 4 4 12 4.00 

 2.4.Tehnologia informației 
4 4 4 12 4.00 

 2.5.Legislaţie  
5 5 5 15 5.00 

      Guvernanţa corporativă
14 15 14 43 14.33 

 3.1. Guvernanţa întreprinderii publice 
4 5 4 13 4.33 



                                          

 

                                                                                        

 3.2. Rolul consiliului 
5 5 5 15 5.00 

3.3.Monitorizarea performanţei 
5 5 5 15 5.00 

    Social şi personal
20 18 20 58 19.33 

4.1. Luarea deciziilor 
5 5 5 15 5.00 

4.2. Relaţii interpersonale 
5 4 5 14 4.67 

4.3.Negociere 
5 4 5 14 4.67 

 4.4.Capacitate de analiză şi sinteză 
5 5 5 15 5.00 

    Competente si restricții specifice personalului angajat 
in cadrul autorității publice tutelare sau alte autorități sau 
instituții publice

5 5 5 15 5.00 
5.1. Competente de conducere 

5 5 5 15 5.00 

Sub-Total  1 
66 67 67 200 66.67 

            

Criterii-Trasaturi           

1. Etica si integritate 5 5 5 15 5.00 

2.Independenta 4 4 4 12 4.00 

3.Expunere politica 5 5 5 15 5.00 

4.Abilitați de comunicare interpersonala 5 5 5 15 5.00 

Sub-Total  2 19 19 19 57 19.00 

TOTAL 85 86 86 257 85.67 

Total punctaj interviu-media artimetica  85.67         

 

 

3.Transpunerea rezultatelor obținute în urma interviului în matricea consiliului 
 
Scopul matricei profilului consiliului este asigurarea, pe baza analizei sistematice, a existenţei unei 
proceduri de selecţie transparente, formale, competitive şi comprehensive din punct de vedere 

decizional. Matricea conţine următoarele elemente: criterii de selecţie şi indicatori ai acestora, 
categorisirea criteriilor de selecţie în criterii obligatorii şi criterii opţionale, ponderile alocate 

criteriilor, gruparea criteriilor pentru analiză comparativă, grila comună pentru evaluarea criteriilor, 
pragul minim colectiv pentru fiecare criteriu la care se aplică, subtotaluri, totaluri, totaluri ponderate şi 

ponderi, pentru criterii şi pentru administratorii individuali.;  
 
 

 
 

 
 
 



                                          

 

                                                                                        

 

Federația Patronatelor din Regiunea Oltenia în calitate  de expert independent a procedat la 
transpunerea rezultatelor obținute în urma interviului în matricea consiliului 

 
 In urma transpunerii rezultatelor interviului în matricea consiliului , candidatul a obtinut : 

total  95.67 de puncte ;total ponderat 87.00 de puncte . 
 
 

 

                             MATRICEA PROFILULUI CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE AL  RAADPFL 

 A B C D 
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A COMPETENTE       

1 Competențe specifice sectorului       

1.1. 
Cunoasterea trasaturilor pietei in care 
actioneaza societatea  

Oblig. 1 4.00 

1.2. 
Capacitatea de a integra in decizii si actiuni 
imperativul profitabilitatii 

Oblig. 1 3.67 

2. 
Competențe profesionale de importanță 

strategică 
      

2.1. Gândire strategică şi previziuni Oblig. 1 4.00 

2.2. Management financiar  Opt. 0.5 3.33 

2.3. Managementul riscului Oblig. 1 4.00 

2.4. Marketing strategic Opt. 0.5 4.00 

2.5. Legislaţie  Oblig. 1 5.00 

3. Guvernanța corporativă       

3.1. Guvernanţa întreprinderii publice Oblig. 1 4.33 

3.2. Rolul consiliului Oblig. 1 5.00 

3.3. Monitorizarea performanţei Oblig. 1 5.00 

4. Social și personal       

4.1. Luarea deciziilor Oblig. 1 5.00 



                                          

 

                                                                                        

4.2. Negociere Oblig. 1 4.67 

4.3. Capacitate de analiză şi sinteză Oblig. 1 4.67 

4.4 Capacitate de analiză și sinteză Oblig. 1 5.00 

5 

Competente și restricții specifice 

personalului angajat în cadrul autorității 

publice tutelare sau alte autorități sau 

instituții publice 

      

5.1. Competențe de conducere Opt. 0.5 5.00 

  i. Sub-Total     66.67 

  ii. Sub-Total Ponderat     60.50 

B TRASATURI       

1 Etica si integritate  Oblig. 1 5.00 

2 Independenta Oblig. 1 4.00 

3 Expunere politica Oblig. 0.5 5.00 

4 Abilitati de comunicare interpersonala Oblig. 1 5.00 

5 Alinierea cu scrisoarea de aşteptări Oblig. 1 5.00 

  i. Sub-Total     24.00 

  ii. Sub-Total Ponderat     21.50 

C Condiţii prescriptive si prospective       

1 
Stare firma in care și-a exercitat mandatul 
de administrator sau de director 

Admis-1          
Respins-0 

1 1.00 

2 Înscrieri în cazierul fiscal și judiciar 
Admis-1          

Respins-0 
1 1.00 

3 Număr de mandate 
Admis-1          

Respins-0 
1 1.00 

4 Studii superioare si experienta in domeniu 
Admis-1          

Respins-0 
1 1.00 

5 

Ani de când este director/administrator 
într-o organizație :minimum 3 ani 
experiență în funcții de 
conducere/coordonare, dobândită în 
companii, unități administrativ teritoriale și 
structuri asociate acestora . 

Admis-1          
Respins-0 

1 1.00 

  i. Sub-Total     5.00 

  ii. Sub-Total Ponderat     5.00 

  TOTAL     95.67 

  TOTAL ponderat     87.00 

 
 
 
 

 

 

 



                                          

 

                                                                                        

 

5.CONCLUZII: 

Rezultate obținute în urma procedurii de recrutare  pentru  ocuparea funcției  de membru în Consiliul 

de  Administrație al RAADPFL 

 

  

Candidat  

  

Punctaj 

obtinut in 

urma 

evaluarii 

dosarului 

Punctaj 

aliniere 

Declaratie 

de Intentie 

cu 

Scrisoarea 

de asteptari 

Punctaj 

obtinut in 

urma 

interviului  

Total 

punctaj 

 Rezultat obtinut 

in urma 

transpunerii  

punctajului in 

Matricea 

Consiliului 

Total ponderat 

matrice 

 

Dl.Florea 

Constantin 
12.00 5.00 85.67 102.67 

 

95.67 87.00 

 

Expert coordonator  Cristea Valentin  
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            Profilul candidatului pentru funcția de administrator al 
Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public şi a Fondului  Locativ Craiova 
 
 
 
În conformitate cu prevederile art. 1 punctul 17 din Anexa nr. 1 la H.G. nr. 722/2016, profilul 
candidatului pentru funcția de administrator reprezintă descrierea rolului pe care candidatul 
trebuie să-l îndeplinească, pe baza cerințelor contextuale specifice rolului, precum și 
competențele tehnice și atributele comportamentale, experiența și specificul pe care acesta 
trebuie să le demonstreze, în conformitate cu misiunea, obiectivele și țintele întreprinderii 
publice, precum și cu etapa de dezvoltare a acesteia. 

În conformitate cu H.G. nr. 722/2016 / SECŢIUNEA a 9-a / Profilul candidatului pentru 
poziţia de membru în consiliu  

Art.35 : Profilul candidatului este alcătuit din două componente: 

 descrierea rolului acestuia, derivat din cerinţele contextuale ale întreprinderii 
publice; 

 definirea unei combinaţii specifice fiecărui candidat, formată dintr-un set de 
criterii derivate din matricea profilului consiliului. 

Art.36 : (1) Profilul candidatului se aprobă conform art. 34 lit.a respectiv “ în cazul regiilor 
autonome, de către autoritatea publică tutelară la propunerea structurii de guvernanţă 
corporativă sau, după caz, a consiliului” 

ART. 37  
La stabilirea rolului candidatului se au în vedere, dar fără a se limita la acestea, următoarele:  
a) contextul organizaţional;  
b) obiectivele şi rezultatele aşteptate de la întreprinderea publică, astfel cum derivă din 
scrisoarea de aşteptări;  
c) strategia întreprinderii publice şi elementele-cheie cerute consiliului pentru asigurarea unei 
activităţi de succes a întreprinderii publice;  
d) atribuţiile consiliului; 
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DESCRIEREA ROLULUI ACESTUIA, DERIVAT DIN CERINŢELE 
CONTEXTUALE ALE ÎNTREPRINDERII PUBLICE; 

Regia Autonomă de Administrare a Domeniului Public şi a Fondului Locativ Craiova 
este înfiinţată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.14 din 20.03.1995. 
Regia Autonomă de Administrare a Domeniului Public şi a Fondului Locativ Craiova 
este persoană juridică şi funcţionează pe bază de gestiune economică şi autonomie financiară, 
în conformitate cu legislaţia în vigoare a prezentului regulament şi sub autoritatea Consiliului 
Local al Municipiului Craiova. 
Cadrul legal de organizare, funcţionare, finanţare si control al R.A.A.D.P.F.L Craiova este: 
- OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice 
completata si modificata la zi 
- HCLnr. 14/1995 
- OUG 57/2019 
- Lg. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public 
 
Sediul regiei este în Craiova, str. Brestei nr. 129A. Regia poate avea alte subunităţi şi alte 
adrese în municipiul Craiova 
 
Avand peste 600 de angajati, RAAADPFL Craiova acopera urmatoarele domenii de activitate: 

1. Zone Verzi  
2.  Mobilier urban: 
3. Fond Locativ: 
4. Reparatii/constructii urbane: 
5.  Administrarea cimintirelor: 
6.  Sistematizarea circulatiei: 
7. Gradina Zoologica 

 
Regia Autonomă de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova îşi 
desfăşoară activitatea în principal pe teritoriul municipiului Craiova. 
 

Activităţile principale ale regiei sunt: 
- administrarea, conservarea, protejarea, întreţinerea imobilelor şi exploatarea în 
condiţiile de eficienţă economică, a bunurilor mobile şi imobile, proprietatea regiei 
sau administrate de aceasta şi valorificarea lor în modalităţile permise de lege; 
- atribuirea, în condiţiile legii, cu aprobarea Consiliului Local al Municipiului Craiova, 
către partidele politice, fundaţii, asociaţii, cabinete medicale, unităţi aparţinând 
cultelor religioase a spaţiilor pentru birouri şi pentru alte destinaţii din imobilele care 
se află în administrarea regiei; 
- închirierea spaţiilor de locuit şi a celor cu altă destinaţie, altele decât cele de locuit, şi 
încheierea contractelor de asociere, în condiţiile legii; 
-executarea lucrărilor de conservare, întreţinere, construcţii şi reparaţii la imobilele 
proprii, precum şi pentru terţi, în condiţiile legii; executarea de confecţii metalice şi 
de lemn; 
- prestarea de servicii specifice în domeniul amenajării şi întreţinerii spaţiilor verzi; 
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- producerea de material dendrologic, cultura florilor şi a plantelor ornamentale în 
pepiniera şi serele proprii; 
- activităţi de întreţinere şi efectuare de reparaţii curente a străzilor şi drumurilor 
comunale; 
-administrarea şi întreţinerea cimitirelor aflate în patrimoniul regiei : Cimitirul 
Ungureni, Cimitirul Sineasca, Cimitirul Craiova Nord şi Cimitirul Dorobănţie; 
- comerţul cu amănuntul şi activităţi de alimentaţie publică; 
- efectuarea operaţiunilor de transport şi a altor servicii specifice obiectului propriu de 
activitate; 
- organizarea acţiunilor de formare şi perfecţionare profesională în domeniul specific de 
activitate; 
- tranzacţii imobiliare 
- realizarea altor activitati care au legătură cu obiectul sau de activitate 
- activitati specifice grădinilor zoologice 
- intretinerea, exploatarea instalaţiilor de semaforizare 

 
Obiectivul principal atat pentru R.A.A.D.P.F.L Craiova si pentru municipiul Craiova 

este creşterea calitatii serviciilor prestate atat către Primăria Municipiului Craiova cat si către 
terii, cat si gestionarea eficienta a resurselor, asigurarea de personal specializat pentru toate 
domeniile de activitate ale regiei, viziunea realista asupra situaţiei economico-financiare a 
regiei. 
Dintre metodele si tehnicile de management la nivelul R.A.A.D.P.F.L Craiova se aplica 
conducerea prin obiective organizatorice la nivelul intregii regii care permite creşterea 
performantelor organizaţionale prin asigurarea unui grad ridicat de implicare a directorilor si 
subordonaţilor de la fiecare nivel organizational 
R.A.A.D.P.F.L Craiova asigură serviciile in conformitate cu prevederile legale, cu respectarea 
reglementarilor specifice si cu respectarea principiilor privind securitatea serviciului, tarifarea 
echitabilă, rentabilitatea, calitatea și eficiența serviciului, transparența și responsabilitatea 
publică, adaptabilitatea la cerințele utilizatorilor. 
În baza prevederilor O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor 
publice, modificată și aprobată prin Legea nr.111/2016 și ale Normelor metodologice de 
aplicare a OUG nr.109/2011, cu modificările și completările ulterioare, aprobate prin HG 
nr.722/2016, Conducerea Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public si a Fondului 
Locativ este asigurata de Consiliul de Administraţie. Consiliul de Administraţie se numeşte 
prin hotararea Consiliului Local si este format din 7 membri, pentru un mandat de 4 ani și va 
fi condus de un președinte ales de plenul consiliului din rândul membrilor săi. Acest consiliu 
își desfășoară activitatea în baza Actului Constitutiv și a regulamentului propriu de organizare 
și funcționare care a fost întocmit cu respectarea legislației în vigoare și prin care Consiliul de 
Administrație are în responsabilitate administrarea societății. 
Candidatul care aplică pentru un post de Membru în Consiliul de Administrație al 
R.A.A.D.P.F.L Craiova trebuie să se asigure că poate îndeplini cu succes rolul pentru care 
candidează. 
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În conformitate cu prevederile din OUG109/2011:  „ Capitolul II Administrarea și 
conducerea regiilor autonome Secţiunea 1 Consiliul de administrație  Articolele 5-8 

1. Membrii consiliului de administrație selectați vor fi persoane fizice, cu experiență în 
activitatea de administrare/management a/al unor întreprinderi publice profitabile sau a 
/al societăților comerciale din domeniul său de activitate, cu respectarea următoarelor 
condiții: 
a) un reprezentant al Ministerului Finanțelor Publice, licențiat în științe economice sau 

juridice și cu experiență în domeniul economic, contabilitate, audit, financiar sau 
juridic de cel puțin 5 ani de la data obținerii diplomei de studii superioare; 

b) un reprezentant al autorității publice tutelare, cu experiență de cel puțin 5 ani în 
domeniul de activitate al regiei autonome și/sau în activitatea de administrare de 
societăți ori regii autonome; 

c) 1-5 persoane cu experiență în administrarea sau managementul unor regii autonome 
sau societăți, inclusiv societăți din sectorul privat. Aceste persoane nu pot fi 
funcționari publici sau alte categorii de personal din cadrul autorității publice 
tutelare sau al altor instituții publice. 

2. Membrii consiliului de administraţie se numesc de autoritatea publică tutelară şi de 
Ministerul Finanţelor Publice, în cazul reprezentantului acestei instituţii. 

3. Nu pot fi administratori persoanele care, potrivit legii, sunt incapabile ori care au fost 
condamnate pentru infracțiuni contra patrimoniului prin nesocotirea încrederii, 
infracțiuni de corupție, delapidare, infracțiuni de fals în înscrisuri, evaziune fiscală, 
infracțiuni prevăzute de Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării 
banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării 
terorismului, republicată, cu modificările ulterioare. 

4. Membrii consiliului de administrație nu pot face parte din mai mult de 3 consilii de 
administrație ale întreprinderilor publice. Autoritatea publică tutelară poate stabili un 
număr mai mic de consilii de administrație din care un membru desemnat al unei 
întreprinderi publice poate face parte. 

5. Durata mandatului membrilor consiliului de administrație este stabilită prin actul de 
înființare și nu poate depăși 4 ani. Mandatul membrilor consiliului de administrație 
poate fi reînnoit ca urmare a unui proces de evaluare, dacă prin actul de înființare nu se 
dispune altfel. Mandatul administratorilor numiți ca urmare a încetării, sub orice formă, 
a mandatului administratorilor inițiali coincide cu durata rămasă din mandatul 
administratorului care a fost înlocuit. 

 
Atribuțiile Consiliului de Administrație privind administrarea societății sunt cele legate 

de stabilirea direcților principale de activitate și dezvoltare a regiei,  a obiectivelor pentru 
directorii regiei, urmărirea și evaluarea activității acestora prin raportarea la prevederile 
contractelor de mandat respectiv a planului de management al acestora. Consiliul de 
Administrație are în secundar și unele atribuții care pot fi delegate directorului general. 

Consiliul de Administraţie isi desfasoara activitatea in conformitate cu propriul sau 
regulament de organizare si funcţionare si hotărăşte in toate problemele privind activitatea 
regiei cu excepţia celor, care potrivit legii sunt date in competenta altor organe. Consiliul de 
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Administraţie se intruneste in şedinţe lunar, sau ori de cate ori este nevoie, la propunerea 
preşedintelui sau la propunerea a cel puţin o treime din numărul membrilor. 

Consiliul este insarcinat sa supravegheze performanta managementului executive si 
situaţia generala a afacerilor in cadrul regiei. Consiliul sprijină managementul executiv 

În conformitate cu prevederile din OUG109/2011: 
„ Capitolul II Administrarea și conducerea regiilor  
(1) Consiliul de administrație este însărcinat cu îndeplinirea tuturor actelor necesare și 
utile pentru realizarea obiectului de activitate al regiei autonome. 
(2) Consiliul de administrație are următoarele atribuții de bază: 
a) numește și revocă directorii și stabilește remunerația acestora; 
b) analizează și aprobă planul de administrare elaborat în colaborare cu directorii, în 
acord cu scrisoarea de așteptări și cu declarațiile de intenție; 
c) negociază indicatorii de performanță financiari și nefinanciari cu autoritatea publică 
tutelară; 
d) asigură integritatea și funcționalitatea sistemelor de raportare contabilă și financiară, 
precum și realizarea planificării financiare; 
e) verifică funcționarea sistemului de control intern sau managerial; 
f) monitorizează și evaluează performanța directorilor; 
g) întocmește raportul semestrial privind activitatea regiei autonome, pe care îl prezintă 
autorității publice tutelare; 
h) monitorizează și gestionează potențialele conflicte de interese de la nivelul organelor 
de administrare și conducere; 
i) supervizează sistemul de transparență și de comunicare; 
j) monitorizează eficacitatea practicilor de guvernanță corporativă ale regiei autonome; 
k) raportează lunar autorității publice tutelare modul de îndeplinire a indicatorilor de 
performanță financiari și nefinanciari, anexă la contractul de mandat, precum și alte 
date și informații de interes pentru autoritatea publică tutelară, la solicitarea acesteia. 
 
În conformitate cu prevederile Regulamentul  de organizare si functionare a 

consiliului de administratie al R.A.A.D.P.F.L CRAIOVA 
Consiliul de Administratie este insarcinat cu indeplinirea tuturor actelor necesare si 

utile pentru realizarea obiectului de activitate a regiei. Membrii Consiliului de Administratie 
isi exercita mandatul cu prudenta si diligenta unui bun administrator 
  

Atributiile si competentele Consiliului de Administratie sunt urmatoarele 
a. Aproba directiile principale de activitate si de dezvoltare ale regiei autonome; 
b. Asigura elaborarea strategiei de dezvoltare, retehologizare, modernizare, reorganizarea 
regiei, pe care o supune spre aprobare Consiliului Local; 
c. Verifica functionarea sistemului de control intern/managerial, implementarea politicilor 
contabile si realizarea planificarii financiare; 
d. În termen de maximum 30 de zile de la data numirii sale, consiliul de administraţie 
elaborează o propunere pentru componenta de administrare a planului de administrare, în 
vederea realizării indicatorilor de performanţă financiari şi nefinanciari.Componenta de 
administrare se completează cu componenta managerială elaborată conform prevederilor art. 
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36 alin. (1) din Legea 111/2016.Planul de administrare se supune analizei şi aprobării 
consiliului de administraţie sau supraveghere al regiei autonome. 
e. numeşte şi revocă directorii şi stabileşte remuneraţia acestora; 
f. analizează şi aprobă planul de administrare elaborat în colaborare cu 
directorii, în acord cu scrisoarea de aşteptări şi cu declaraţiile de intenţie 
g. negociază indicatorii de performanţă financiari şi nefinanciari cu 
autoritatea publică tutelară; 
h. asigură integritatea şi funcţionalitatea sistemelor de raportare contabilă 
şi financiară, precum şi realizarea planificării financiare; 
i. verifică funcţionarea sistemului de control intern sau managerial; 
j. monitorizează şi evaluează performanţa directorilor; 
k. întocmeşte raportul semestrial privind activitatea regiei autonome, pe 
care îl prezintă autorităţii publice tutelare; 
l. monitorizează şi gestionează potenţialele conflicte de interese de la 
nivelul organelor de administrare şi conducere; 
m. supervizează sistemul de transparenţă şi de comunicare; 
n.monitorizează eficacitatea practicilor de guvernanţă corporativă ale regiei autonome; 
o. raportează lunar autorităţii publice tutelare modul de îndeplinire a indicatorilor de 
performanţă financiari şi nefinanciari, anexă la contractul de mandat, precum şi alte date şi 
informaţii de interes pentru autoritatea publică tutelară, la solicitarea acesteia. 
p. Completeaza sau revizuieste planul de administrare daca acesta nu prevede masurile pentru 
realizarea obiectivelor cuprinse in contractual de mandate si nu cuprinde rezultatele 
prognozate care sa asigure evaluarea indicatorilor de performanta stabiliti in contract la 
solicitarea Consiliului Local 
q. Numeste si revoca directorul regiei si stabileste remuneratia lui conform prevederilor legale 
in vigoare 
r. Numeste si revoca ceilalti directori conform legii si stabileste remuneratia lor 
s. Incheie contractile de mandate cu directorul sau directorii. Contractual de mandate este 
acordul de vointa incheiat intre regia autonoma reprezentata de Consiliul de Administratie si 
directorul/directorii regiei autonome, care are ca obiectiv indeplinirea unor obiective si 
criterii de performanta aprobate de Consiliul de Administratie. In contractul de mandate 
alaturi de criteriile de performanta specific se prevad in mod obligatoriu obiective 
cuantificabile privind reducerea obligatiilor restante, reducerea pierderilor, cresterea 
profitelor, a cifrei de afaceri, cresterea productivitatii muncii 
t. Evalueaza activitatea directorului, verifica executia contractului de manadat al acestui. 
u. Aproba Planul de management intocmit de director. 
v. Evalueaza activitatea directorului anual si vizeaza atat executia contractului de mandate cat 
si a planului de management; 
w. Analizeaza trimestrial raportul intocmit de director cu privier la activitatea de conducere 
executive si cu privier la evolutia regiei, raport care va fi comunicat de acesta. Regia 
organizeaza auditul intern in conformitate cu dispozitiile Legii nr. 672/2002 privind auditul 
public intern, cu modificarile si completarile ulterioare. Auditoria interni raporteaza direct 
consiliului de Administratie. 
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x. Urmareste respectarea dispozitiilor legale privind protectia mediului inconjurator, 
respectarea normelor de Securitate si sanatatein munca in cadrul regiei.Aproba tactica si 
strategia activitatii de marketing 
y. Avizeaza contractarea de imprumuturi bancare pe termen scurt,mediu si modul de 
rambursare a acestora,cu aprobarea Consiliului Local 
z. Avizeaza rezultatele inventarierii anuale a patrimoniului R.A.A.D.P.F.L Craiova si 
hotaraste cu privire la diferentele constatate propuse de Comisia centrala de inventariere 

 

DEFINIREA UNEI COMBINAŢII SPECIFICE FIECĂRUI CANDIDAT, FORMATĂ 
DINTR-UN SET DE CRITERII DERIVATE DIN MATRICEA PROFILULUI 
CONSILIULUI. 

Procesul de selecție al membrilor Consiliului de Administrație al R.A.A.D.P.F.L Craiova 
trebuie să aibă la bază criterii clare și specifice. 
 
Cerințe generale pentru candidatii la functia de membru in Consiliul de Administratie 

 
I. Criterii minime obligatorii  

 
1. Cetățenie româna sau cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene, cu 

condiția să aibă domiciliul stabil  in România  
2. Membrii consiliului de administrație selectați vor fi persoane fizice, cu experiență în 

activitatea de administrare/management a/al unor întreprinderi publice profitabile sau 
a /al societăților comerciale din domeniul său de activitate, cu respectarea următoarelor 
condiții: 

a) un reprezentant al Ministerului Finanțelor Publice, licențiat în științe economice sau 
juridice și cu experiență în domeniul economic, contabilitate, audit, financiar sau 
juridic de cel puțin 5 ani de la data obținerii diplomei de studii superioare; 

b) un reprezentant al autorității publice tutelare, cu experiență de cel puțin 5 ani în 
domeniul de activitate al regiei autonome și/sau în activitatea de administrare de 
societăți ori regii autonome; 

c) 5 persoane cu experiență în administrarea sau managementul unor regii autonome 
sau societăți, inclusiv societăți din sectorul privat. Aceste persoane nu pot fi 
funcționari publici sau alte categorii de personal din cadrul autorității publice 
tutelare sau al altor instituții publice. 

3. Absolvenţi(te) ai unui program de studii de lunga durata finalizat cu diplomă de 
licență in cadrul unei institutii de invatamant superior (pentru sistemul de studii 
Bologna acestea vor fi completate cu studiile de masterat conform prevederilor 
legale); în cazul candidaților din statele membre UE diploma de studii trebuie sa fie 
recunoscuta în România; 

4. Minimum 3 ani experienta in în administrarea sau managementul unor regii 
autonome sau societăți, inclusiv societăți din sectorul privat (pentru candidatii care se 
incadreaza la pct.2 lit.c) 
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5. Sa nu facă parte din mai mult de 3 consilii de administrație ale unor regii autonome 
sau societăți comerciale, conform art. 33 din OUG nr. 109/2011 aprobată prin Legea 
nr. 111/2016 

6. Stare de sănătate corespunzătoare exercitării funcției de administrator pentru care 
candidează, atestată pe baza de adeverința medicala . 

7. Nu au înscrieri în cazierul judiciar; 
8. Nu au înscrieri în cazierul fiscal; 
9. Intreprinderile unde și-a exercitat activitatea ca administrator/director (să nu fie în 

procedură de faliment . 
10. Să nu se afle într-una din situațiile prevăzute de art. 88 din Legea nr. 161/2003 

privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților 
publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea 
faptelor de corupție, precum și cele referitoare la conflictul de interese. 
Nu a fost destituit(a) dintr-o funcție din cadrul unor înstituții publice sau al unor 
întreprinderi cu capital majoritar de stat sau nu a avut încetat contractul individual de 
muncă pentru motive disciplinare în ultimii 5 ani;  
Nu se afla într-una din situațiile de conflict de interese sau incompatibilităţi, aşa cum 

sunt acestea definite de legislaţia în vigoare din Romania; 
Să nu fie incapabil, potrivit legii, ori să fi fost condamnat pentru infracțiuni contra 
patrimoniului prin nesocotirea încrederii, infracțiuni de corupție, delapidare, 
infracțiuni de fals în înscrisuri, evaziune fiscală, infracțiuni prevăzute de Legea 
nr.656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, cu modificările și 
completările ulterioare, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și 
combatere a finanțării actelor de terorism, republicată, cu modificările și completările 
ulterioare si nu a suferit o condamnare pentru vreo infracţiune legată de conduita 
profesională sau pentru infracțiunile prevăzute de Legea nr. 85/2014 , privind 
procedura insolvenței, cu modificările și completările ulterioare care ar face-o 
incompatibila cu exercitarea funcției de membru in consiliu de administratie 
Nu a făcut politie politica, așa cum este definită prin lege. 

II. Criterii care constituie un avantaj: 

1. Studii postuniversitare, cursuri de specializare/ perfectionare , atestate prin 
diplomă/certificat  de absolvire; 

2. Experienţa de minim 3 ani în activitatea de administrare/management a unor 
intreprinderi publice/societati comerciale profitabile din domeniul de activitate al 
regiei autonome. 

3. Experiență relevantă în funcții de conducere/coordonare/administrare in cadrul  unor 
regii  autonome /societati comerciale din sectorul public sau  privat  care au inregistrat 
cel putin un exercitiu financiar cu trend crescator (cifra de afaceri , profit ) fata de 
exercitiul financiar anterior. 
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Candidaţii declaraţi admişi la etapa de evaluare și selecție a dosarelor care se regăsesc pe lista 
scurtă, vor fi informați în scris pe mail despre modalitatea de depunere a declarației de intenție, 
întocmită în baza elementelor din Scrisoarea de așteptări și a informațiilor publice legate de 
activitatea R.A.A.D.P.F.L Craiova prin care candidații își prezintă viziunea sau programul 
privind dezvoltarea R.A.A.D.P.F.L Craiova conform prevederilor din Hotărârea nr. 722/2016 
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanţa de 
Urgenţă a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, 
în termen de 15 zile de la stabilirea listei scurte. 
Evaluarea declarațiilor de intenție. In cazul in care candidatii nu respecta conditiile de depunere 
a declaratiei de intentie in conformitate cu adresa de instiintare (termen de depunere, modalitate 
de depunere si continut in conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011, aprobata prin 
Legea nr. 111/2016 si H.G. nr. 722/2016.) vor fi declarati respinsi si vor fi informati in scris 
despre aceasta decizie. In cazul in care candidatii vor fi declarati admisi, vor fi informati in 
scris despre punctajul obtinut in urma evaluarii declaratiei de intentie, ora şi locul desfăşurării 
interviului, conditiile de participare, planul de interviu si grila de punctaj 
Selecţia finală a candidaţilor aflaţi în lista scurtă , care au depus in termenul stabilit si in 
conformitate cu cerintele solicitate declaratia de intentie , se face pe bază de interviu.  
În vederea organizării interviului se au în vedere, fără a se limita la acestea, următoarele: 
a) dosarul de candidatură; 
b) matricea profilului de candidat; 
c) declaraţia de intenţie a candidatului 
 
Pentru a se califica pentru funcția de membru în Consiliul de Administrație, candidații trebuie 
să posede următoarele cunoștințe, aptitudini și abilități. 
 

I. COMPETENŢE 
 
1.Competențe specifice sectorului întreprinderii publice 

1.1. Cunoașterea trăsăturilor pieței în care acționează societatea 
Descriere: cunoaște sectorul în care funcționează societatea, inclusiv tendințele și 
forțele care modelează industria, evoluțiile viitoare, modele și strategii relevante de 
afaceri și poate articula poziționarea competitivă a societății în raport cu alți jucători 
din sector. 

 1.2.Capacitatea de a integra in decizii si actiuni imperativul profitabilitatii 
Descriere: capacitatea de a monitoriza activ costurile si de a face demersuri permanente 
de crestere a veniturilor 

2.Competențe profesionale de importanță strategică/tehnice 
2.1. Gândire strategică și previziuni 
Descriere: înțelege rolul consiliului în oferirea unei direcții strategice pentru organizație 
pe termen lung. Poate evalua opțiunile strategice și riscurile, identifică prioritățile 
strategice și poate contribui la consiliu prin prezentarea de direcții strategice 
executivului, în scopul de a oferi valoare și creștere pentru organizație pe termen lung. 
2.2. Finanțe și contabilitate 
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Descriere: familiar cu practicile de management financiar, de contabilitate, audit 
financiar și rapoarte financiare 
2.3. Managementul riscului 
Descriere: înțelege importanța evaluării și medierii riscurilor organizaționale și este 
familiarizat cu metodologiile și procesele de management al riscului.  

 2.4. Tehnologia informației 
Descriere: înțelege rolul ca o unealtă strategică de afaceri. 

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

3.Guvernanța corporativă 
3.1. Guvernanța întreprinderii publice 
Descriere: are o cunoaștere de bune practice și principii de guvernanță corporativă, este 
familiarizat cu legislația și politicile guvernamentale referitoare la guvernanța 
întreprinderilor deținute de stat și înțelege importanța gestionării resurselor publice într-
o manieră transparentă și eficace 
3.2. Rolul consiliului 
Descriere: are o înțelegere clară cu privire la rolul și funcțiile consiliului 
3.3. Monitorizarea performanței 
Descriere: înțelege responsabilitățile consiliului pentru monitorizarea performanței 
managementului și monitorizează adaptarea organizației la responsabilitățile sale 
legale, etice sau sociale 

4.Social și personal 
4.1. Luarea deciziilor 
Descriere: contribuie la luarea deciziilor în cadrul consiliului prin exercitarea de gândire 
și judecată independente, considerând binele pe termen lung al organizației și nu doar 
rezultatele pe termen scurt. 
4.2. Relații interpersonale 
Descriere: relaționează cu succes cu alții în diverse grupuri și situații, promovând 
relațiile armonioase de lucru 

 4.3. Negociere 
Descriere: este eficient/ă în negocierea de înțelegeri care obțin rezultatele dorite, într-o 
manieră ce demonstrează respect și integritate 
4.4. Capacitatea de analiză și sinteză 
Descriere: poate descompune, ordona, caracteriza, ierarhiza elementele unui sistem, are 
abilitatea de a înțelege de ce sistemul a ajuns acolo unde este și a previziona evoluția 
acelui sistem în condițiile modificării unui element component 

5.Competente și restricții specifice personalului angajat în cadrul autorității publice 
tutelare sau alte autorități sau instituții publice 

5.1. Competențe de conducere 
Descriere: Competențe de conducere a unor întreprinderi sau  competența în conducerea 
eficientă a unor compartimente: 
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II. TRĂSĂTURI 
 

1. Etica si integritate 
Descriere: se comportă cu integritate, onestitate și transparență în relația cu alții și cu 
organizația 

2. Independenta 
Descriere: poseda o gândire independentă și este capabil/ă să ofere provocarea și 
rigoarea necesară pentru a asista consiliul în realizarea unei înțelegeri globale a 
informațiilor și opțiunilor care facilitează un standard înalt de luarea deciziilor  

3. Expunere politica  

Rating 1 2 3 4 5 
Expunere politica Aveţi o expunere 

politică de 
notorietate 
publică, în sensul 
în care 
înregistraţi o bună 
prezenţa în presă 
de orice natură. 
Dispuneţi de un 
parcurs politic 
dovedit, deţinând 
funcţii la nivel 
înalt. 

Dispuneţi de un 
parcurs politic 
dovedit, deţinând 
funcţii la nivel 
înalt. 
Cu toate acestea , 
apariţiile publice 
în presă media 
sunt rare . 

Dispuneţi de un 
parcurs politic 
dovedit, deţinând 
funcţii care fie nu 
au 
avut un nivel înalt, 
fie sunt la un nivel 
înalt şi nu au 
produs efecte, 
aflându-se la 
început. 

Sunteţi membru 
de partid, fără a 
deţine funcţii în 
cadrul lui. 

Nu sunteţi membru 
niciunui partid. 

 
4. Abilitati de comunicare interpersonala 

Descriere: demonstrează claritate și coerență a discursului, adaptarea 
comportamentului verbal la interlocutor astfel încât înțelegerea reciprocă să fie 
facilitată. Arată concizie și logică, poate comunica ușor mesaje complexe, este deschis, 
direct și își manifesta părerea cu respect față de interlocutor  
 

5. Aliniere cu scrisoarea de așteptări a acționarilor 
Descriere: felul în care declarația de intenție răspunde scrisorii de așteptări a 
acționarilor 
 

Aliniere cu scrisoarea de așteptări a acționarilor 

Scor  Nivel de competenta  Descriere  
1 Nu se aliniază Calitățile și intenția personală nu corespund scrisorii de așteptări 
2 Se aliniază puțin Alinierea se realizează la nivel de intenție însă nu sunt dovedite calitățile 

care sa sprijine realizarea acestora ( doar o parte din cele obligatorii ) sau 
dacă sunt dovedite acestea se află la un nivel scăzut de dezvoltare  

3 Se aliniază moderat Alinierea se realizează la nivel de intenție și sunt dovedite o parte a 
calităților care sprijină realizarea acestora, la un nivel de dezvoltare minim 
dorit.  

4 Se aliniază într-o mare 
măsură 

Alinierea se realizează atât la nivelul intențiilor cât și la nivelul calităților în 
cea mai mare parte. Sunt întrunite calitățile obligatorii și o parte din cele 
opționale sau cele opționale însă nu mereu la nivelul dorit. 

5 Se aliniază complet Alinierea se realizează atât la nivel de intenție cât și la nivel de calități.  
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3.CERINŢE PRESCRIPTIVE (condiții eliminatorii) 
1. Rezultate economico-financiare ale întreprinderilor in care și-a exercitat 

mandatul de administrator sau de director 
Descriere: aceasta este o condiție eliminatorie să nu fie în procedură de faliment 

întreprinderile unde și-a exercitat activitatea 
2.Înscrieriîn cazierul fiscal și judiciar 
Descriere: aceasta este o condiție eliminatorie, candidații nu vor putea participa la 

selecție în cazul în care au înscrieri în cazierul judiciar sau fiscal.  
3. Număr de mandate 
Descriere: aceasta este o condiție eliminatorie întrucât o persoană fizică/juridică poate 

exercita concomitent cel mult 3 mandate de administrator în societăți sau întreprinderi publice 
al căror sediu se află pe teritoriul României 

4. Studii superioare  
Descriere: aceasta este o condiție eliminatorie, candidații nu vor putea participa la 

selecție în cazul în care nu au studii superioare. 
5.Ani de când este director/administrator într-o organizație 
Descriere: aceasta este o condiție eliminatorie - minimum 3 ani experiență în funcții de 

conducere/coordonare, dobândită în companii, unități administrativ teritoriale și structuri 
asociate acestora . 

 

Tabele de rating –COMPETENTE 
Scor Nivel de competență Descriere 

1 Novice Ințelegere a cunoștințelor de bază 

2 Intermediar 

Nivel de experiență câștigat prin formare fundamentală și/sau 
prin câteva experiențe similare. 
 Această aptitudine presupune sprijin extern. 

 înțelege și discuta termeni, concepte, principii și 
probleme legate de această competență 

 face uz activ de legi, regulamente și ghiduri 

3 Competent 

Capabil/ă să îndeplineasca cu succes funcțiile asociate acestei 
competențe. Poate fi necesar, uneori, ajutorul personalului cu 
mai multă experiență, dar de regulă demonstreaza această 
aptitudine independent. 

 a fost aplicata această competență cu succes în 
trecut, cu minim de ajutor 

 înțelege și discuta aplicarea și implicațiile 
schimbărilor în procesele, politicile și procedurile din acest 
sector 

4 Avansat 

Poate îndeplini sarcinile asociate cu această aptitudine fără 
asistență. 
Este recunoscut/ă în cadrul organizației curente ca un (o) 
expert/ă în această competență, este capabil/ă să ofere ajutor  
și are experiența avansată în această competență. 

 a oferit idei practice/relevante, resurse și perspective 
practice referitoare la procesul sau îmbunătățirile practice, la 
nivel de guvernanță a consiliului și nivel executiv superior. 
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 este capabil/ă să interacționeze și să poarte discuții 
constructive cu conducerea executivă, dar și să instruiasca alte 
persoane în aplicarea acestei competențe. 

5 Expert 

Este  cunoscut/ă ca un expert/ă în acest sector. Poate oferi 
ajutor și găsi soluții pentru dileme și probleme complexe 
referitoare la această zonă de expertiză. 

 a demonstrat excelență în aplicarea acestei 
competențe în multiple consilii de administrație și/sau 
organizații. 

 este privit/ă ca un/o expert/ă, conducător/oare și 
inovator/oare în această competență de către consiliu, 
organizația și/sau organizațiile din afară. 

 
Tabel de rating –TRASATURI  

Cunoștințe, aptitudini și experiență Rating 

Novice 1 

Intermediar 2 

Competent 3 

Avansat 4 

Expert 5 

 

Tabel de rating – CERINŢE PRESCRIPTIVE (condiții eliminatorii) 
 

Denumire Descriere  Scor 
1.Rezultate economico-financiare ale întreprinderilor in 
care și-a exercitat mandatul de administrator sau de 
director 

Întreprinderea a intrat in 
faliment/insolventă pe perioada 
exercitării mandatului 

0-respins  

Întreprinderea nu a intrat in 
faliment/insolventă pe perioada 
exercitării mandatului 

1 admis  

2.Înscrieri în cazierul fiscal și judiciar Are inscrieri în cazierul fiscal și 
judiciar 

0-respins  

Nu are inscrieri în cazierul fiscal și 
judiciar 

1 admis  

3. Număr de mandate  
 

Număr de mandate concomitente >3  0-respins 

Număr de mandate concomitente < 
sau = 3 

1-admis 

4. Studii superioare  
 

Fara studii superioare 0-respins 

Cu studii superioare 1-admis 

5.Ani de când este director/administrator într-o 
organizație 

Experienta < 3 ani 0-respins 

Experienta > sau = 3 ani 1-admis 

  
Aprobat 
 
 



                                          

 

                                                                                        

 

 

 

RAPORT DE EVALUARE A CANDIDATULUI 

Musat Petrica  

       OPIS 

 

 

 

1.  Conformitatea conditiilor stabilite in publicatia de concurs ; evaluare  dosar 

2. Evaluare declaratie de intentie/ evaluare alinierea declaratiei de intentie cu 

scrisoarea de asteptari 

3. Evaluare interviu 

4. Transpunerea rezultatelor obținute în urma interviului în matricea consiliului 

5. Concluzii 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                          

 

                                                                                        

 

1.Conformitatea conditiilor stabilite in publicatia de concurs; evaluare dosar 

Federația Patronatelor din Regiunea Oltenia în calitate  de expert independent si in conformitate cu 

contractul de prestari serviii nr. 122424/12.07.2021,a procedat la verificarea conformității și 

eligibilității dosarului  candidatului în vederea ocupării postului de membru în Consiliul de 

Administrație al Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public şi a Fondului Locativ 

Craiova. 

 

In termenul de transmitere a dosarului de candidatură solicitat în anunțul de recrutare, s-a depus 

dosarul  avand numarul de inregistrare 141803/12.08.2021 

 

 In cadrul etapei de verificare a conformității dosarelor de candidatura, candidatul a 

obtinut 13  puncte din maxim 17 

 

 

PROCES VERBAL DE CONFORMITATE A DOSARULUI DE CANDIDATURA 
 
Dl . Musat Petrica 
 

I 

 

Documente obligatorii solicitate  

in anunt 

Mod indeplinire 

(se vor enumera/  

descrie documentele depuse ) 

Admis/ 

Respins   

1.  Opis documente; Conditie indeplinita /opis dosar Admis 

2.  Cererea de inscriere Formular nr.1 (in original) Conditie indeplinita  /cererea de 
inscriere - Formular 

nr.1/12.08.2021 

Admis 

3.  Curriculum vitae, potrivit modelului comun european (in original); Conditie indeplinita /CV  Admis 

4.  Copia actului de identitate; Conditie indeplinita: Copia 

actului de identitate  
Admis 

5.  Copia certificatului de casatorie sau a altor acte, doar in cazul in care 

numele de pe actele depuse este diferit de cel de pe actul de identitate; 

Nu este cazul Admis 

6.  Copii documente care atestă educația/ studiile și pregătirea profesională 

inclusiv declaratia pe proprie raspundere ca indeplinesc sau nu calitatea 
de funcționari publici sau alte categorii de personal din cadrul autorității 
publice tutelare sau al altor instituții publice si Formular nr.2 in original 
conform pct.2 cerinte minime 

Conditie indeplinita: 

Diploma de licenta -Seria C 
115/nr.65/07.01.1988- 
Universitatea din Craiova- 
Facultatea de Stiinte ale Naturii 

/ profilul Chimie -diploma de 
subinginer specializare 
Tehnologie chimica 
anorganica.-sesiunea -iunie 

1985. 
Conditie indeplinita: 
SC SPAR SRL: Adeverinta 
nr.58/30.05.2014-Director zonal 

Admis 



                                          

 

                                                                                        

de vanzari - experienta 

relevanta 2 ani si 8 luni. 
SC ALDIS SRL :Adeverinta 
nr.2586/24.10.2014-Director de 
vanzari - experienta relevanta 3 

ani si 4 luni 
Carnet de munca seria 
A.Y.NR.387826: 
SC GULLIVER SRL  Director 

General  - experienta relevanta 
2 ani si 5 luni 
Formular 2/12.08.2021-nu se 
incadreaza in categoria 

functionar public. 

7.  Copii documente care atestă educația/ studiile și pregătirea profesională 

conform pct.3 cerinte minime; 

Conditie indeplinita: 
Diploma de licenta -Seria C 

115/nr.65/07.01.1988- 
Universitatea din Craiova- 
Facultatea de Stiinte ale Naturii 
/ profilul Chimie -diploma de 
subinginer specializare 

Tehnologie chimica 
anorganica.-sesiunea -iunie 
1985. 

Admis 

8.  Copii ale documentelor care dovedesc experienta solicitata (carnet de 
munca, extras din Registrul General de Evidenta a Salariatilor, contracte 
de mandat/management, adeverinte eliberate de angajatori, recomandari 
relevante din partea unor persoane cu functii de conducere si decizie din 

partea autoritatii tutelare / actionari majoritari, etc.) conform pct.4 cerinte 
minime 

Conditie indeplinita: 
SC SPAR SRL: Adeverinta 
nr.58/30.05.2014-Director zonal 
de vanzari - experienta 

relevanta 2 ani si 8 luni. 
SC ALDIS SRL :Adeverinta 
nr.2586/24.10.2014-Director de 
vanzari - experienta relevanta 3 

ani si 4 luni 
Carnet de munca seria 
A.Y.NR.387826: 
SC GULLIVER SRL  Director 

General  - experienta relevanta 
2 ani si 5 luni 

Admis 

9.  Declaraţie pe proprie răspundere privind calitatea de membru în consilii 
de administraţie ale întreprinderilor publice, altele decât cel în care 

urmează a fi numit conform Formular nr. 3 in original  conform pct.5 
cerinte minime. 

Conditie indeplinita : Formular 
nr.3/11.08.2021-nu face parte 

din alt consiliu 

    Admis 

10.  Adeverinta medicala in original conform pct.6 cerinte minime; Conditie indeplinita 

Adeverinta medicala cu 
nr.3790/11.08.2021 

Admis 

11 Cazierul judiciar in original  conform pct.7 cerinte minime; Conditie indeplinita :  
Cazier judiciar 

nr.28568930/30.07.2021 

Admis 

12 Cazier fiscal in original  conform pct.8 cerinte minime; Conditie indeplinita :  
Certificat  fiscal 

nr.626248/30.07.2021 

Admis 

13 Declaraţie pe proprie răspundere privind starea intreprinderile unde și-a 
exercitat activitatea ca administrator/director (să nu fie în procedură de 
faliment ): Formular nr.4 in original  conform pct.9 cerinte minime 

Conditie indeplinita : Formular 
nr.4/11.08.2021 

Admis 

14 Declaraţie pe proprie răspundere :Formular nr.5 in original  conform 
pct.10 cerinte minime 

Conditie indeplinita : Formular 
nr.5/11.08.2021 

Admis 

15 Declaraţie de consimţământ prin care candidatul îşi exprimă acordul de a 
se procesa datele sale personale în scopul procedurii de recrutare şi 
selecţie :Formular nr. 7  in original 

Conditie indeplinita : Formular 
nr.7/11.08.2021 

Admis 



                                          

 

                                                                                        

 Nedepunerea, în termenul indicat, a tuturor documentelor în forma și modurile solicitate, atrage după sine  
excluderea din procedura de selecție, dosarul fiind considerat respins. 

II Documente relevante care să ateste îndeplinirea criteriilor care   constituie un avanataj (dupa caz). 

 
1 

Copii documente care atestă studii postuniversitare, cursuri de 
specializare/ perfectionare , atestate prin diplomă/certificat  de absolvire, 
conform pct.1cerinte care constituie un avantaj 

------ 

2 Copii documente (extras de revisal/cim/contract de mandat /adeverinte ) 

din care rezultă experienţa de minim 3 ani în activitatea de 
administrare/management a unor intreprinderi publice/societati 
comerciale profitabile din domeniul de activitate al regiei autonome 
conform pct.4 cerinte care constituie un avantaj: 

------- 

3 Declaratie pe propria raspundere privind conducerea unor intreprinderi 
publice / societati comerciale  care au inregistrat cel putin un exercitiu 
financiar cu trend crescator (cifra de afaceri, profit )  indicand locul de 
munca si pozitia ierarhica ocupata, conform pct.5 cerinte care constituie 

un avantaj Formular nr. 6 in original. 

Conditie indeplinita : Formular nr.6/11.08.2021 

 
Concluzie : In urma verificarii documentelor aferente dosarului de candidatura al dlui Musat Petrica au  rezultat urmatoarele  

: 

Dl Musat Petrica a depus la dosarul de candidatura Certificatul  fiscal nr.626248/30.07.2021, candidatul va fi informat ca 

odata cu Declaratia de Intentie sa depuna in original Cazierul Fiscal. 

1. Au fost indeplinite cerintele obligatorii mentionate in Anuntul postat pe site-ul Municipiului Craiova  , dosarul 

candidatului  Musat Petrica  fiind declarat admis . 

A fost depus cazierul fiscal cu nr. 14947/13,09,2021 impreuna cu declaratia de intentie,  conform solicitarilor. 

 

BAREM PUNCTAJ: 

Dl . Musat Petrica 

I. 
 

Criterii minime obligatorii    Punctaj/criteriu Punctaj 

obtinut 

de 

candidat 

1.  Cetățenie româna sau cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene, cu 

condiția să aibă domiciliul stabil  in România; 

1 pct 1 

2.  Membrii consiliului de administrație selectați vor fi persoane fizice, cu 

experiență în activitatea de administrare/management a/al unor întreprinderi 

publice profitabile sau a /al societăților comerciale din domeniul său de 

activitate, cu respectarea următoarelor condiții: 

b) un reprezentant al autorității publice tutelare, cu experiență de cel puțin 

5 ani în domeniul de activitate al regiei autonome și/sau în activitatea de 

administrare de societăți ori regii autonome; 

c) 5 persoane cu experiență în administrarea sau managementul unor regii 

autonome sau societăți, inclusiv societăți din sectorul privat. Aceste persoane nu 

pot fi funcționari publici sau alte categorii de personal din cadrul autorității 

publice tutelare sau al altor instituții publice (Formular 2) 

1 pct dupa caz pentru (a) , 

(b),sau (c) 
1 

3.  Absolvenţi(te) ai unui program de studii de lunga durata finalizat cu diplomă de 

licență in cadrul unei institutii de invatamant superior (pentru sistemul de studii 

Bologna acestea vor fi completate cu studiile de masterat conform prevederilor 

legale); în cazul candidaților din statele membre UE diploma de studii trebuie sa 

fie recunoscuta în România; 

1 pct 1 

4.  Minimum 3 ani experienta in în administrarea sau managementul unor regii Experiență profesionala  3 
ani = 1pct, 

2 



                                          

 

                                                                                        

autonome sau societăți, inclusiv societăți din sectorul privat Experiență profesionala 

>3 ani  = 2pct   

5.  Sa nu facă parte din mai mult de 3 consilii de administrație ale unor regii 

autonome sau societăți comerciale, conform art. 33 din OUG nr. 109/2011 

aprobată prin Legea nr. 111/2016 (Formular 3) 

 
 Număr de mandate 

concomitente >3= 0 
puncte-respins 
 
Număr de mandate 

concomitente <3 = 1 
punct 
 

1 

6.  Stare de sănătate corespunzătoare exercitării funcției de administrator pentru care 

candidează, atestată pe baza de adeverința medicala 

1 pct 1 

7.  Nu au înscrieri în cazierul judiciar; 1 pct 1 

8.  Nu au înscrieri în cazierul fiscal; 1 pct 1 

9.  Intreprinderile unde și-a exercitat activitatea ca administrator/director să nu fie în 

procedură de faliment .(Formular 4) 

1 pct  1 

10.  Să nu se afle într-una din situațiile prevăzute de art. 88 din Legea nr. 161/2003 
privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților 
publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea 
faptelor de corupție, precum și cele referitoare la conflictul de interese. 

Nu a fost destituit(a) dintr-o funcție din cadrul unor înstituții publice sau al unor 
întreprinderi cu capital majoritar de stat sau nu a avut încetat contractul 
individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 5 ani;  
Nu se afla într-una din situațiile de conflict de interese sau incompatibilităţi, aşa 

cum sunt acestea definite de legislaţia în vigoare din Romania; 
Să nu fie incapabil, potrivit legii, ori să fi fost condamnat pentru infracțiuni 
contra patrimoniului prin nesocotirea încrederii, infracțiuni de corupție, 
delapidare, infracțiuni de fals în înscrisuri, evaziune fiscală, infracțiuni prevăzute 

de Legea nr.656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, cu 
modificările și completările ulterioare, precum și pentru instituirea unor măsuri 
de prevenire și combatere a finanțării actelor de terorism, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare; si nu a suferit o condamnare pentru vreo 

infracţiune legată de conduita profesională sau pentru infracțiunile prevăzute de 
Legea nr. 85/2014 , privind procedura insolvenței, cu modificările și completările 
ulterioare care ar face-o incompatibila cu exercitarea funcției de membru in 
consiliu de administratie 
Nu au făcut politie politica, așa cum este definită prin lege.(Formular 5) 

1 pct 1 

 Punctaj criterii minime  

 

 

Minim 10 puncte  
Maxim 11 puncte 

11 

II Criterii care constitue un avantaj:  

1 Studii postuniversitare, cursuri de specializare/ perfectionare atestate prin 

diplomă/certificat  de absolvire 

1 pct 0 

2 Experienţa de minim 3 ani în activitatea de administrare/management a unor 
intreprinderi publice/societati comerciale profitabile din domeniul de activitate al 
regiei autonome 

Experienta de minim 3 ani 
=1 pct    
Experienta > 3 ani =2 pct   

0 

3 Experiență relevantă în funcții de conducere/coordonare/administrare in cadrul  

unor regii  autonome /societati comerciale din sectorul public sau  privat  care au 

inregistrat cel putin un exercitiu financiar cu trend crescator (cifra de afaceri , 

1 an fiscal cu trend 
crescator = 1 pct 
2 ani fiscali cu trend 
crescator = 2 pct 

2 



                                          

 

                                                                                        

profit ) fata de exercitiul financiar anterior. (Formular 6) 3 ani fiscali cu trend 

crescator = 3 pct 

 Punctaj criterii care constituie un avantaj 

 

Maxim  6 puncte 2 

 TOTAL PUNCTAJ    
 

Minim  10 puncte  
Maxim  17 puncte 

13 

 

 

2.Evaluare declaratie de intentie 

Federația Patronatelor din Regiunea Oltenia în calitate  de expert independent si in conformitate cu 

contractul de prestari serviii a procedat la verificarea declarației de intenție  depusa în vederea 

ocupării postului de membru în Consiliul de Administrație  

A fost depusa declarația de intenție , în plic închis şi sigilat  avand numarul de inregistrare  

169592/27.09.2021 
In cadrul etapei de evaluare a declaratiei de intentie , candidatul a obtinut 13 puncte din maxim 13 
puncte 

In cadrul etapei de evaluare a alinierii declaratiei de intentie cu scrisoarea de asteptari, candidatul a 

obtinut 5 puncte din maxim 5 puncte. 

 

Declaratia de intentie s-a depus in termenul si la sediul institutiei 
indicate in Adresa de instiintare? 

DA-admis/ 

NU-respins 

DA-admis 

Candidatul a depus declaratia de intentie in plic inchis, conform 
prevederilor legale? 

DA-admis/ 

NU-respins 

DA-admis 

 

 

 I 

 

 

Criterii evaluare elimiatorii 

Punctaj/ 

criteriu 

Propunere 

punctaj expert 

recrutare 

 

Punctaj comisie 

de selectie 

 

 1.Declaraţia de intenţie a candidatului pentru postul de 

administrator conţine în mod obligatoriu următoarele 

elemente ,  

0p-8p 8 8 

 1.a. Legătura dintre profilul candidatului şi obiectivele 

pe care trebuie să le realizeze, conform scrisorii de 

aşteptări; 

 3 3 

 1.a.1.Declaraţiile de intenţie prezintă viziunea 0p - 1p 1 1 



                                          

 

                                                                                        

candidatului privind dezvoltarea întreprinderii publice, 
prin prisma poziţiei pe care doreşte să o ocupe în cadrul 
consiliului 

 1.a.2. Elaborarea declaraţiei de intenţie se face ţinând 
cont de profilul profesional al candidatului şi de profilul 
candidatului din cadrul consiliului pentru care doreşte 
să candideze. 

0p -1p 

1 1 

 1.a.3.Toţi candidaţii, indiferent de poziţia pe care doresc 
să o ocupe în cadrul consiliului, prezintă viziunea cu 
privire la dezvoltarea generală pe termen scurt, mediu şi 
lung a întreprinderii publice, astfel încât aceasta să 
poată contribui la rezultatele dorite de acţionari şi 
exprimate prin scrisoarea de aşteptări 

 

0p -1p 
1 1 

 1.b. Aprecieri asupra necesităţii dezvoltării elementelor 

de guvernanţă corporativă; 
 2 2 

 1.b.1.Candidaţii prezintă consideraţiile pe tema 
guvernanţei corporative, din care să rezulte cunoştinţele 
în domeniul guvernanţei corporative şi viziunea asupra 
acestui domeniu cu aplicabilitate în întreprinderea 
publică. 

0p -1p 1 1 

 1.b.2.Candidaţii prezintă în declaraţiile de intenţie 
acţiunile şi mijloacele folosite prin care pot să îşi 
îndeplinească funcţiile de supraveghere, control şi 
tragere la răspundere 

0p -1p 1 1 

 1.c. Răspunsurile şi viziunea candidaţilor cu privire la 

aşteptările acţionarilor. 
 3 3 

   1.c.1.Declaraţia de intenţie cuprinde atât răspunsul sau 
poziţia candidatului faţă de dezideratele din scrisoarea 
de aşteptări, cât şi o argumentare a legăturii dintre 
profilul candidatului şi felul în care acesta ar putea 
contribui la îndeplinirea obiectivelor şi ţintelor cuprinse 
în scrisoarea de aşteptări. 

0p -1p 1 1 

  1.c.2.Declaraţia de intenţie cuprinde şi o argumentare a 
legăturii dintre profilul candidatului şi responsabilităţile 
consiliului. 

  0p -1p        1        1 

   1.c.3. În declaraţia de intenţie se prezintă şi înţelegerea 
candidaţilor asupra specificului întreprinderii publice, 
contextului naţional şi internaţional în care 
întreprinderea publică acţionează, elementele de misiune 
şi strategie corporativă, în vederea atingerii aşteptărilor 
acţionarilor exprimate în scrisoarea de aşteptări. 

  0p -1p 1 1 



                                          

 

                                                                                        

 

 

 

 

II    Criterii recomandate    

  2.Este recomandabil ca declaraţia de intenţie a 

candidatului să conţină şi următoarele elemente: 

 

0p -5p 5 5 

 2.a. Aprecieri cu privire la provocările specifice cu care 

se confruntă întreprinderea publică, raportate la situaţia 

contextuală a acesteia; 

 1 1 

 2.a.1.În funcţie de profilul său şi de abilităţile pe care 
doreşte să le prezinte, candidatul poate include în 
declaraţia de intenţie elemente ale unei analize SWOT, 
ale unui plan de marketing, de restructurare sau 
financiar al întreprinderii publice. 

  0p -1p 1 1 

 2.b.Exemple de indicatori pe care candidatul îi consideră 

oportuni pentru monitorizarea performanţei; 
 2 2 

 2.b.1.exemple de indicatori de performanţă financiari şi 
nefinanciari pentru măsurarea obiectivelor prezentate în 
scrisoarea de aşteptări 

  0p -1p 1 1 

 2.b.2.exemple de indicatori de performanţă financiari şi 
nefinanciari oportuni pentru stabilirea componentei 
variabile a remuneraţiei. 

  0p -1p 1 1 

 2.c.Constrângeri, riscuri şi limitări pe care candidatul 

consideră că le-ar putea întâmpina în implementarea 

măsurilor propuse. 

 2 2 

. 2.c.1. constrângerile, riscurile şi limitările pe care 

candidatul consideră că le-ar putea întâmpina în 

implementarea măsurilor propuse 

 0p -1p 1 1 

 2.c.2 resursele materiale, umane, informaţionale şi altele 

asemenea de care ar avea nevoie pentru implementarea 

măsurilor propuse. 

 0p -1p 1 1 

 Total punctaj  declarație de intenție   13 13 

 Total punctaj aliniere declarație de intenție 
cu scrisoarea de așteptări 

 5 5 



                                          

 

                                                                                        

 

3.Evaluare interviu 

 

Federația Patronatelor din Regiunea Oltenia în calitate  de expert independent a procedat la 

centralizarea punctajului rezultat  din evaluarea fiselor de interviu avand in vedere ca  pentru fiecare 

candidat in parte au fost completate 3 fise de evaluare de catre fiecare membru al comisiei de selectie 

 

Interviul s-a realizat la sediul RAADPFL Craiova, strada  Brestei, nr. 129 A, localitatea Craiova,  

Interviul s-a desfășurat conform programării stabilite in data de 19.10.2021  interval orar 10.10-10.40 

Au fost punctate  19  criterii , punctajul fiind de la 1 la 5 , de catre  fiecare membru al comisiei . 

Punctajul final a reprezentat media aritmetica. 

 

 In cadrul etapei de evaluare a interviului , candidatul a obtinut 89.00 de puncte din maxim 

95 de puncte  

 

 

Centralizator punctaj interviu/media artimetica       

Musat Petrica P.C M1 M2 
Total 
punctaj 

Media 
artimetica  

        

Criterii-Competente           

    Competente specifice sectorului de activitate al 
întreprinderii publice 9 10 9 28 9.33 
  1.1.Cunoasterea trasaturilor pieței in care acționează 
societatea  4 5 4 13 4.33 

1.2.Capacitatea de a integra in decizii si actiuni 
imperativul profitabilitatii 5 5 5 15 5.00 

 Competente profesionale de importanţă strategică / 
tehnice

23 24 23 70 23.33 
2.1.Gândire strategică şi previziuni 

4 5 4 13 4.33 

2.2.Finanţe şi contabilitate 
5 5 5 15 5.00 

 2.3.Managementul riscului 
5 5 5 15 5.00 

 2.4.Tehnologia informației 
4 4 4 12 4.00 

 2.5.Legislaţie  
5 5 5 15 5.00 

      Guvernanţa corporativă
13 14 13 40 13.33 

 3.1. Guvernanţa întreprinderii publice 
4 4 4 12 4.00 



                                          

 

                                                                                        

 3.2. Rolul consiliului 
5 5 4 14 4.67 

3.3.Monitorizarea performanţei 
4 5 5 14 4.67 

    Social şi personal
20 19 19 58 19.33 

4.1. Luarea deciziilor 
5 5 4 14 4.67 

4.2. Relaţii interpersonale 
5 5 5 15 5.00 

4.3.Negociere 
5 5 5 15 5.00 

 4.4.Capacitate de analiză şi sinteză 
5 4 5 14 4.67 

    Competente si restricții specifice personalului angajat 
in cadrul autorității publice tutelare sau alte autorități sau 
instituții publice

5 4 5 14 4.67 
5.1. Competente de conducere 

5 4 5 14 4.67 

Sub-Total  1 70 71 69 210 70.00 
            

Criterii-Trasaturi           

1. Etica si integritate 5 5 5 15 5.00 

2.Independenta 5 5 5 15 5.00 

3.Expunere politica 4 4 4 12 4.00 

4.Abilitați de comunicare interpersonala 5 5 5 15 5.00 

Sub-Total  2 19 19 19 57 19.00 

TOTAL 89 90 88 267 89.00 

Total punctaj interviu-media artimetica  89.00         

 

 

3.Transpunerea rezultatelor obținute în urma interviului în matricea consiliului 
 

Scopul matricei profilului consiliului este asigurarea, pe baza analizei sistematice, a existenţei unei 
proceduri de selecţie transparente, formale, competitive şi comprehensive din punct de vedere 

decizional. Matricea conţine următoarele elemente: criterii de selecţie şi indicatori ai acestora, 
categorisirea criteriilor de selecţie în criterii obligatorii şi criterii opţionale, ponderile alocate 
criteriilor, gruparea criteriilor pentru analiză comparativă, grila comună pentru evaluarea criteriilor, 

pragul minim colectiv pentru fiecare criteriu la care se aplică, subtotaluri, totaluri, totaluri ponderate şi 
ponderi, pentru criterii şi pentru administratorii individuali.;  

 
 

 
 
 

 
 



                                          

 

                                                                                        

 

Federația Patronatelor din Regiunea Oltenia în calitate  de expert independent a procedat la 
transpunerea rezultatelor obținute în urma interviului în matricea consiliului 

 
 In urma transpunerii rezultatelor interviului în matricea consiliului , candidatul a obtinut : 

total  99 puncte ; total ponderat 90.17  
 
 

                             MATRICEA PROFILULUI CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE AL  RAADPFL 

 A B C D 

Nr.crt Criterii 
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Candidat 

  
D
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P
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A COMPETENTE       

1 Competențe specifice sectorului       

1.1. 
Cunoasterea trasaturilor pietei in care 
actioneaza societatea  

Oblig. 1 4.33 

1.2. 
Capacitatea de a integra in decizii si actiuni 
imperativul profitabilitatii 

Oblig. 1 5.00 

2. 
Competențe profesionale de importanță 

strategică 
      

2.1. Gândire strategică şi previziuni Oblig. 1 4.33 

2.2. Management financiar  Opt. 0.5 5.00 

2.3. Managementul riscului Oblig. 1 5.00 

2.4. Marketing strategic Opt. 0.5 4.00 

2.5. Legislaţie  Oblig. 1 5.00 

3. Guvernanța corporativă       

3.1. Guvernanţa întreprinderii publice Oblig. 1 4.00 

3.2. Rolul consiliului Oblig. 1 4.67 

3.3. Monitorizarea performanţei Oblig. 1 4.67 

4. Social și personal       

4.1. Luarea deciziilor Oblig. 1 4.67 



                                          

 

                                                                                        

4.2. Negociere Oblig. 1 5.00 

4.3. Capacitate de analiză şi sinteză Oblig. 1 5.00 

4.4 Capacitate de analiză și sinteză Oblig. 1 4.67 

5 

Competente și restricții specifice 

personalului angajat în cadrul autorității 

publice tutelare sau alte autorități sau 

instituții publice 

      

5.1. Competențe de conducere Opt. 0.5 4.67 

  i. Sub-Total     70.00 

  ii. Sub-Total Ponderat     63.17 

B TRASATURI       

1 Etica si integritate  Oblig. 1 5.00 

2 Independenta Oblig. 1 5.00 

3 Expunere politica Oblig. 0.5 4.00 

4 Abilitati de comunicare interpersonala Oblig. 1 5.00 

5 Alinierea cu scrisoarea de aşteptări Oblig. 1 5.00 

  i. Sub-Total     24.00 

  ii. Sub-Total Ponderat     22.00 

C Condiţii prescriptive si prospective       

1 
Stare firma in care și-a exercitat mandatul 
de administrator sau de director 

Admis-1          
Respins-0 

1 1.00 

2 Înscrieri în cazierul fiscal și judiciar 
Admis-1          

Respins-0 
1 1.00 

3 Număr de mandate 
Admis-1          

Respins-0 
1 1.00 

4 Studii superioare si experienta in domeniu 
Admis-1          

Respins-0 
1 1.00 

5 

Ani de când este director/administrator 
într-o organizație :minimum 3 ani 
experiență în funcții de 
conducere/coordonare, dobândită în 
companii, unități administrativ teritoriale și 
structuri asociate acestora . 

Admis-1          
Respins-0 

1 1.00 

  i. Sub-Total     5.00 

  ii. Sub-Total Ponderat     5.00 

  TOTAL     99.00 

  TOTAL ponderat     90.17 

 
 
 
 
 

 

 



                                          

 

                                                                                        

 

 

5.CONCLUZII: 

 

Rezultate obținute în urma procedurii de recrutare  pentru  ocuparea funcției  de membru în Consiliul 

de  Administrație al RAADPFL 

  

Candidat  

  

Punctaj 

obtinut in 

urma 

evaluarii 

dosarului 

Punctaj 

aliniere 

Declaratie 

de Intentie 

cu 

Scrisoarea 

de asteptari 

Punctaj 

obtinut in 

urma 

interviului  

Total 

punctaj 

 Rezultat obtinut 

in urma 

transpunerii  

punctajului in 

Matricea 

Consiliului 

Total ponderat 

matrice 

 Dl. Musat Petrica 13.00 5.00 89.00 107.00  99.00 90.17 

 

 

Expert coordonator  Cristea Valentin  

 



                                          

 

                                                                                        

 

 

 

RAPORT DE EVALUARE A CANDIDATULUI 

Radu Marian Razvan 

 OPIS 

 

 

 

1.  Conformitatea conditiilor stabilite in publicatia de concurs ; evaluare  dosar 

2. Evaluare declaratie de intentie/ evaluare alinierea declaratiei de intentie cu 

scrisoarea de asteptari 

3. Evaluare interviu 

4. Transpunerea rezultatelor obținute în urma interviului în matricea consiliului 

5. Concluzii 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                          

 

                                                                                        

 

1.Conformitatea conditiilor stabilite in publicatia de concurs; evaluare dosar 

Federația Patronatelor din Regiunea Oltenia în calitate  de expert independent si in conformitate cu 

contractul de prestari serviii nr. 122424/12.07.2021,a procedat la verificarea conformității și 

eligibilității dosarului  candidatului în vederea ocupării postului de membru în Consiliul de 

Administrație al Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public şi a Fondului Locativ 

Craiova. 

 

In termenul de transmitere a dosarului de candidatură solicitat în anunțul de recrutare, s-a depus 

dosarul  avand numarul de inregistrare 146997/23.08.2021 

 

 In cadrul etapei de verificare a conformității dosarelor de candidatura, candidatul a 

obtinut 12  puncte din maxim 17 

 

 

 

PROCES VERBAL DE CONFORMITATE A DOSARULUI DE CANDIDATURA 
 
Dl . Radu Marian Razvan 
 

I 

 

Documente obligatorii solicitate  

in anunt 

Mod indeplinire 

(se vor enumera/  

descrie documentele depuse ) 

Admis/ 

Respins   

1.  Opis documente; Conditie indeplinita /opis dosar Admis 

2.  Cererea de inscriere Formular nr.1 (in original) Conditie indeplinita  /cererea de 

inscriere - Formular 
nr.1/23.08.2021 

Admis 

3.  Curriculum vitae, potrivit modelului comun european (in original); Conditie indeplinita /CV  Admis 

4.  Copia actului de identitate; Conditie indeplinita: Copia 
actului de identitate  

Admis 

5.  Copia certificatului de casatorie sau a altor acte, doar in cazul in care 

numele de pe actele depuse este diferit de cel de pe actul de identitate; 

Nu este cazul Admis 

6.  Copii documente care atestă educația/ studiile și pregătirea profesională 
inclusiv declaratia pe proprie raspundere ca indeplinesc sau nu calitatea 
de funcționari publici sau alte categorii de personal din cadrul autorității 
publice tutelare sau al altor instituții publice si Formular nr.2 in original 

conform pct.2 cerinte minime 

Conditie indeplinita: 
-Diploma de licenta -Seria A 
0092432/nr.3232/22.07.2013- 
Universitatea din Craiova- 

Facultatea de Agricultura si 
Horticultura  / profilul Industria 
Mediului-titlul de Master .-
sesiunea -iulie 2012 

-Diploma de licenta -Seria C 
0010862/nr.1762/06.04.2011- 
Universitatea din Craiova- 

Admis 



                                          

 

                                                                                        

Facultatea de Horticultura  / 

domeniul Ingineria Mediului-
titlul de Inginer  .-sesiunea -
iunie 2010 
- Conditie indeplinita: 

DIAMEDIX IMPEX 
Adeverinta nr.2780/06.09.2021 
-Director Zonal de Vanzari  - 
experienta relevanta 2 ani si 5 

luni. 
SC SUBLIPRINT SRL: 
Adeverinta /20.08.2021- 
Coordonator Implementare 

Proiect  -experienta relevanta  
1 ani si 3 luni 
Formular 2/23.08.2021-nu se 
incadreaza in categoria 

functionar public. 

7.  Copii documente care atestă educația/ studiile și pregătirea profesională 

conform pct.3 cerinte minime; 

- Conditie indeplinita 
-Diploma de licenta -Seria A 
0092432/nr.3232/22.07.2013- 

Universitatea din Craiova- 
Facultatea de Agricultura si 
Horticultura  / profilul Industria 
Mediului-titlul de Master .-

sesiunea -iulie 2012 
-Diploma de licenta -Seria C 
0010862/nr.1762/06.04.2011- 
Universitatea din Craiova- 

Facultatea de Horticultura  / 
domeniul Ingineria Mediului-
titlul de Inginer  .-sesiunea -
iunie 2010 

 

Admis 

8.  Copii ale documentelor care dovedesc experienta solicitata (carnet de 
munca, extras din Registrul General de Evidenta a Salariatilor, contracte 

de mandat/management, adeverinte eliberate de angajatori, recomandari 
relevante din partea unor persoane cu functii de conducere si decizie din 
partea autoritatii tutelare / actionari majoritari, etc.) conform pct.4 cerinte 
minime 

Conditie indeplinita: 
DIAMEDIX IMPEX 

Adeverinta nr.2780/06.09.2021 
-Director Zonal de Vanzari  - 
experienta relevanta 2 ani si 5 
luni. 

SC SUBLIPRINT SRL: 
Adeverinta /20.08.2021- 
Coordonator Implementare 
Proiect  -experienta relevanta  
1 ani si 3 luni 

Admis 

9.  Declaraţie pe proprie răspundere privind calitatea de membru în consilii 
de administraţie ale întreprinderilor publice, altele decât cel în care 
urmează a fi numit conform Formular nr. 3 in original  conform pct.5 

cerinte minime 

Conditie indeplinita : Formular 
nr.3/23.08.2021-nu face parte 
din alt consiliu de administratie 

Admis 

10.  Adeverinta medicala in original conform pct.6 cerinte minime; Conditie indeplinita 
Adeverinta medicala cu 

nr.3435/27.07.2021 

Admis 

11 Cazierul judiciar in original  conform pct.7 cerinte minime; Conditie indeplinita :  
Cazier judiciar 
nr.28525215/27.07.2021 

Admis 

12 Cazier fiscal in original  conform pct.8 cerinte minime; Conditie indeplinita :  
Certificat  fiscal 
nr.619487/27.07.2021 

Admis 

13 Declaraţie pe proprie răspundere privind starea intreprinderile unde și-a 
exercitat activitatea ca administrator/director (să nu fie în procedură de 
faliment ): Formular nr.4 in original  conform pct.9 cerinte minime 

Conditie indeplinita : Formular 
nr.4/23.08.2021 

Admis 



                                          

 

                                                                                        

14 Declaraţie pe proprie răspundere :Formular nr.5 in original  conform 

pct.10 cerinte minime 

Conditie indeplinita : Formular 

nr.5/23.08.2021 
Admis 

15 Declaraţie de consimţământ prin care candidatul îşi exprimă acordul de a 
se procesa datele sale personale în scopul procedurii de recrutare şi 

selecţie :Formular nr. 7  in original 

Conditie indeplinita : Formular 
nr.7/23.08.2021 

Admis 

 Nedepunerea, în termenul indicat, a tuturor documentelor în forma și modurile solicitate, atrage după sine  
excluderea din procedura de selecție, dosarul fiind considerat respins. 

II Documente relevante care să ateste îndeplinirea criteriilor care   constituie un avanataj (dupa caz). 

 
1 

Copii documente care atestă studii postuniversitare, cursuri de 
specializare/ perfectionare , atestate prin diplomă/certificat  de absolvire, 

conform pct.1cerinte care constituie un avantaj 

-Diploma de licenta -Seria A 

0092432/nr.3232/22.07.2013- Universitatea 

din Craiova- Facultatea de Agricultura si 

Horticultura  / profilul Industria Mediului-

titlul de Master .-sesiunea -iulie 2012 

-Diploma de licenta -Seria C 

0010862/nr.1762/06.04.2011- Universitatea 

din Craiova- Facultatea de Horticultura  / 

domeniul Ingineria Mediului-titlul de Inginer  

.-sesiunea -iunie 2010 

2 Copii documente (extras de revisal/cim/contract de mandat /adeverinte ) 
din care rezultă experienţa de minim 3 ani în activitatea de 
administrare/management a unor intreprinderi publice/societati 

comerciale profitabile din domeniul de activitate al regiei autonome 
conform pct.4 cerinte care constituie un avantaj: 

------- 

3 Declaratie pe propria raspundere privind conducerea unor intreprinderi 
publice / societati comerciale  care au inregistrat cel putin un exercitiu 

financiar cu trend crescator (cifra de afaceri, profit )  indicand locul de 
munca si pozitia ierarhica ocupata, conform pct.5 cerinte care constituie 
un avantaj Formular nr. 6 in original. 

Formular nr.6/23.08.2021-depus  

 
Concluzie : In conformitate cu art.A.3 din anuntul publicat „ Dacă informaţiile din dosare nu sunt concludente în ceea ce 

priveşte întrunirea minimului de criterii stabilite pentru selecţie de către candidaţi, comisia de evaluare, cu sprijinul 

expertului independent, după caz, are dreptul sa solicite clarificări suplimentare sau sa decida respingerea candidaturii ” s-au 

solicitat documente suplimentare si s-a completat dosarul de catre candidat cu „Adeverinta nr.2780/06.09.2021-Director 

Zonal de Vanzari  - experienta relevanta 2 ani si 5 luni emisa de DIAMEDIX IMPEX. 

Dl Radu Marian Razvan a depus la dosarul de candidatura Certificat  fiscal nr.619487/27.07.2021, candidatul va fi informat 

ca odata cu Declaratia de Intentie sa depuna in original Cazierul Fiscal 

In urma verificarii documentelor aferente dosarului de candidatura al dlui Radu Marian Razvan au  rezultat urmatoarele : 

1. Au fost indeplinite cerintele obligatorii mentionate in Anuntul postat pe site-ul Municipiului Craiova  , dosarul 

candidatului  Radu Marian Razvan fiind declarat admis . 

A fost depus cazierul fiscal cu nr. 14953/13,09,2021 impreuna cu declaratia de intentie,  conform solicitarilor. 

BAREM PUNCTAJ: 

Dl . Radu Marian Razvan 

I. 
 

Criterii minime obligatorii    Punctaj/criteriu Punctaj 

obtinut 

de 

candidat 

1.  Cetățenie româna sau cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene, cu 

condiția să aibă domiciliul stabil  in România; 

1 pct 1 



                                          

 

                                                                                        

2.  Membrii consiliului de administrație selectați vor fi persoane fizice, cu 

experiență în activitatea de administrare/management a/al unor întreprinderi 

publice profitabile sau a /al societăților comerciale din domeniul său de 

activitate, cu respectarea următoarelor condiții: 

b) un reprezentant al autorității publice tutelare, cu experiență de cel puțin 

5 ani în domeniul de activitate al regiei autonome și/sau în activitatea de 

administrare de societăți ori regii autonome; 

c) 5 persoane cu experiență în administrarea sau managementul unor regii 

autonome sau societăți, inclusiv societăți din sectorul privat. Aceste persoane nu 

pot fi funcționari publici sau alte categorii de personal din cadrul autorității 

publice tutelare sau al altor instituții publice (Formular 2) 

1 pct dupa caz pentru (a) , 

(b),sau (c) 
1 

3.  Absolvenţi(te) ai unui program de studii de lunga durata finalizat cu diplomă de 

licență in cadrul unei institutii de invatamant superior (pentru sistemul de studii 

Bologna acestea vor fi completate cu studiile de masterat conform prevederilor 

legale); în cazul candidaților din statele membre UE diploma de studii trebuie sa 

fie recunoscuta în România; 

1 pct 1 

4.  Minimum 3 ani experienta in în administrarea sau managementul unor regii 

autonome sau societăți, inclusiv societăți din sectorul privat 

Experiență profesionala  3 
ani = 1pct, 
Experiență profesionala 
>3 ani  = 2pct   

2 

5.  Sa nu facă parte din mai mult de 3 consilii de administrație ale unor regii 

autonome sau societăți comerciale, conform art. 33 din OUG nr. 109/2011 

aprobată prin Legea nr. 111/2016 (Formular 3) 

 
 Număr de mandate 
concomitente >3= 0 

puncte-respins 
 
Număr de mandate 
concomitente <3 = 1 

punct 
 

1 

6.  Stare de sănătate corespunzătoare exercitării funcției de administrator pentru care 

candidează, atestată pe baza de adeverința medicala 

1 pct 1 

7.  Nu au înscrieri în cazierul judiciar; 1 pct 1 

8.  Nu au înscrieri în cazierul fiscal; 1 pct 1 

9.  Intreprinderile unde și-a exercitat activitatea ca administrator/director să nu fie în 
procedură de faliment .(Formular 4) 

1 pct  1 

10.  Să nu se afle într-una din situațiile prevăzute de art. 88 din Legea nr. 161/2003 

privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților 
publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea 
faptelor de corupție, precum și cele referitoare la conflictul de interese. 
Nu a fost destituit(a) dintr-o funcție din cadrul unor înstituții publice sau al unor 

întreprinderi cu capital majoritar de stat sau nu a avut încetat contractul 
individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 5 ani;  
Nu se afla într-una din situațiile de conflict de interese sau incompatibilităţi, aşa 
cum sunt acestea definite de legislaţia în vigoare din Romania; 
Să nu fie incapabil, potrivit legii, ori să fi fost condamnat pentru infracțiuni 

contra patrimoniului prin nesocotirea încrederii, infracțiuni de corupție, 
delapidare, infracțiuni de fals în înscrisuri, evaziune fiscală, infracțiuni prevăzute 
de Legea nr.656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, cu 
modificările și completările ulterioare, precum și pentru instituirea unor măsuri 

de prevenire și combatere a finanțării actelor de terorism, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare; si nu a suferit o condamnare pentru vreo 
infracţiune legată de conduita profesională sau pentru infracțiunile prevăzute de 
Legea nr. 85/2014 , privind procedura insolvenței, cu modificările și completările 

ulterioare care ar face-o incompatibila cu exercitarea funcției de membru in 
consiliu de administratie 
Nu au făcut politie politica, așa cum este definită prin lege.(Formular 5) 

1 pct 1 



                                          

 

                                                                                        

 Punctaj criterii minime  

 

 

Minim 10 puncte  
Maxim 11 puncte 

11 

II Criterii care constitue un avantaj:  

1 Studii postuniversitare, cursuri de specializare/ perfectionare atestate prin 
diplomă/certificat  de absolvire 

1 pct 1 

2 Experienţa de minim 3 ani în activitatea de administrare/management a unor 

intreprinderi publice/societati comerciale profitabile din domeniul de activitate al 
regiei autonome 

Experienta de minim 3 ani 

=1 pct    
Experienta > 3 ani =2 pct   

0 

3 Experiență relevantă în funcții de conducere/coordonare/administrare in cadrul  

unor regii  autonome /societati comerciale din sectorul public sau  privat  care au 

inregistrat cel putin un exercitiu financiar cu trend crescator (cifra de afaceri , 

profit ) fata de exercitiul financiar anterior. (Formular 6) 

1 an fiscal cu trend 
crescator = 1 pct 

2 ani fiscali cu trend 
crescator = 2 pct 
3 ani fiscali cu trend 
crescator = 3 pct 

0 

 Punctaj criterii care constituie un avantaj 

 

Maxim  6 puncte 1 

 TOTAL PUNCTAJ    
 

Minim  10 puncte  
Maxim  17 puncte 

12 

 

2.Evaluare declaratie de intentie 

Federația Patronatelor din Regiunea Oltenia în calitate  de expert independent si in conformitate cu 

contractul de prestari serviii a procedat la verificarea declarației de intenție  depusa în vederea 

ocupării postului de membru în Consiliul de Administrație  

A fost depusa declarația de intenție , în plic închis şi sigilat  avand numarul de inregistrare  
170388/27.09.2021 

In cadrul etapei de evaluare a declaratiei de intentie , candidatul a obtinut 13 puncte din maxim 13 
puncte 

In cadrul etapei de evaluare a alinierii declaratiei de intentie cu scrisoarea de asteptari, candidatul a 

obtinut 5 puncte din maxim 5 puncte 

 

Declaratia de intentie s-a depus in termenul si la sediul institutiei 
indicate in Adresa de instiintare? 

DA-admis/ 

NU-respins 

DA-admis 

Candidatul a depus declaratia de intentie in plic inchis, conform 
prevederilor legale? 

DA-admis/ 

NU-respins 

DA-admis 

 

 

 

Criterii evaluare elimiatorii 

Punctaj/ 

criteriu 

Propunere 

punctaj expert 

recrutare 

Punctaj comisie 

de selectie 



                                          

 

                                                                                        

 I 

 

  

 1.Declaraţia de intenţie a candidatului pentru postul de 

administrator conţine în mod obligatoriu următoarele 

elemente ,  

0p-8p 8 8 

 1.a. Legătura dintre profilul candidatului şi obiectivele 

pe care trebuie să le realizeze, conform scrisorii de 

aşteptări; 

 3 3 

 1.a.1.Declaraţiile de intenţie prezintă viziunea 
candidatului privind dezvoltarea întreprinderii publice, 
prin prisma poziţiei pe care doreşte să o ocupe în cadrul 
consiliului 

0p - 1p 1 1 

 1.a.2. Elaborarea declaraţiei de intenţie se face ţinând 
cont de profilul profesional al candidatului şi de profilul 
candidatului din cadrul consiliului pentru care doreşte 
să candideze. 

0p -1p 

1 1 

 1.a.3.Toţi candidaţii, indiferent de poziţia pe care doresc 
să o ocupe în cadrul consiliului, prezintă viziunea cu 
privire la dezvoltarea generală pe termen scurt, mediu şi 
lung a întreprinderii publice, astfel încât aceasta să 
poată contribui la rezultatele dorite de acţionari şi 
exprimate prin scrisoarea de aşteptări 

 

0p -1p 
1 1 

 1.b. Aprecieri asupra necesităţii dezvoltării elementelor 

de guvernanţă corporativă; 
 2 2 

 1.b.1.Candidaţii prezintă consideraţiile pe tema 
guvernanţei corporative, din care să rezulte cunoştinţele 
în domeniul guvernanţei corporative şi viziunea asupra 
acestui domeniu cu aplicabilitate în întreprinderea 
publică. 

0p -1p 1 1 

 1.b.2.Candidaţii prezintă în declaraţiile de intenţie 
acţiunile şi mijloacele folosite prin care pot să îşi 
îndeplinească funcţiile de supraveghere, control şi 
tragere la răspundere 

0p -1p 1 1 

 1.c. Răspunsurile şi viziunea candidaţilor cu privire la 

aşteptările acţionarilor. 
 3 3 

   1.c.1.Declaraţia de intenţie cuprinde atât răspunsul sau 
poziţia candidatului faţă de dezideratele din scrisoarea 
de aşteptări, cât şi o argumentare a legăturii dintre 
profilul candidatului şi felul în care acesta ar putea 

0p -1p 1 1 



                                          

 

                                                                                        

contribui la îndeplinirea obiectivelor şi ţintelor cuprinse 
în scrisoarea de aşteptări. 

  1.c.2.Declaraţia de intenţie cuprinde şi o argumentare a 
legăturii dintre profilul candidatului şi responsabilităţile 
consiliului. 

  0p -1p        1        1 

   1.c.3. În declaraţia de intenţie se prezintă şi înţelegerea 
candidaţilor asupra specificului întreprinderii publice, 
contextului naţional şi internaţional în care 
întreprinderea publică acţionează, elementele de misiune 
şi strategie corporativă, în vederea atingerii aşteptărilor 
acţionarilor exprimate în scrisoarea de aşteptări. 

  0p -1p 1 1 

II    Criterii recomandate    

  2.Este recomandabil ca declaraţia de intenţie a 

candidatului să conţină şi următoarele elemente: 

 

0p -5p 5 5 

 2.a. Aprecieri cu privire la provocările specifice cu care 

se confruntă întreprinderea publică, raportate la situaţia 

contextuală a acesteia; 

 1 1 

 2.a.1.În funcţie de profilul său şi de abilităţile pe care 
doreşte să le prezinte, candidatul poate include în 
declaraţia de intenţie elemente ale unei analize SWOT, 
ale unui plan de marketing, de restructurare sau 
financiar al întreprinderii publice. 

  0p -1p 1 1 

 2.b.Exemple de indicatori pe care candidatul îi consideră 

oportuni pentru monitorizarea performanţei; 
 2 2 

 2.b.1.exemple de indicatori de performanţă financiari şi 
nefinanciari pentru măsurarea obiectivelor prezentate în 
scrisoarea de aşteptări 

  0p -1p 1 1 

 2.b.2.exemple de indicatori de performanţă financiari şi 
nefinanciari oportuni pentru stabilirea componentei 
variabile a remuneraţiei. 

  0p -1p 1 1 

 2.c.Constrângeri, riscuri şi limitări pe care candidatul 

consideră că le-ar putea întâmpina în implementarea 

măsurilor propuse. 

 2 2 

. 2.c.1. constrângerile, riscurile şi limitările pe care 

candidatul consideră că le-ar putea întâmpina în 

implementarea măsurilor propuse 

 0p -1p 1 1 

 2.c.2 resursele materiale, umane, informaţionale şi altele 

asemenea de care ar avea nevoie pentru implementarea 

 0p -1p 1 1 



                                          

 

                                                                                        

 

   

 

3.Evaluare interviu 

 

Federația Patronatelor din Regiunea Oltenia în calitate  de expert independent a procedat la 

centralizarea punctajului rezultat  din evaluarea fiselor de interviu avand in vedere ca  pentru fiecare 

candidat in parte au fost completate 3 fise de evaluare de catre fiecare membru al comisiei de selectie 

 

Interviul s-a realizat la sediul RAADPFL Craiova, strada  Brestei, nr. 129 A, localitatea Craiova,  

Au fost punctate  19  criterii , punctajul fiind de la 1 la 5 , de catre  fiecare membru al comisiei . 

Punctajul final a reprezentat media aritmetica. 

 

 In cadrul etapei de evaluare a interviului , candidatul a obtinut 88.67  puncte din maxim 

95 de puncte 

 

Centralizator punctaj interviu/media artimetica       

Radu Marian Razvan P.C M1 M2 
Total 
punctaj 

Media 
artimetica  

        

Criterii-Competente           

    Competente specifice sectorului de activitate al 
întreprinderii publice

8 10 10 28 9.33 
  1.1.Cunoasterea trasaturilor pieței in care acționează 
societatea  4 5 5 14 4.67 

1.2.Capacitatea de a integra in decizii si actiuni 
imperativul profitabilitatii 4 5 5 14 4.67 

 Competente profesionale de importanţă strategică / 
tehnice

22 24 24 70 23.33 
2.1.Gândire strategică şi previziuni 

4 5 5 14 4.67 

2.2.Finanţe şi contabilitate 
5 5 5 15 5.00 

 2.3.Managementul riscului 
4 4 4 12 4.00 

măsurilor propuse. 

 Total punctaj  declarație de intenție   13 13 

 Total punctaj aliniere declarație de intenție 
cu scrisoarea de așteptări 

 5 5 



                                          

 

                                                                                        

 2.4.Tehnologia informației 
5 5 5 15 5.00 

 2.5.Legislaţie  
4 5 5 14 4.67 

      Guvernanţa corporativă
14 14 14 42 14.00 

 3.1. Guvernanţa întreprinderii publice 
4 4 4 12 4.00 

 3.2. Rolul consiliului 
5 5 5 15 5.00 

3.3.Monitorizarea performanţei 
5 5 5 15 5.00 

    Social şi personal
18 19 20 57 19.00 

4.1. Luarea deciziilor 
5 5 5 15 5.00 

4.2. Relaţii interpersonale 
4 5 5 14 4.67 

4.3.Negociere 
4 4 5 13 4.33 

 4.4.Capacitate de analiză şi sinteză 
5 5 5 15 5.00 

    Competente si restricții specifice personalului angajat 
in cadrul autorității publice tutelare sau alte autorități sau 
instituții publice

4 4 5 13 4.33 
5.1. Competente de conducere 

4 4 5 13 4.33 

Sub-Total  1 
66 71 73 210 70.00 

            

Criterii-Trasaturi           

1. Etica si integritate 5 5 5 15 5.00 

2.Independenta 4 5 5 14 4.67 

3.Expunere politica 4 4 4 12 4.00 

4.Abilitați de comunicare interpersonala 5 5 5 15 5.00 

Sub-Total  2 18 19 19 56 18.67 

TOTAL 84 90 92 266 88.67 

Total punctaj interviu-media artimetica  88.67         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                          

 

                                                                                        

 

3.Transpunerea rezultatelor obținute în urma interviului în matricea consiliului 
 
Scopul matricei profilului consiliului este asigurarea, pe baza analizei sistematice, a existenţei unei 
proceduri de selecţie transparente, formale, competitive şi comprehensive din punct de vedere 

decizional. Matricea conţine următoarele elemente: criterii de selecţie şi indicatori ai acestora, 
categorisirea criteriilor de selecţie în criterii obligatorii şi criterii opţionale, ponderile alocate 

criteriilor, gruparea criteriilor pentru analiză comparativă, grila comună pentru evaluarea criteriilor, 
pragul minim colectiv pentru fiecare criteriu la care se aplică, subtotaluri, totaluri, totaluri ponderate şi 
ponderi, pentru criterii şi pentru administratorii individuali.;  

 
Federația Patronatelor din Regiunea Oltenia în calitate  de expert independent a procedat la 

transpunerea rezultatelor obținute în urma interviului în matricea consiliului 

 

 In urma transpunerii rezultatelor interviului în matricea consiliului , candidatul a obtinut : 
total  98.67 puncte ; total ponderat 89.50  
 

 
 

                             MATRICEA PROFILULUI CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE AL  RAADPFL 

 A B C D 

Nr.crt Criterii 
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b
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Candidat 

  D
l. 

R
ad
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n
 

R
az
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n

 

A COMPETENTE       

1 Competențe specifice sectorului       

1.1. 
Cunoasterea trasaturilor pietei in care 
actioneaza societatea  

Oblig. 1 4.67 

1.2. 
Capacitatea de a integra in decizii si actiuni 
imperativul profitabilitatii 

Oblig. 1 4.67 

2. 
Competențe profesionale de importanță 

strategică 
      

2.1. Gândire strategică şi previziuni Oblig. 1 4.67 

2.2. Management financiar  Opt. 0.5 5.00 

2.3. Managementul riscului Oblig. 1 4.00 



                                          

 

                                                                                        

2.4. Marketing strategic Opt. 0.5 5.00 

2.5. Legislaţie  Oblig. 1 4.67 

3. Guvernanța corporativă       

3.1. Guvernanţa întreprinderii publice Oblig. 1 4.00 

3.2. Rolul consiliului Oblig. 1 5.00 

3.3. Monitorizarea performanţei Oblig. 1 5.00 

4. Social și personal       

4.1. Luarea deciziilor Oblig. 1 5.00 

4.2. Negociere Oblig. 1 4.67 

4.3. Capacitate de analiză şi sinteză Oblig. 1 4.33 

4.4 Capacitate de analiză și sinteză Oblig. 1 5.00 

5 

Competente și restricții specifice 

personalului angajat în cadrul autorității 

publice tutelare sau alte autorități sau 

instituții publice 

      

5.1. Competențe de conducere Opt. 0.5 4.33 

  i. Sub-Total     70.00 

  ii. Sub-Total Ponderat     62.83 

B TRASATURI       

1 Etica si integritate  Oblig. 1 5.00 

2 Independenta Oblig. 1 4.67 

3 Expunere politica Oblig. 0.5 4.00 

4 Abilitati de comunicare interpersonala Oblig. 1 5.00 

5 Alinierea cu scrisoarea de aşteptări Oblig. 1 5.00 

  i. Sub-Total     23.67 

  ii. Sub-Total Ponderat     21.67 

C Condiţii prescriptive si prospective       

1 
Stare firma in care și-a exercitat mandatul 
de administrator sau de director 

Admis-1          
Respins-0 

1 1.00 

2 Înscrieri în cazierul fiscal și judiciar 
Admis-1          

Respins-0 
1 1.00 

3 Număr de mandate 
Admis-1          

Respins-0 
1 1.00 

4 Studii superioare si experienta in domeniu 
Admis-1          

Respins-0 
1 1.00 

5 

Ani de când este director/administrator 
într-o organizație :minimum 3 ani 
experiență în funcții de 
conducere/coordonare, dobândită în 
companii, unități administrativ teritoriale și 

Admis-1          
Respins-0 

1 1.00 



                                          

 

                                                                                        

structuri asociate acestora . 

  i. Sub-Total     5.00 

  ii. Sub-Total Ponderat     5.00 

  TOTAL     98.67 

  TOTAL ponderat     89.50 

 
 
 

 

5.CONCLUZII: 

Rezultate obținute în urma procedurii de recrutare  pentru  ocuparea funcției  de membru în Consiliul 

de  Administrație al RAADPFL 

  

Candidat  

  

Punctaj 

obtinut in 

urma 

evaluarii 

dosarului 

Punctaj 

aliniere 

Declaratie 

de Intentie 

cu 

Scrisoarea 

de asteptari 

Punctaj 

obtinut in 

urma 

interviului  

Total 

punctaj 

 Rezultat obtinut 

in urma 

transpunerii  

punctajului in 

Matricea 

Consiliului 

Total ponderat 

matrice 

5 

Dl. Radu Marian 

Razvan 
12.00 5.00 88.67 105.67 

 

98.67 89.50 

 

Expert coordonator  Cristea Valentin  

 



                                          

 

                                                                                        

 

 

 

RAPORT DE EVALUARE A CANDIDATULUI 

Resceanu Catalin Ionut        

         OPIS 

 

 

 

1.  Conformitatea conditiilor stabilite in publicatia de concurs ; evaluare  dosar 

2. Evaluare declaratie de intentie/ evaluare alinierea declaratiei de intentie cu 

scrisoarea de asteptari 

3. Evaluare interviu 

4. Transpunerea rezultatelor obținute în urma interviului în matricea consiliului 

5. Concluzii 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                          

 

                                                                                        

 

1.Conformitatea conditiilor stabilite in publicatia de concurs; evaluare dosar 

Federația Patronatelor din Regiunea Oltenia în calitate  de expert independent si in conformitate cu 

contractul de prestari serviii nr. 122424/12.07.2021,a procedat la verificarea conformității și 

eligibilității dosarului  candidatului în vederea ocupării postului de membru în Consiliul de 

Administrație al Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public şi a Fondului Locativ 

Craiova. 

 

In termenul de transmitere a dosarului de candidatură solicitat în anunțul de recrutare, s-a depus 

dosarul  avand numarul de inregistrare 147426/23.08.2021 

 

 In cadrul etapei de verificare a conformității dosarelor de candidatura, candidatul a 

obtinut 13  puncte din maxim 17 

 

 

PROCES VERBAL DE CONFORMITATE A DOSARULUI DE CANDIDATURA 
 
Dl . Resceanu Catalin Ionut 
 

I 

 

Documente obligatorii solicitate  

in anunt 

Mod indeplinire 

(se vor enumera/  

descrie documentele depuse ) 

Admis/ 

Respins   

1.  Opis documente; Conditie indeplinita /opis dosar Admis 

2.  Cererea de inscriere Formular nr.1 (in original) Conditie indeplinita  /cererea de 
inscriere - Formular 

nr.1/23.08.2021 

Admis 

3.  Curriculum vitae, potrivit modelului comun european (in original); Conditie indeplinita /CV  Admis 

4.  Copia actului de identitate; Conditie indeplinita: Copia 

actului de identitate  
Admis 

5.  Copia certificatului de casatorie sau a altor acte, doar in cazul in care 

numele de pe actele depuse este diferit de cel de pe actul de identitate; 

Nu este cazul Admis 

6.  Copii documente care atestă educația/ studiile și pregătirea profesională 
inclusiv declaratia pe proprie raspundere ca indeplinesc sau nu calitatea 
de funcționari publici sau alte categorii de personal din cadrul autorității 
publice tutelare sau al altor instituții publice si Formular nr.2 in original 
conform pct.2 cerinte minime 

Conditie indeplinita: 
-Diploma de licenta -Seria MA 
0087636/nr.411/10.06.2021- 
Universitatea din Craiova- 
Facultatea de Stiinte Sociale  / 

profilul Istorie-titlul de Master 
.-sesiunea -iunie 2017 
-Diploma de licenta -Seria A 
0091634/nr.2434/17.07.2015- 

Universitatea din Craiova- 
Facultatea de Drept si Stiinte 
Administrative  / domeniul 
DREPT-titlul de Master .-

Admis 



                                          

 

                                                                                        

sesiunea -septembrie 2012 

-Diploma de licenta -Seria A1 
0179607/nr.4282/16.09.2011- 
Universitatea din Craiova- 
Facultatea de Drept si Stiinte 

Administrative  / domeniul 
DREPT-titlul de Licentiat in 
drept .-sesiunea -iunie 2007 
-Certificat de absolvire 

nr.268/17.08.2013-Manager 
proiect -eliberat de Ministerul 
Muncii, Familiei, Protectiei 
Sociale si Persoanelor Varstnice 

-Certificat de participare -la 
editia Conferintei Internationale 
“ Statul si Societatea din 
Europa”.-25.10.2017 

-Certificat nr.2693/28.08.201-
Univesitatea din Craiova -nivel 
B2. 
Conditie indeplinita: 

SC PIETE SI TARGURI 
CRAIOVA SRL:  
Adeverinta nr.8089/11.06.2018-
Director General  - experienta 

relevanta 1 an si 3 luni. 
SC HEIKONEN COMPANY 
SRL :Adeverinta 
nr.12/23.07.2012- 

Director General  -experienta 
relevanta 1 an si 3 luni 
Raport-010-OPANF- INSORES 
BUSINESS CONSULTING 
SRL-Administrator-29.01.2019-

prezent- experienta relevanta 2 
ani si 6 luni 
Formular 2/23.08.2021-nu se 
incadreaza in categoria 

functionar public. 
 

7.  Copii documente care atestă educația/ studiile și pregătirea profesională 

conform pct.3 cerinte minime; 

Conditie indeplinita: 

-Diploma de licenta -Seria MA 
0087636/nr.411/10.06.2021- 
Universitatea din Craiova- 
Facultatea de Stiinte Sociale  / 

profilul Istorie-titlul de Master 
.-sesiunea -iunie 2017 
-Diploma de licenta -Seria A 
0091634/nr.2434/17.07.2015- 

Universitatea din Craiova- 
Facultatea de Drept si Stiinte 
Administrative  / domeniul 
DREPT-titlul de Master .-
sesiunea -septembrie 2012 

-Diploma de licenta -Seria A1 
0179607/nr.4282/16.09.2011- 
Universitatea din Craiova- 
Facultatea de Drept si Stiinte 

Administrative  / domeniul 
DREPT-titlul de Licentiat in 
drept .-sesiunea -iunie 2007 

Admis 



                                          

 

                                                                                        

-Certificat de absolvire 

nr.268/17.08.2013-Manager 
proiect -eliberat de Ministerul 
Muncii, Familiei, Protectiei 
Sociale si Persoanelor Varstnice 

-Certificat de participare -la 
editia Conferintei Internationale 
“ Statul si Societatea din 
Europa”.-25.10.2017 

-Certificat nr.2693/28.08.201-
Univesitatea din Craiova -nivel 
B2. 

8.  Copii ale documentelor care dovedesc experienta solicitata (carnet de 
munca, extras din Registrul General de Evidenta a Salariatilor, contracte 
de mandat/management, adeverinte eliberate de angajatori, recomandari 
relevante din partea unor persoane cu functii de conducere si decizie din 

partea autoritatii tutelare / actionari majoritari, etc.) conform pct.4 cerinte 
minime 

Conditie indeplinita: 
SC PIETE SI TARGURI 
CRAIOVA SRL:  
Adeverinta nr.8089/11.06.2018-

Director General  - experienta 
relevanta 1 an si 3 luni. 
SC HEIKONEN COMPANY 
SRL :Adeverinta 
nr.12/23.07.2012- 

Director General  -experienta 
relevanta 1 ani si 3 luni 
Raport-010-OPANF- INSORES 
BUSINESS CONSULTING 

SRL-Administrator-29.01.2019-
prezent- experienta relevanta 2 
ani si 6 luni 

Admis 

9.  Declaraţie pe proprie răspundere privind calitatea de membru în consilii 
de administraţie ale întreprinderilor publice, altele decât cel în care 
urmează a fi numit conform Formular nr. 3 in original  conform pct.5 
cerinte minime 

Conditie indeplinita : Formular 
nr.3/23.08.2021-nu face parte 
din alt consiliu de administratie 

   Admis 

10.  Adeverinta medicala in original conform pct.6 cerinte minime; Conditie indeplinita 
Adeverinta medicala cu 
nr.3992/27.07.2021 

Admis 

11 Cazierul judiciar in original  conform pct.7 cerinte minime; Conditie indeplinita :  
Cazier judiciar 
nr.28521346/27.07.2021 

Admis 

12 Cazier fiscal in original  conform pct.8 cerinte minime; Conditie indeplinita :  
Certificat fiscal 
nr.1630147424718/28.07.2021 

Admis 

13 Declaraţie pe proprie răspundere privind starea intreprinderile unde și-a 

exercitat activitatea ca administrator/director (să nu fie în procedură de 
faliment ): Formular nr.4 in original  conform pct.9 cerinte minime 

Conditie indeplinita : Formular 

nr.4/23.08.2021 
Admis 

14 Declaraţie pe proprie răspundere :Formular nr.5 in original  conform 

pct.10 cerinte minime 

Conditie indeplinita : Formular 

nr.5/23.08.2021 
Admis 

15 Declaraţie de consimţământ prin care candidatul îşi exprimă acordul de a 
se procesa datele sale personale în scopul procedurii de recrutare şi 
selecţie :Formular nr. 7  in original 

Conditie indeplinita : Formular 
nr.7/23.08.2021 

Admis 

 Nedepunerea, în termenul indicat, a tuturor documentelor în forma și modurile solicitate, atrage după sine  
excluderea din procedura de selecție, dosarul fiind considerat respins. 

II Documente relevante care să ateste îndeplinirea criteriilor care   constituie un avanataj (dupa caz). 

 
1 

Copii documente care atestă studii postuniversitare, cursuri de 
specializare/ perfectionare , atestate prin diplomă/certificat  de absolvire, 

conform pct.1cerinte care constituie un avantaj 

Conditie indeplinita: 

-Diploma de licenta -Seria MA 

0087636/nr.411/10.06.2021- Universitatea 

din Craiova- Facultatea de Stiinte Sociale  / 

profilul Istorie-titlul de Master .-sesiunea -



                                          

 

                                                                                        

iunie 2017 

-Diploma de licenta -Seria A 

0091634/nr.2434/17.07.2015- Universitatea 

din Craiova- Facultatea de Drept si Stiinte 

Administrative  / domeniul DREPT-titlul de 

Master .-sesiunea -septembrie 2012 

-Diploma de licenta -Seria A1 

0179607/nr.4282/16.09.2011- Universitatea 

din Craiova- Facultatea de Drept si Stiinte 

Administrative  / domeniul DREPT-titlul de 

Licentiat in drept .-sesiunea -iunie 2007 

-Certificat de absolvire nr.268/17.08.2013-

Manager proiect -eliberat de Ministerul 

Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si 

Persoanelor Varstnice 

-Certificat de participare -la editia Conferintei 

Internationale “ Statul si Societatea din 

Europa”.-25.10.2017 

-Certificat nr.2693/28.08.201-Univesitatea din 

Craiova -nivel B2. 

2 Copii documente (extras de revisal/cim/contract de mandat /adeverinte ) 
din care rezultă experienţa de minim 3 ani în activitatea de 

administrare/management a unor intreprinderi publice/societati 
comerciale profitabile din domeniul de activitate al regiei autonome 
conform pct.4 cerinte care constituie un avantaj: 

------- 

3 Declaratie pe propria raspundere privind conducerea unor intreprinderi 
publice / societati comerciale  care au inregistrat cel putin un exercitiu 
financiar cu trend crescator (cifra de afaceri, profit )  indicand locul de 
munca si pozitia ierarhica ocupata, conform pct.5 cerinte care constituie 

un avantaj Formular nr. 6 in original. 

Conditie indeplinita : Formular nr.6/23.08.2021 

 
Concluzie : Dl Resceanu Catalin Ionut a depus la dosarul de candidatura Certificat fiscal nr.1630147424718/28.07.2021, 

candidatul va fi informat ca odata cu Declaratia de Intentie sa depuna in original Cazierul Fiscal. 

In urma verificarii documentelor aferente dosarului de candidatura al dlui Resceanu Catalin Ionut au  rezultat urmatoarele : 

1. Au fost indeplinite cerintele obligatorii mentionate in Anuntul postat pe site-ul Municipiului Craiova  , dosarul 

candidatului  Resceanu Catalin Ionut fiind declarat admis . 

A fost depus cazierul fiscal cu nr. 14971/14,09,2021impreuna cu declaratia de intentie,  conform solicitarilor. 

BAREM PUNCTAJ: 

Dl . Resceanu Catalin Ionut 

I. 
 

Criterii minime obligatorii    Punctaj/criteriu Punctaj 

obtinut 

de 

candidat 

1.  Cetățenie româna sau cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene, cu 

condiția să aibă domiciliul stabil  in România; 

1 pct 1 



                                          

 

                                                                                        

2.  Membrii consiliului de administrație selectați vor fi persoane fizice, cu 

experiență în activitatea de administrare/management a/al unor întreprinderi 

publice profitabile sau a /al societăților comerciale din domeniul său de 

activitate, cu respectarea următoarelor condiții: 

b) un reprezentant al autorității publice tutelare, cu experiență de cel puțin 

5 ani în domeniul de activitate al regiei autonome și/sau în activitatea de 

administrare de societăți ori regii autonome; 

c) 5 persoane cu experiență în administrarea sau managementul unor regii 

autonome sau societăți, inclusiv societăți din sectorul privat. Aceste persoane nu 

pot fi funcționari publici sau alte categorii de personal din cadrul autorității 

publice tutelare sau al altor instituții publice (Formular 2) 

1 pct dupa caz pentru (a) , 

(b),sau (c) 
1 

3.  Absolvenţi(te) ai unui program de studii de lunga durata finalizat cu diplomă de 

licență in cadrul unei institutii de invatamant superior (pentru sistemul de studii 

Bologna acestea vor fi completate cu studiile de masterat conform prevederilor 

legale); în cazul candidaților din statele membre UE diploma de studii trebuie sa 

fie recunoscuta în România; 

1 pct 1 

4.  Minimum 3 ani experienta in în administrarea sau managementul unor regii 

autonome sau societăți, inclusiv societăți din sectorul privat 

Experiență profesionala  3 
ani = 1pct, 
Experiență profesionala 
>3 ani  = 2pct   

2 

5.  Sa nu facă parte din mai mult de 3 consilii de administrație ale unor regii 

autonome sau societăți comerciale, conform art. 33 din OUG nr. 109/2011 

aprobată prin Legea nr. 111/2016 (Formular 3) 

 
 Număr de mandate 
concomitente >3= 0 

puncte-respins 
 
Număr de mandate 
concomitente <3 = 1 

punct 
 

1 

6.  Stare de sănătate corespunzătoare exercitării funcției de administrator pentru care 

candidează, atestată pe baza de adeverința medicala 

1 pct 1 

7.  Nu au înscrieri în cazierul judiciar; 1 pct 1 

8.  Nu au înscrieri în cazierul fiscal; 1 pct 1 

9.  Intreprinderile unde și-a exercitat activitatea ca administrator/director să nu fie în 
procedură de faliment .(Formular 4) 

1 pct  1 

10.  Să nu se afle într-una din situațiile prevăzute de art. 88 din Legea nr. 161/2003 

privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților 
publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea 
faptelor de corupție, precum și cele referitoare la conflictul de interese. 
Nu a fost destituit(a) dintr-o funcție din cadrul unor înstituții publice sau al unor 

întreprinderi cu capital majoritar de stat sau nu a avut încetat contractul 
individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 5 ani;  
Nu se afla într-una din situațiile de conflict de interese sau incompatibilităţi, aşa 
cum sunt acestea definite de legislaţia în vigoare din Romania; 
Să nu fie incapabil, potrivit legii, ori să fi fost condamnat pentru infracțiuni 

contra patrimoniului prin nesocotirea încrederii, infracțiuni de corupție, 
delapidare, infracțiuni de fals în înscrisuri, evaziune fiscală, infracțiuni prevăzute 
de Legea nr.656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, cu 
modificările și completările ulterioare, precum și pentru instituirea unor măsuri 

de prevenire și combatere a finanțării actelor de terorism, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare; si nu a suferit o condamnare pentru vreo 
infracţiune legată de conduita profesională sau pentru infracțiunile prevăzute de 
Legea nr. 85/2014 , privind procedura insolvenței, cu modificările și completările 

ulterioare care ar face-o incompatibila cu exercitarea funcției de membru in 
consiliu de administratie 
Nu au făcut politie politica, așa cum este definită prin lege.(Formular 5) 

1 pct 1 



                                          

 

                                                                                        

 Punctaj criterii minime  

 

 

Minim 10 puncte  
Maxim 11 puncte 

11 

II Criterii care constitue un avantaj:  

1 Studii postuniversitare, cursuri de specializare/ perfectionare atestate prin 
diplomă/certificat  de absolvire 

1 pct 1 

2 Experienţa de minim 3 ani în activitatea de administrare/management a unor 

intreprinderi publice/societati comerciale profitabile din domeniul de activitate al 
regiei autonome 

Experienta de minim 3 ani 

=1 pct    
Experienta > 3 ani =2 pct   

0 

3 Experiență relevantă în funcții de conducere/coordonare/administrare in cadrul  

unor regii  autonome /societati comerciale din sectorul public sau  privat  care au 

inregistrat cel putin un exercitiu financiar cu trend crescator (cifra de afaceri , 

profit ) fata de exercitiul financiar anterior. (Formular 6) 

1 an fiscal cu trend 
crescator = 1 pct 

2 ani fiscali cu trend 
crescator = 2 pct 
3 ani fiscali cu trend 
crescator = 3 pct 

1 

 Punctaj criterii care constituie un avantaj 

 

Maxim  6 puncte 2 

 TOTAL PUNCTAJ    
 

Minim  10 puncte  
Maxim  17 puncte 

13 

 

 

2.Evaluare declaratie de intentie 

Federația Patronatelor din Regiunea Oltenia în calitate  de expert independent si in conformitate cu 

contractul de prestari serviii a procedat la verificarea declarației de intenție  depusa în vederea 

ocupării postului de membru în Consiliul de Administrație  

A fost depusa declarația de intenție , în plic închis şi sigilat  avand numarul de inregistrare  

167309/22.09.2021 
In cadrul etapei de evaluare a declaratiei de intentie , candidatul a obtinut 13 puncte din maxim 13 

puncte 

In cadrul etapei de evaluare a alinierii declaratiei de intentie cu scrisoarea de asteptari, candidatul a 

obtinut 5 puncte din maxim 5 puncte 

 

Declaratia de intentie s-a depus in termenul si la sediul institutiei 
indicate in Adresa de instiintare? 

DA-admis/ 

NU-respins 

DA-admis 

Candidatul a depus declaratia de intentie in plic inchis, conform 
prevederilor legale? 

DA-admis/ 

NU-respins 

DA-admis 

  Punctaj/ Propunere 

punctaj expert 

Punctaj comisie 



                                          

 

                                                                                        

 

 I 

 

Criterii evaluare elimiatorii criteriu recrutare 

 

de selectie 

 

 1.Declaraţia de intenţie a candidatului pentru postul de 

administrator conţine în mod obligatoriu următoarele 

elemente ,  

0p-8p 8 8 

 1.a. Legătura dintre profilul candidatului şi obiectivele 

pe care trebuie să le realizeze, conform scrisorii de 

aşteptări; 

 3 3 

 1.a.1.Declaraţiile de intenţie prezintă viziunea 
candidatului privind dezvoltarea întreprinderii publice, 
prin prisma poziţiei pe care doreşte să o ocupe în cadrul 
consiliului 

0p - 1p 1 1 

 1.a.2. Elaborarea declaraţiei de intenţie se face ţinând 
cont de profilul profesional al candidatului şi de profilul 
candidatului din cadrul consiliului pentru care doreşte 
să candideze. 

0p -1p 

1 1 

 1.a.3.Toţi candidaţii, indiferent de poziţia pe care doresc 
să o ocupe în cadrul consiliului, prezintă viziunea cu 
privire la dezvoltarea generală pe termen scurt, mediu şi 
lung a întreprinderii publice, astfel încât aceasta să 
poată contribui la rezultatele dorite de acţionari şi 
exprimate prin scrisoarea de aşteptări 

 

0p -1p 
1 1 

 1.b. Aprecieri asupra necesităţii dezvoltării elementelor 

de guvernanţă corporativă; 
 2 2 

 1.b.1.Candidaţii prezintă consideraţiile pe tema 
guvernanţei corporative, din care să rezulte cunoştinţele 
în domeniul guvernanţei corporative şi viziunea asupra 
acestui domeniu cu aplicabilitate în întreprinderea 
publică. 

0p -1p 1 1 

 1.b.2.Candidaţii prezintă în declaraţiile de intenţie 
acţiunile şi mijloacele folosite prin care pot să îşi 
îndeplinească funcţiile de supraveghere, control şi 
tragere la răspundere 

0p -1p 1 1 

 1.c. Răspunsurile şi viziunea candidaţilor cu privire la 

aşteptările acţionarilor. 
 3 3 

   1.c.1.Declaraţia de intenţie cuprinde atât răspunsul sau 
poziţia candidatului faţă de dezideratele din scrisoarea 
de aşteptări, cât şi o argumentare a legăturii dintre 

0p -1p 1 1 



                                          

 

                                                                                        

profilul candidatului şi felul în care acesta ar putea 
contribui la îndeplinirea obiectivelor şi ţintelor cuprinse 
în scrisoarea de aşteptări. 

  1.c.2.Declaraţia de intenţie cuprinde şi o argumentare a 
legăturii dintre profilul candidatului şi responsabilităţile 
consiliului. 

  0p -1p        1        1 

   1.c.3. În declaraţia de intenţie se prezintă şi înţelegerea 
candidaţilor asupra specificului întreprinderii publice, 
contextului naţional şi internaţional în care 
întreprinderea publică acţionează, elementele de misiune 
şi strategie corporativă, în vederea atingerii aşteptărilor 
acţionarilor exprimate în scrisoarea de aşteptări. 

  0p -1p 1 1 

II    Criterii recomandate    

  2.Este recomandabil ca declaraţia de intenţie a 

candidatului să conţină şi următoarele elemente: 

 

0p -5p 5 5 

 2.a. Aprecieri cu privire la provocările specifice cu care 

se confruntă întreprinderea publică, raportate la situaţia 

contextuală a acesteia; 

 1 1 

 2.a.1.În funcţie de profilul său şi de abilităţile pe care 
doreşte să le prezinte, candidatul poate include în 
declaraţia de intenţie elemente ale unei analize SWOT, 
ale unui plan de marketing, de restructurare sau 
financiar al întreprinderii publice. 

  0p -1p 1 1 

 2.b.Exemple de indicatori pe care candidatul îi consideră 

oportuni pentru monitorizarea performanţei; 
 2 2 

 2.b.1.exemple de indicatori de performanţă financiari şi 
nefinanciari pentru măsurarea obiectivelor prezentate în 
scrisoarea de aşteptări 

  0p -1p 1 1 

 2.b.2.exemple de indicatori de performanţă financiari şi 
nefinanciari oportuni pentru stabilirea componentei 
variabile a remuneraţiei. 

  0p -1p 1 1 

 2.c.Constrângeri, riscuri şi limitări pe care candidatul 

consideră că le-ar putea întâmpina în implementarea 

măsurilor propuse. 

 2 2 

. 2.c.1. constrângerile, riscurile şi limitările pe care 

candidatul consideră că le-ar putea întâmpina în 

implementarea măsurilor propuse 

 0p -1p 1 1 

 2.c.2 resursele materiale, umane, informaţionale şi altele  0p -1p 1 1 



                                          

 

                                                                                        

 

 

3.Evaluare interviu 

 

Federația Patronatelor din Regiunea Oltenia în calitate  de expert independent a procedat la 

centralizarea punctajului rezultat  din evaluarea fiselor de interviu avand in vedere ca  pentru fiecare 

candidat in parte au fost completate 3 fise de evaluare de catre fiecare membru al comisiei de selectie 

 

Interviul s-a realizat la sediul RAADPFL Craiova, strada  Brestei, nr. 129 A, localitatea Craiova,  

 Au fost punctate 19 criterii , punctajul fiind de la 1 la 5 , de catre  fiecare membru al comisiei 

. Punctajul final a reprezentat media aritmetica. 

 

 In cadrul etapei de evaluare a interviului , candidatul a obtinut 90.33  puncte din maxim 

95 de puncte 

 

 

Centralizator punctaj interviu/media artimetica       

Resceanu Catalin Ionut P.C M1 M2 
Total 
punctaj 

Media 
artimetica  

        

Criterii-Competente           

    Competente specifice sectorului de activitate al 
întreprinderii publice

10 10 10 30 10.00 
  1.1.Cunoasterea trasaturilor pieței in care acționează 
societatea  5 5 5 15 5.00 

1.2.Capacitatea de a integra in decizii si actiuni 
imperativul profitabilitatii 5 5 5 15 5.00 

 Competente profesionale de importanţă strategică / 
tehnice

24 24 25 73 24.33 
2.1.Gândire strategică şi previziuni 

5 5 5 15 5.00 

2.2.Finanţe şi contabilitate 
5 5 5 15 5.00 

asemenea de care ar avea nevoie pentru implementarea 

măsurilor propuse. 

 Total punctaj  declarație de intenție   13 13 

 Total punctaj aliniere declarație de intenție 
cu scrisoarea de așteptări 

 5 5 



                                          

 

                                                                                        

 2.3.Managementul riscului 
5 5 5 15 5.00 

 2.4.Tehnologia informației 
4 5 5 14 4.67 

 2.5.Legislaţie  
5 4 5 14 4.67 

      Guvernanţa corporativă
14 15 15 44 14.67 

 3.1. Guvernanţa întreprinderii publice 
4 5 5 14 4.67 

 3.2. Rolul consiliului 
5 5 5 15 5.00 

3.3.Monitorizarea performanţei 
5 5 5 15 5.00 

    Social şi personal
18 18 18 54 18.00 

4.1. Luarea deciziilor 
5 5 5 15 5.00 

4.2. Relaţii interpersonale 
5 4 5 14 4.67 

4.3.Negociere 
4 4 4 12 4.00 

 4.4.Capacitate de analiză şi sinteză 
4 5 4 13 4.33 

    Competente si restricții specifice personalului angajat 
in cadrul autorității publice tutelare sau alte autorități sau 
instituții publice

5 5 5 15 5.00 
5.1. Competente de conducere 

5 5 5 15 5.00 

Sub-Total  1 
71 72 73 216 72.00 

            

Criterii-Trasaturi           

1. Etica si integritate 5 5 5 15 5.00 

2.Independenta 4 5 4 13 4.33 

3.Expunere politica 4 4 4 12 4.00 

4.Abilitați de comunicare interpersonala 5 5 5 15 5.00 

Sub-Total  2 18 19 18 55 18.33 

TOTAL 89 91 91 271 90.33 

Total punctaj interviu-media artimetica  90.33         

 

 

 

 

 

 

 

 



                                          

 

                                                                                        

 

 

4.Transpunerea rezultatelor obținute în urma interviului în matricea consiliului 
 

Scopul matricei profilului consiliului este asigurarea, pe baza analizei sistematice, a existenţei unei 
proceduri de selecţie transparente, formale, competitive şi comprehensive din punct de vedere 

decizional. Matricea conţine următoarele elemente: criterii de selecţie şi indicatori ai acestora, 
categorisirea criteriilor de selecţie în criterii obligatorii şi criterii opţionale, ponderile alocate 
criteriilor, gruparea criteriilor pentru analiză comparativă, grila comună pentru evaluarea criteriilor, 

pragul minim colectiv pentru fiecare criteriu la care se aplică, subtotaluri, totaluri, totaluri ponderate şi 
ponderi, pentru criterii şi pentru administratorii individuali.;  

 
Federația Patronatelor din Regiunea Oltenia în calitate  de expert independent a procedat la 
transpunerea rezultatelor obținute în urma interviului în matricea consiliului 

 

 In urma transpunerii rezultatelor interviului în matricea consiliului , candidatul a obtinut : 

total  100.33 puncte ;  total ponderat 91.00.  
 

 

                             MATRICEA PROFILULUI CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE AL  RAADPFL 

 A B C D 

Nr.crt Criterii 
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b

li
g

a
to

ri
u

 (
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g
.)

 

sa
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ți
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Candidat 

  

D
l. 

R
es

ce
an

u
 

C
at

al
in

 Io
n

u
t 

A COMPETENTE       

1 Competențe specifice sectorului       

1.1. 
Cunoasterea trasaturilor pietei in care 
actioneaza societatea  

Oblig. 1 5.00 

1.2. 
Capacitatea de a integra in decizii si actiuni 
imperativul profitabilitatii 

Oblig. 1 5.00 

2. 
Competențe profesionale de importanță 

strategică 
      

2.1. Gândire strategică şi previziuni Oblig. 1 5.00 

2.2. Management financiar  Opt. 0.5 5.00 



                                          

 

                                                                                        

2.3. Managementul riscului Oblig. 1 5.00 

2.4. Marketing strategic Opt. 0.5 4.67 

2.5. Legislaţie  Oblig. 1 4.67 

3. Guvernanța corporativă       

3.1. Guvernanţa întreprinderii publice Oblig. 1 4.67 

3.2. Rolul consiliului Oblig. 1 5.00 

3.3. Monitorizarea performanţei Oblig. 1 5.00 

4. Social și personal       

4.1. Luarea deciziilor Oblig. 1 5.00 

4.2. Negociere Oblig. 1 4.67 

4.3. Capacitate de analiză şi sinteză Oblig. 1 4.00 

4.4 Capacitate de analiză și sinteză Oblig. 1 4.33 

5 

Competente și restricții specifice 

personalului angajat în cadrul autorității 

publice tutelare sau alte autorități sau 

instituții publice 

      

5.1. Competențe de conducere Opt. 0.5 5.00 

  i. Sub-Total     72.00 

  ii. Sub-Total Ponderat     64.67 

B TRASATURI       

1 Etica si integritate  Oblig. 1 5.00 

2 Independenta Oblig. 1 4.33 

3 Expunere politica Oblig. 0.5 4.00 

4 Abilitati de comunicare interpersonala Oblig. 1 5.00 

5 Alinierea cu scrisoarea de aşteptări Oblig. 1 5.00 

  i. Sub-Total     23.33 

  ii. Sub-Total Ponderat     21.33 

C Condiţii prescriptive si prospective       

1 
Stare firma in care și-a exercitat mandatul 
de administrator sau de director 

Admis-1          
Respins-0 

1 1.00 

2 Înscrieri în cazierul fiscal și judiciar 
Admis-1          

Respins-0 
1 1.00 

3 Număr de mandate 
Admis-1          

Respins-0 
1 1.00 

4 Studii superioare si experienta in domeniu 
Admis-1          

Respins-0 
1 1.00 



                                          

 

                                                                                        

5 

Ani de când este director/administrator 
într-o organizație :minimum 3 ani 
experiență în funcții de 
conducere/coordonare, dobândită în 
companii, unități administrativ teritoriale și 
structuri asociate acestora . 

Admis-1          
Respins-0 

1 1.00 

  i. Sub-Total     5.00 

  ii. Sub-Total Ponderat     5.00 

  TOTAL     100.33 

  TOTAL ponderat     91.00 

 
 

 

5.CONCLUZII: 

Rezultate obținute în urma procedurii de recrutare  pentru  ocuparea funcției  de membru în Consiliul 

de  Administrație al RAADPFL 

  

Candidat  

  

Punctaj 

obtinut in 

urma 

evaluarii 

dosarului 

Punctaj 

aliniere 

Declaratie 

de Intentie 

cu 

Scrisoarea 

de asteptari 

Punctaj 

obtinut in 

urma 

interviului  

Total 

punctaj 

 Rezultat obtinut 

in urma 

transpunerii  

punctajului in 

Matricea 

Consiliului 

Total ponderat 

matrice 

 

Dl. Resceanu 

Catalin Ionut 
13.00 5.00 90.33 108.33 

 

100.33 91.00 

 

Expert coordonator  Cristea Valentin  

 



                                          

 

                                                                                        

 

 

 

RAPORT DE EVALUARE A CANDIDATULUI 

 Ruiu Constantin Alin 

              OPIS 

 

 

 

1.  Conformitatea conditiilor stabilite in publicatia de concurs ; evaluare  dosar 

2. Evaluare declaratie de intentie/ evaluare alinierea declaratiei de intentie cu 

scrisoarea de asteptari 

3. Evaluare interviu 

4. Transpunerea rezultatelor obținute în urma interviului în matricea consiliului 

5. Concluzii 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                          

 

                                                                                        

 

1.Conformitatea conditiilor stabilite in publicatia de concurs; evaluare dosar 

Federația Patronatelor din Regiunea Oltenia în calitate  de expert independent si in conformitate cu 

contractul de prestari serviii nr. 122424/12.07.2021,a procedat la verificarea conformității și 

eligibilității dosarului  candidatului în vederea ocupării postului de membru în Consiliul de 

Administrație al Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public şi a Fondului Locativ 

Craiova. 

In termenul de transmitere a dosarului de candidatură solicitat în anunțul de recrutare, s-a depus 

dosarul  avand numarul de inregistrare 151577/30.08.2021 

 

 In cadrul etapei de verificare a conformității dosarelor de candidatura, candidatul a 

obtinut 17  puncte din maxim 17 

 

 

PROCES VERBAL DE CONFORMITATE A DOSARULUI DE CANDIDATURA 
 
Dl . Ruiu Constantin Alin 
 

I 

 

Documente obligatorii solicitate  

in anunt 

Mod indeplinire 

(se vor enumera/  

descrie documentele depuse ) 

Admis/ 

Respins   

1.  Opis documente; Conditie indeplinita /opis dosar  Admis 

2.  Cererea de inscriere Formular nr.1 (in original) Conditie indeplinita  /cererea de 
inscriere - Formular nr.1/30.08.2021 

 Admis 

3.  Curriculum vitae, potrivit modelului comun european (in original); Conditie indeplinita /CV      Admis 

4.  Copia actului de identitate; Conditie indeplinita: Copia actului de 
identitate  

Admis 

5.  Copia certificatului de casatorie sau a altor acte, doar in cazul in care 

numele de pe actele depuse este diferit de cel de pe actul de 

identitate; 

Nu este cazul Admis 

6.  Copii documente care atestă educația/ studiile și pregătirea 

profesională inclusiv declaratia pe proprie raspundere ca indeplinesc 
sau nu calitatea de funcționari publici sau alte categorii de personal 
din cadrul autorității publice tutelare sau al altor instituții publice si 
Formular nr.2 in original conform pct.2 cerinte minime 

Conditie indeplinita: 

-Diploma de licenta -Seria U 
0113504 nr.497/01.03.2005 
Universitatea din Petrosani - 
Facultatea de Stiinte  Economice / 

titlul de Economist Licentiat  , 
sesiunea – iulie 2003 
-Diploma de licenta -Seria MA 
0155690 nr.790/22.10.2019- 

Universitatea din Craiova - Facultatea 
de Economie si Administrarea 
Afacerilor  -Management   -titlul de 
Master ,-managementul organizatiilor 

publice, sesiunea – iulie 2018 

Admis 



                                          

 

                                                                                        

Certificat de atestare -41/28.03.2019-

emis de Universitatea din Craiova -
program postuniversitar -Stiinta 
mediului 
Certificat -03.03.2003 emis de SC 

INFO-ZET -initiere operare 
calculator  
Certificat nr.4218/27.08.2015-emis de 
ANFP-program de perfectionare – 

Urbanism , disciplina lucrarilor in 
constructii si regimul juridic al actelor 
administrative -24.11-28.11.2014 
-Certificat nr.1421/30.08.2018 emis 

de SC STANDARD 
MANAGEMENT - Expert achizitii 
publice 
-Certificat nr.585/23.08.2018 emis de 

AROTT – Competente 
antreprenoriale 
-Certificat nr.13.08.2017 emis de 
FUNDATIA CENTRUL DE 

CERCETARE  – program 
perfectionare -Uniunea Europeana 
:Institutii, Politici comunitare si 
mecanisme administrative -07.08-

13.07.2017 
-Certificat nr.11.08.2019 emis de 
FUNDATIA CENTRUL DE 
CERCETARE  – program 

perfectionare -Managementul 
Investitiilor Publice , Administrarea 
Patrimoniului si controlul de gestiune 
-05.08-11.08.2019 
-Certificat nr.26.07.2020 emis de 

FUNDATIA CENTRUL DE 
CERCETARE  – program 
perfectionare -Protectia Mediului si 
gestionarea deseurilor -20.07-

26.07.2020 
Conditie indeplinita: 
SALUBRITATE CRAIOVA 
Revisal 

Director Comercial/ -10.01.2017-
19.10.2020- 01.04.2021-30.06.2021 
Experienta relevanta 4 ani . 
Formular 2/30.08.2021- nu se 

incadreaza in categoria functionar 
public. 

7.  Copii documente care atestă educația/ studiile și pregătirea 

profesională conform pct.3 cerinte minime; 

Conditie indeplinita: 

-Diploma de licenta -Seria U 
0113504 nr.497/01.03.2005 
Universitatea din Petrosani - 
Facultatea de Stiinte  Economice / 
titlul de Economist Licentiat  , 

sesiunea – iulie 2003 
-Diploma de licenta -Seria MA 
0155690 nr.790/22.10.2019- 
Universitatea din Craiova - Facultatea 

de Economie si Administrarea 
Afacerilor  -Management   -titlul de 
Master ,-managementul organizatiilor 

Admis 



                                          

 

                                                                                        

publice, sesiunea – iulie 2018 

Certificat de atestare -41/28.03.2019-
emis de Universitatea din Craiova -
program postuniversitar -Stiinta 
mediului 

Certificat -03.03.2003 emis de SC 
INFO-ZET -initiere operare 
calculator  
Certificat nr.4218/27.08.2015-emis de 

ANFP-program de perfectionare – 
Urbanism , disciplina lucrarilor in 
constructii si regimul juridic al actelor 
administrative -24.11-28.11.2014 

-Certificat nr.1421/30.08.2018 emis 
de SC STANDARD 
MANAGEMENT - Expert achizitii 
publice 

-Certificat nr.585/23.08.2018 emis de 
AROTT – Competente 
antreprenoriale 
-Certificat nr.13.08.2017 emis de 

FUNDATIA CENTRUL DE 
CERCETARE  – program 
perfectionare -Uniunea Europeana 
:Institutii, Politici comunitare si 

mecanisme administrative -07.08-
13.07.2017 
-Certificat nr.11.08.2019 emis de 
FUNDATIA CENTRUL DE 

CERCETARE  – program 
perfectionare -Managementul 
Investitiilor Publice , Administrarea 
Patrimoniului si controlul de gestiune 
-05.08-11.08.2019 

-Certificat nr.26.07.2020 emis de 
FUNDATIA CENTRUL DE 
CERCETARE  – program 
perfectionare -Protectia Mediului si 

gestionarea deseurilor -20.07-
26.07.2020 

8.  Copii ale documentelor care dovedesc experienta solicitata (carnet de 

munca, extras din Registrul General de Evidenta a Salariatilor, 
contracte de mandat/management, adeverinte eliberate de angajatori, 
recomandari relevante din partea unor persoane cu functii de 
conducere si decizie din partea autoritatii tutelare / actionari 

majoritari, etc.) conform pct.4 cerinte minime 

Conditie indeplinita: 

SALUBRITATE CRAIOVA 
Revisal 
Director Comercial/ -10.01.2017-
19.10.2020- 01.04.2021-30.06.2021 

Experienta relevanta 4 ani 
Recomandare -administrator  
SC SALUBRITATE -Butari Mihai 
Recomandare -Director economic   

SC SALUBRITATE -Gingioveanu 
Doma  

Admis 

9.  Declaraţie pe proprie răspundere privind calitatea de membru în 
consilii de administraţie ale întreprinderilor publice, altele decât cel 

în care urmează a fi numit conform Formular nr. 3 in original  
conform pct.5 cerinte minime 

Conditie indeplinita : Formular 
nr.3/30.08.2021-nu face parte din alt 

consiliu de administratie 

Admis 

10.  Adeverinta medicala in original conform pct.6 cerinte minime; Conditie indeplinita 

Adeverinta medicala cu nr.27.08.2021 

Admis 

11 Cazierul judiciar in original  conform pct.7 cerinte minime; Conditie indeplinita :  
Cazier judiciar 
nr.28501231/26.07.2021 

Admis 



                                          

 

                                                                                        

12 Cazier fiscal in original  conform pct.8 cerinte minime; Conditie indeplinita :  

Certificat de cazier fiscal 
nr.14322/27.08.2021 

Admis 

13 Declaraţie pe proprie răspundere privind starea intreprinderile unde 

și-a exercitat activitatea ca administrator/director (să nu fie în 
procedură de faliment ): Formular nr.4 in original  conform pct.9 
cerinte minime 

Conditie indeplinita : Formular 

nr.4/30.08.2021 
Admis 

14 Declaraţie pe proprie răspundere :Formular nr.5 in original  conform 

pct.10 cerinte minime 

Conditie indeplinita : Formular 

nr.5/30.08.2021 
Admis 

15 Declaraţie de consimţământ prin care candidatul îşi exprimă acordul 
de a se procesa datele sale personale în scopul procedurii de recrutare 

şi selecţie :Formular nr. 7  in original 

Conditie indeplinita : Formular 
nr.7/30.08.2021 

Admis 

 Nedepunerea, în termenul indicat, a tuturor documentelor în forma și modurile solicitate, atrage după sine  
excluderea din procedura de selecție, dosarul fiind considerat respins. 

II Documente relevante care să ateste îndeplinirea criteriilor care   constituie un avanataj (dupa caz). 

 
1 

Copii documente care atestă studii postuniversitare, cursuri de 
specializare/ perfectionare , atestate prin diplomă/certificat  de 

absolvire, conform pct.1cerinte care constituie un avantaj 

Conditie indeplinita: 

-Diploma de licenta -Seria U 

0113504 nr.497/01.03.2005 Universitatea din 

Petrosani - Facultatea de Stiinte  Economice / 

titlul de Economist Licentiat  , sesiunea – iulie 

2003 

-Diploma de licenta -Seria MA 0155690 

nr.790/22.10.2019- Universitatea din Craiova - 

Facultatea de Economie si Administrarea 

Afacerilor  -Management   -titlul de Master ,-

managementul organizatiilor publice, sesiunea – 

iulie 2018 

Certificat de atestare -41/28.03.2019-emis de 

Universitatea din Craiova -program 

postuniversitar -Stiinta mediului 

Certificat -03.03.2003 emis de SC INFO-ZET -

initiere operare calculator  

Certificat nr.4218/27.08.2015-emis de ANFP-

program de perfectionare – Urbanism , disciplina 

lucrarilor in constructii si regimul juridic al 

actelor administrative -24.11-28.11.2014 

-Certificat nr.1421/30.08.2018 emis de SC 

STANDARD MANAGEMENT - Expert 

achizitii publice 

-Certificat nr.585/23.08.2018 emis de AROTT – 

Competente antreprenoriale 

-Certificat nr.13.08.2017 emis de FUNDATIA 

CENTRUL DE CERCETARE  – program 

perfectionare -Uniunea Europeana :Institutii, 

Politici comunitare si mecanisme administrative 



                                          

 

                                                                                        

-07.08-13.07.2017 

-Certificat nr.11.08.2019 emis de FUNDATIA 

CENTRUL DE CERCETARE  – program 

perfectionare -Managementul Investitiilor 

Publice , Administrarea Patrimoniului si 

controlul de gestiune -05.08-11.08.2019 

-Certificat nr.26.07.2020 emis de FUNDATIA 

CENTRUL DE CERCETARE  – program 

perfectionare -Protectia Mediului si gestionarea 

deseurilor -20.07-26.07.2020 

2 Copii documente (extras de revisal/cim/contract de mandat 

/adeverinte ) din care rezultă experienţa de minim 3 ani în activitatea 
de administrare/management a unor intreprinderi publice/societati 
comerciale profitabile din domeniul de activitate al regiei autonome 
conform pct.4 cerinte care constituie un avantaj: 

Conditie indeplinita: 

SALUBRITATE CRAIOVA 

Revisal 

Director Comercial/ -10.01.2017-19.10.2020- 

01.04.2021-30.06.2021 Experienta relevanta 4 

ani 

Recomandare -administrator  

SC SALUBRITATE -Butari Mihai 

Recomandare -Director economic   

SC SALUBRITATE -Gingioveanu Doma 

3 Declaratie pe propria raspundere privind conducerea unor 
intreprinderi publice / societati comerciale  care au inregistrat cel 

putin un exercitiu financiar cu trend crescator (cifra de afaceri, profit 
)  indicand locul de munca si pozitia ierarhica ocupata, conform pct.5 
cerinte care constituie un avantaj Formular nr. 6 in original. 

Formular nr.6/30.08.2021-depus  

 

Concluzie : In urma verificarii documentelor aferente dosarului de candidatura al dlui Ruiu Constantin Alin depus la 

registratura Municipiului Craiova cu nr.151577/30.08.2021 ,  in termenul indicat in anunt au  rezultat urmatoarele : 

1. Au fost indeplinite cerintele obligatorii mentionate in Anuntul postat pe site-ul Municipiului Craiova  , dosarul 

candidatului  Ruiu Constantin Alin fiind declarat admis . 

 

BAREM PUNCTAJ: 

Dl . Ruiu Constantin Alin 

I. 
 

Criterii minime obligatorii    Punctaj/criteriu Punctaj 

obtinut 

de 

candidat 

1.  Cetățenie româna sau cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene, cu 

condiția să aibă domiciliul stabil  in România; 

1 pct 1 

2.  Membrii consiliului de administrație selectați vor fi persoane fizice, cu 

experiență în activitatea de administrare/management a/al unor întreprinderi 

1 pct dupa caz pentru (a) , 
(b),sau (c) 

1 



                                          

 

                                                                                        

publice profitabile sau a /al societăților comerciale din domeniul său de 

activitate, cu respectarea următoarelor condiții: 

b) un reprezentant al autorității publice tutelare, cu experiență de cel puțin 

5 ani în domeniul de activitate al regiei autonome și/sau în activitatea de 

administrare de societăți ori regii autonome; 

c) 5 persoane cu experiență în administrarea sau managementul unor regii 

autonome sau societăți, inclusiv societăți din sectorul privat. Aceste persoane nu 

pot fi funcționari publici sau alte categorii de personal din cadrul autorității 

publice tutelare sau al altor instituții publice (Formular 2) 

3.  Absolvenţi(te) ai unui program de studii de lunga durata finalizat cu diplomă de 

licență in cadrul unei institutii de invatamant superior (pentru sistemul de studii 

Bologna acestea vor fi completate cu studiile de masterat conform prevederilor 

legale); în cazul candidaților din statele membre UE diploma de studii trebuie sa 

fie recunoscuta în România; 

1 pct 1 

4.  Minimum 3 ani experienta in în administrarea sau managementul unor regii 

autonome sau societăți, inclusiv societăți din sectorul privat 

Experiență profesionala  3 

ani = 1pct, 
Experiență profesionala 
>3 ani  = 2pct   

2 

5.  Sa nu facă parte din mai mult de 3 consilii de administrație ale unor regii 

autonome sau societăți comerciale, conform art. 33 din OUG nr. 109/2011 

aprobată prin Legea nr. 111/2016 (Formular 3) 

 

 Număr de mandate 
concomitente >3= 0 
puncte-respins 
 

Număr de mandate 
concomitente <3 = 1 
punct 
 

1 

6.  Stare de sănătate corespunzătoare exercitării funcției de administrator pentru care 

candidează, atestată pe baza de adeverința medicala 

1 pct 1 

7.  Nu au înscrieri în cazierul judiciar; 1 pct 1 

8.  Nu au înscrieri în cazierul fiscal; 1 pct 1 

9.  Intreprinderile unde și-a exercitat activitatea ca administrator/director să nu fie în 
procedură de faliment .(Formular 4) 

1 pct  1 

10.  Să nu se afle într-una din situațiile prevăzute de art. 88 din Legea nr. 161/2003 
privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților 
publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea 

faptelor de corupție, precum și cele referitoare la conflictul de interese. 
Nu a fost destituit(a) dintr-o funcție din cadrul unor înstituții publice sau al unor 
întreprinderi cu capital majoritar de stat sau nu a avut încetat contractul 
individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 5 ani;  

Nu se afla într-una din situațiile de conflict de interese sau incompatibilităţi, aşa 
cum sunt acestea definite de legislaţia în vigoare din Romania; 
Să nu fie incapabil, potrivit legii, ori să fi fost condamnat pentru infracțiuni 
contra patrimoniului prin nesocotirea încrederii, infracțiuni de corupție, 

delapidare, infracțiuni de fals în înscrisuri, evaziune fiscală, infracțiuni prevăzute 
de Legea nr.656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, cu 
modificările și completările ulterioare, precum și pentru instituirea unor măsuri 
de prevenire și combatere a finanțării actelor de terorism, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare; si nu a suferit o condamnare pentru vreo 
infracţiune legată de conduita profesională sau pentru infracțiunile prevăzute de 
Legea nr. 85/2014 , privind procedura insolvenței, cu modificările și completările 
ulterioare care ar face-o incompatibila cu exercitarea funcției de membru in 

consiliu de administratie 
Nu au făcut politie politica, așa cum este definită prin lege.(Formular 5) 

1 pct 1 

 Punctaj criterii minime  Minim 10 puncte  
Maxim 11 puncte 

11 



                                          

 

                                                                                        

 

 

II Criterii care constitue un avantaj:  

1 Studii postuniversitare, cursuri de specializare/ perfectionare atestate prin 

diplomă/certificat  de absolvire 

1 pct 1 

2 Experienţa de minim 3 ani în activitatea de administrare/management a unor 
intreprinderi publice/societati comerciale profitabile din domeniul de activitate al 
regiei autonome 

Experienta de minim 3 ani 
=1 pct    
Experienta > 3 ani =2 pct   

2 

3 Experiență relevantă în funcții de conducere/coordonare/administrare in cadrul  

unor regii  autonome /societati comerciale din sectorul public sau  privat  care au 

inregistrat cel putin un exercitiu financiar cu trend crescator (cifra de afaceri , 

profit ) fata de exercitiul financiar anterior. (Formular 6) 

1 an fiscal cu trend 
crescator = 1 pct 
2 ani fiscali cu trend 
crescator = 2 pct 

3 ani fiscali cu trend 
crescator = 3 pct 

3 

 Punctaj criterii care constituie un avantaj 

 

Maxim  6 puncte 6 

 TOTAL PUNCTAJ    

 

Minim  10 puncte  
Maxim  17 puncte 

17 

 

 

 

2.Evaluare declaratie de intentie 

Federația Patronatelor din Regiunea Oltenia în calitate  de expert independent si in conformitate cu 

contractul de prestari serviii a procedat la verificarea declarației de intenție  depusa în vederea 

ocupării postului de membru în Consiliul de Administrație  

A fost depusa declarația de intenție , în plic închis şi sigilat  avand numarul de inregistrare  
170386/27.09.2021 

In cadrul etapei de evaluare a declaratiei de intentie , candidatul a obtinut 13 puncte din maxim 13 
puncte 

In cadrul etapei de evaluare a alinierii declaratiei de intentie cu scrisoarea de asteptari, candidatul a 

obtinut 5 puncte din maxim 5 puncte. 

 

Declaratia de intentie s-a depus in termenul si la sediul institutiei 
indicate in Adresa de instiintare? 

DA-admis/ 

NU-respins 

DA-admis 

Candidatul a depus declaratia de intentie in plic inchis, conform 
prevederilor legale? 

DA-admis/ 

NU-respins 

DA-admis 

  Punctaj/ Propunere 

punctaj expert 

Punctaj comisie 



                                          

 

                                                                                        

 

 I 

 

Criterii evaluare elimiatorii criteriu recrutare 

 

de selectie 

 

 1.Declaraţia de intenţie a candidatului pentru postul de 

administrator conţine în mod obligatoriu următoarele 

elemente ,  

0p-8p 8 8 

 1.a. Legătura dintre profilul candidatului şi obiectivele 

pe care trebuie să le realizeze, conform scrisorii de 

aşteptări; 

 3 3 

 1.a.1.Declaraţiile de intenţie prezintă viziunea 
candidatului privind dezvoltarea întreprinderii publice, 
prin prisma poziţiei pe care doreşte să o ocupe în cadrul 
consiliului 

0p - 1p 1 1 

 1.a.2. Elaborarea declaraţiei de intenţie se face ţinând 
cont de profilul profesional al candidatului şi de profilul 
candidatului din cadrul consiliului pentru care doreşte 
să candideze. 

0p -1p 

1 1 

 1.a.3.Toţi candidaţii, indiferent de poziţia pe care doresc 
să o ocupe în cadrul consiliului, prezintă viziunea cu 
privire la dezvoltarea generală pe termen scurt, mediu şi 
lung a întreprinderii publice, astfel încât aceasta să 
poată contribui la rezultatele dorite de acţionari şi 
exprimate prin scrisoarea de aşteptări 

 

0p -1p 
1 1 

 1.b. Aprecieri asupra necesităţii dezvoltării elementelor 

de guvernanţă corporativă; 
 2 2 

 1.b.1.Candidaţii prezintă consideraţiile pe tema 
guvernanţei corporative, din care să rezulte cunoştinţele 
în domeniul guvernanţei corporative şi viziunea asupra 
acestui domeniu cu aplicabilitate în întreprinderea 
publică. 

0p -1p 1 1 

 1.b.2.Candidaţii prezintă în declaraţiile de intenţie 
acţiunile şi mijloacele folosite prin care pot să îşi 
îndeplinească funcţiile de supraveghere, control şi 
tragere la răspundere 

0p -1p 1 1 

 1.c. Răspunsurile şi viziunea candidaţilor cu privire la 

aşteptările acţionarilor. 
 3 3 

   1.c.1.Declaraţia de intenţie cuprinde atât răspunsul sau 
poziţia candidatului faţă de dezideratele din scrisoarea 
de aşteptări, cât şi o argumentare a legăturii dintre 

0p -1p 1 1 



                                          

 

                                                                                        

profilul candidatului şi felul în care acesta ar putea 
contribui la îndeplinirea obiectivelor şi ţintelor cuprinse 
în scrisoarea de aşteptări. 

  1.c.2.Declaraţia de intenţie cuprinde şi o argumentare a 
legăturii dintre profilul candidatului şi responsabilităţile 
consiliului. 

  0p -1p        1        1 

   1.c.3. În declaraţia de intenţie se prezintă şi înţelegerea 
candidaţilor asupra specificului întreprinderii publice, 
contextului naţional şi internaţional în care 
întreprinderea publică acţionează, elementele de misiune 
şi strategie corporativă, în vederea atingerii aşteptărilor 
acţionarilor exprimate în scrisoarea de aşteptări. 

  0p -1p 1 1 

II    Criterii recomandate    

  2.Este recomandabil ca declaraţia de intenţie a 

candidatului să conţină şi următoarele elemente: 

 

0p -5p 5 5 

 2.a. Aprecieri cu privire la provocările specifice cu care 

se confruntă întreprinderea publică, raportate la situaţia 

contextuală a acesteia; 

 1 1 

 2.a.1.În funcţie de profilul său şi de abilităţile pe care 
doreşte să le prezinte, candidatul poate include în 
declaraţia de intenţie elemente ale unei analize SWOT, 
ale unui plan de marketing, de restructurare sau 
financiar al întreprinderii publice. 

  0p -1p 1 1 

 2.b.Exemple de indicatori pe care candidatul îi consideră 

oportuni pentru monitorizarea performanţei; 
 2 2 

 2.b.1.exemple de indicatori de performanţă financiari şi 
nefinanciari pentru măsurarea obiectivelor prezentate în 
scrisoarea de aşteptări 

  0p -1p 1 1 

 2.b.2.exemple de indicatori de performanţă financiari şi 
nefinanciari oportuni pentru stabilirea componentei 
variabile a remuneraţiei. 

  0p -1p 1 1 

 2.c.Constrângeri, riscuri şi limitări pe care candidatul 

consideră că le-ar putea întâmpina în implementarea 

măsurilor propuse. 

 2 2 

. 2.c.1. constrângerile, riscurile şi limitările pe care 

candidatul consideră că le-ar putea întâmpina în 

implementarea măsurilor propuse 

 0p -1p 1 1 

 2.c.2 resursele materiale, umane, informaţionale şi altele  0p -1p 1 1 



                                          

 

                                                                                        

 

3.Evaluare interviu 

 

Federația Patronatelor din Regiunea Oltenia în calitate  de expert independent a procedat la 

centralizarea punctajului rezultat  din evaluarea fiselor de interviu avand in vedere ca  pentru fiecare 

candidat in parte au fost completate 3 fise de evaluare de catre fiecare membru al comisiei de selectie 

 

Interviul s-a realizat la sediul RAADPFL Craiova, strada  Brestei, nr. 129 A, localitatea Craiova,  

Au fost punctate  19  criterii , punctajul fiind de la 1 la 5 , de catre  fiecare membru al comisiei . 

Punctajul final a reprezentat media aritmetica. 

 

 In cadrul etapei de evaluare a interviului , candidatul a obtinut 88.67  puncte din maxim 

95 de puncte. 

 

Centralizator punctaj interviu/media artimetica       

Ruiu Constantin Alin 
P.C M1 M2 

Total 
punctaj 

Media 
artimetica  

        

Criterii-Competente           

    Competente specifice sectorului de activitate al 
întreprinderii publice

9 10 9 28 9.33 
  1.1.Cunoasterea trasaturilor pieței in care acționează 
societatea  4 5 5 14 4.67 

1.2.Capacitatea de a integra in decizii si actiuni 
imperativul profitabilitatii 5 5 4 14 4.67 

 Competente profesionale de importanţă strategică / 
tehnice

22 24 23 69 23.00 
2.1.Gândire strategică şi previziuni 

4 5 4 13 4.33 

2.2.Finanţe şi contabilitate 
4 5 5 14 4.67 

 2.3.Managementul riscului 
5 5 5 15 5.00 

 2.4.Tehnologia informației 
4 4 4 12 4.00 

asemenea de care ar avea nevoie pentru implementarea 

măsurilor propuse. 

 Total punctaj  declarație de intenție   13 13 

 Total punctaj aliniere declarație de intenție 
cu scrisoarea de așteptări 

 5 5 



                                          

 

                                                                                        

 2.5.Legislaţie  
5 5 5 15 5.00 

      Guvernanţa corporativă
15 15 15 45 15.00 

 3.1. Guvernanţa întreprinderii publice 
5 5 5 15 5.00 

 3.2. Rolul consiliului 
5 5 5 15 5.00 

3.3.Monitorizarea performanţei 
5 5 5 15 5.00 

    Social şi personal
17 19 19 55 18.33 

4.1. Luarea deciziilor 
4 4 5 13 4.33 

4.2. Relaţii interpersonale 
5 5 5 15 5.00 

4.3.Negociere 
4 5 5 14 4.67 

 4.4.Capacitate de analiză şi sinteză 
4 5 4 13 4.33 

    Competente si restricții specifice personalului angajat 
in cadrul autorității publice tutelare sau alte autorități sau 
instituții publice

4 5 5 14 4.67 
5.1. Competente de conducere 

4 5 5 14 4.67 

Sub-Total  1 
67 73 71 211 70.33 

            

Criterii-Trasaturi           

1. Etica si integritate 5 5 5 15 5.00 

2.Independenta 5 4 5 14 4.67 

3.Expunere politica 4 4 4 12 4.00 

4.Abilitați de comunicare interpersonala 4 5 5 14 4.67 

Sub-Total  2 18 18 19 55 18.33 

TOTAL 85 91 90 266 88.67 

Total punctaj interviu-media artimetica  88.67         

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



                                          

 

                                                                                        

 
4.Transpunerea rezultatelor obținute în urma interviului în matricea consiliului 
 

Scopul matricei profilului consiliului este asigurarea, pe baza analizei sistematice, a existenţei unei 
proceduri de selecţie transparente, formale, competitive şi comprehensive din punct de vedere 
decizional. Matricea conţine următoarele elemente: criterii de selecţie şi indicatori ai acestora, 

categorisirea criteriilor de selecţie în criterii obligatorii şi criterii opţionale, ponderile alocate 
criteriilor, gruparea criteriilor pentru analiză comparativă, grila comună pentru evaluarea criteriilor, 

pragul minim colectiv pentru fiecare criteriu la care se aplică, subtotaluri, totaluri, totaluri ponderate şi 
ponderi, pentru criterii şi pentru administratorii individuali.;  

 

Federația Patronatelor din Regiunea Oltenia în calitate  de expert independent a procedat la 
transpunerea rezultatelor obținute în urma interviului în matricea consiliului 

 
 In urma transpunerii rezultatelor interviului în matricea consiliului , candidatul a obtinut : 

total  98.67 puncte ; total ponderat 90.00 

                            MATRICEA PROFILULUI CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE AL  RAADPFL 

 A B C D 

Nr.crt Criterii 
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b

li
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 (
0
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Candidat 

  

D
l. 

R
u

iu
 

C
o

n
st

an
ti

n
 A

lin
 

A COMPETENTE       

1 Competențe specifice sectorului       

1.1. 
Cunoasterea trasaturilor pietei in care 
actioneaza societatea  

Oblig. 1 4.67 

1.2. 
Capacitatea de a integra in decizii si actiuni 
imperativul profitabilitatii 

Oblig. 1 4.67 

2. 
Competențe profesionale de importanță 

strategică 
      

2.1. Gândire strategică şi previziuni Oblig. 1 4.33 

2.2. Management financiar  Opt. 0.5 4.67 

2.3. Managementul riscului Oblig. 1 5.00 

2.4. Marketing strategic Opt. 0.5 4.00 

2.5. Legislaţie  Oblig. 1 5.00 

3. Guvernanța corporativă       



                                          

 

                                                                                        

3.1. Guvernanţa întreprinderii publice Oblig. 1 5.00 

3.2. Rolul consiliului Oblig. 1 5.00 

3.3. Monitorizarea performanţei Oblig. 1 5.00 

4. Social și personal       

4.1. Luarea deciziilor Oblig. 1 4.33 

4.2. Negociere Oblig. 1 5.00 

4.3. Capacitate de analiză şi sinteză Oblig. 1 4.67 

4.4 Capacitate de analiză și sinteză Oblig. 1 4.33 

5 

Competente și restricții specifice 

personalului angajat în cadrul autorității 

publice tutelare sau alte autorități sau 

instituții publice 

      

5.1. Competențe de conducere Opt. 0.5 4.67 

  i. Sub-Total     70.34 

  ii. Sub-Total Ponderat     63.67 

B TRASATURI       

1 Etica si integritate  Oblig. 1 5.00 

2 Independenta Oblig. 1 4.67 

3 Expunere politica Oblig. 0.5 4.00 

4 Abilitati de comunicare interpersonala Oblig. 1 4.67 

5 Alinierea cu scrisoarea de aşteptări Oblig. 1 5.00 

  i. Sub-Total     23.33 

  ii. Sub-Total Ponderat     21.33 

C Condiţii prescriptive si prospective       

1 
Stare firma in care și-a exercitat mandatul 
de administrator sau de director 

Admis-1          
Respins-0 

1 1.00 

2 Înscrieri în cazierul fiscal și judiciar 
Admis-1          

Respins-0 
1 1.00 

3 Număr de mandate 
Admis-1          

Respins-0 
1 1.00 

4 Studii superioare si experienta in domeniu 
Admis-1          

Respins-0 
1 1.00 

5 

Ani de când este director/administrator 
într-o organizație :minimum 3 ani 
experiență în funcții de 
conducere/coordonare, dobândită în 
companii, unități administrativ teritoriale și 
structuri asociate acestora . 

Admis-1          
Respins-0 

1 1.00 

  i. Sub-Total     5.00 

  ii. Sub-Total Ponderat     5.00 

  TOTAL     98.67 

  TOTAL ponderat     90.00 



                                          

 

                                                                                        

 

 
5.CONCLUZII: 

Rezultate obținute în urma procedurii de recrutare  pentru  ocuparea funcției  de membru în Consiliul 

de  Administrație al RAADPFL 

  

Candidat  

  

Punctaj 

obtinut in 

urma 

evaluarii 

dosarului 

Punctaj 

aliniere 

Declaratie 

de Intentie 

cu 

Scrisoarea 

de asteptari 

Punctaj 

obtinut in 

urma 

interviului  

Total 

punctaj 

 Rezultat obtinut 

in urma 

transpunerii  

punctajului in 

Matricea 

Consiliului 

Total ponderat 

matrice 

1 

Dl. Ruiu Constantin 

Alin 
17.00 5.00 88.67 110.67 

 

98.67 90.00 

 

 

Expert coordonator  Cristea Valentin  

 



                                          

 

                                                                                        

 

 

 

RAPORT DE EVALUARE A CANDIDATULUI 

       Zorila Dan 

           OPIS 

 

 

 

1.  Conformitatea conditiilor stabilite in publicatia de concurs ; evaluare  dosar 

2. Evaluare declaratie de intentie/ evaluare alinierea declaratiei de intentie cu 

scrisoarea de asteptari 

3. Evaluare interviu 

4. Transpunerea rezultatelor obținute în urma interviului în matricea consiliului 

5. Concluzii 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                          

 

                                                                                        

 

1.Conformitatea conditiilor stabilite in publicatia de concurs; evaluare dosar 

Federația Patronatelor din Regiunea Oltenia în calitate  de expert independent si in conformitate cu 

contractul de prestari serviii nr. 122424/12.07.2021,a procedat la verificarea conformității și 

eligibilității dosarului  candidatului în vederea ocupării postului de membru în Consiliul de 

Administrație al Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public şi a Fondului Locativ 

Craiova. 

 

In termenul de transmitere a dosarului de candidatură solicitat în anunțul de recrutare, s-a depus 

dosarul  avand numarul de inregistrare 148350/24.08.2021 

 

 In cadrul etapei de verificare a conformității dosarelor de candidatura, candidatul a 

obtinut 17  puncte din maxim 17 

 

VERBAL DE CONFORMITATE A DOSARULUI DE CANDIDATURA 
 
Dl . Zorila Dan 
 

I 

 

Documente obligatorii solicitate  

in anunt 

Mod indeplinire 

(se vor enumera/  

descrie documentele depuse ) 

Admis/ 

Respins   

1.  Opis documente; Conditie indeplinita /opis dosar  Admis 

2.  Cererea de inscriere Formular nr.1 (in original) Conditie indeplinita  /cererea de 
inscriere - Formular 
nr.1/24.08.2021 

 Admis 

3.  Curriculum vitae, potrivit modelului comun european (in original); Conditie indeplinita /CV      Admis 

4.  Copia actului de identitate; Conditie indeplinita: Copia actului 
de identitate  

Admis 

5.  Copia certificatului de casatorie sau a altor acte, doar in cazul in care 

numele de pe actele depuse este diferit de cel de pe actul de identitate; 

Nu este cazul Admis 

6.  Copii documente care atestă educația/ studiile și pregătirea profesională 

inclusiv declaratia pe proprie raspundere ca indeplinesc sau nu calitatea 
de funcționari publici sau alte categorii de personal din cadrul 
autorității publice tutelare sau al altor instituții publice si Formular nr.2 
in original conform pct.2 cerinte minime 

Conditie indeplinita: 

-Certificat de absolvire 
Nr.011851/nr.27909/08.03.1999 
emis de SC IRPECO IMPEX -
Operator PC 
-Certificat de absolvire -

nr.1876/14.05.2001 -emis de 
Camera de Comert si Industri Dolj -
curs absolvit de Limba engleza 
pentru afaceri.-12.03-14.05.2001 

-Diploma de licenta -Seria S 
0019616/nr.1566/20.12.2001- 
Universitatea din Craiova- 
Facultatea de Drept   / profilul 

Admis 



                                          

 

                                                                                        

Stiinte Juridice -titlul de Licentiat in 

stiinte juridice  .-sesiunea -iunie 
2000 
-Diploma de licenta -Seria Y 
0031494/nr.1871/01.10.2009- 

Universitatea din Bucuresti  titlul de 
Licentiat in stiinte politice  .-
sesiunea -iunie 2006 
-Diploma de licenta -Seria F 

0016690/nr.1365/03.10.2008- 
Universitatea din Craiova titlul de.-
Master -in drepturile omului 
sesiunea -martie 2007 

-Certificat de absolvire 
Nr.11210/15.05.2009 
emis de Ministerul Administratiei si 
Internelor  - curs perfectionare : 

Arta si Stiinta Conducerii-11-
15.05.2009 
-Certificat de absolvire 
Nr.706/11.04.2003 

emis de Institutul National de 
Administratie  - curs perfectionare : 
Management Urban -07-11.04.2003 
-Certificat de absolvire 

Nr.7022/21.07.2007 
emis de Centrul Regional de 
Formare Continua pentru 
Administratia Publica Locala  - curs 

perfectionare : Controlul legalitatii 
actelor administrative prin 
intermediul contenciosului 
administrativ-15-21.07.2007 
-Certificat de absolvire 

Nr.1240/26.09.2004 
emis de Centrul Regional de 
Formare Continua pentru 
Administratia Publica Locala  - curs 

perfectionare : Actiunea in 
revendicare -19-26.09.2004 
 
Conditie indeplinita: 

Carnet de munca :963731 
SC PAGRIS IMP.EXP SRL- 
01.09.1995-01.10.1997-Director 
General- Experienta relevanta 2 ani 

Primaria Municipiului Craiova 
- Adeverinta 146394/23.08.2021: 
functionar public -consilier juridic 
incepand cu data de 12.11.2001-- 

Experienta relevanta 19 ani 
RAADPFL  
Adeverinta 25253/23.08.2021 -
membru in consiliul de 

administratie al RAADPFL -
01.04.2017-05.08.2021- Experienta 
relevanta 4 ani si 3 luni 
-Scrisoare de recomandare emisa de 

Director economic Militaru Daniela 
Vailica-Primaria Municipiul 
Craiova – consilier juridic in cadrul 



                                          

 

                                                                                        

Directiei Juridice -Primaria Craiova 

 
Formular 2/24.08.2021- se 
incadreaza in categoria 
functionar public. 

7.  Copii documente care atestă educația/ studiile și pregătirea profesională 

conform pct.3 cerinte minime; 

Conditie indeplinita: 
-Certificat de absolvire 
Nr.011851/nr.27909/08.03.1999 

emis de SC IRPECO IMPEX -
Operator PC 
-Certificat de absolvire -
nr.1876/14.05.2001 -emis de 

Camera de Comert si Industri Dolj -
curs absolvit de Limba engleza 
pentru afaceri.-12.03-14.05.2001 
-Diploma de licenta -Seria S 

0019616/nr.1566/20.12.2001- 
Universitatea din Craiova- 
Facultatea de Drept   / profilul 
Stiinte Juridice -titlul de Licentiat in 
stiinte juridice  .-sesiunea -iunie 

2000 
-Diploma de licenta -Seria Y 
0031494/nr.1871/01.10.2009- 
Universitatea din Bucuresti  titlul de 

Licentiat in stiinte politice  .-
sesiunea -iunie 2006 
-Diploma de licenta -Seria F 
0016690/nr.1365/03.10.2008- 

Universitatea din Craiova titlul de.-
Master -in drepturile omului 
sesiunea -martie 2007 
-Certificat de absolvire 

Nr.11210/15.05.2009 
emis de Ministerul Administratiei si 
Internelor  - curs perfectionare : 
Arta si Stiinta Conducerii-11-

15.05.2009 
-Certificat de absolvire 
Nr.706/11.04.2003 
emis de Institutul National de 

Administratie  - curs perfectionare : 
Management Urban -07-11.04.2003 
-Certificat de absolvire 
Nr.7022/21.07.2007 

emis de Centrul Regional de 
Formare Continua pentru 
Administratia Publica Locala  - curs 
perfectionare : Controlul legalitatii 

actelor administrative prin 
intermediul contenciosului 
administrativ-15-21.07.2007 
-Certificat de absolvire 
Nr.1240/26.09.2004 

emis de Centrul Regional de 
Formare Continua pentru 
Administratia Publica Locala  - curs 
perfectionare : Actiunea in 

revendicare -19-26.09.2004 
 

Admis 



                                          

 

                                                                                        

8.  Copii ale documentelor care dovedesc experienta solicitata (carnet de 

munca, extras din Registrul General de Evidenta a Salariatilor, 
contracte de mandat/management, adeverinte eliberate de angajatori, 
recomandari relevante din partea unor persoane cu functii de conducere 
si decizie din partea autoritatii tutelare / actionari majoritari, etc.) 

conform pct.4 cerinte minime 

- Conditie indeplinita: 

Carnet de munca :963731 
SC PAGRIS IMP.EXP SRL- 
01.09.1995-01.10.1997-Director 
General- Experienta relevanta 2 ani 

Primaria Municipiului Craiova 
- Adeverinta 146394/23.08.2021: 
functionar public -consilier juridic 
incepand cu data de 12.11.2001-- 

Experienta relevanta 19 ani 
RAADPFL  
Adeverinta 25253/23.08.2021 -
membru in consiliul de 

administratie al RAADPFL -
01.04.2017-05.08.2021- Experienta 
relevanta 4 ani si 3 luni 
-Scrisoare de recomandare emisa de 

Director economic Militaru Daniela 
Vailica-Primaria Municipiul 
Craiova – consilier juridic in cadrul 
Directiei Juridice -Primaria Craiova 

 

Admis 

9.  Declaraţie pe proprie răspundere privind calitatea de membru în 
consilii de administraţie ale întreprinderilor publice, altele decât cel în 
care urmează a fi numit conform Formular nr. 3 in original  conform 

pct.5 cerinte minime 

Conditie indeplinita : Formular 
nr.3/24.08.2021-nu face parte din 
alt consiliu de administratie 

Admis 

10.  Adeverinta medicala in original conform pct.6 cerinte minime; Conditie indeplinita 
Adeverinta medicala cu 

nr.6577/19.08.2021 

Admis 

11 Cazierul judiciar in original  conform pct.7 cerinte minime; Conditie indeplinita :  
Cazier judiciar 
nr.28806455/19.08.2021 

Admis 

12 Cazier fiscal in original  conform pct.8 cerinte minime; Conditie indeplinita :  
Certificat de cazier fiscal 
nr.13967/18.08.2021 

Admis 

13 Declaraţie pe proprie răspundere privind starea intreprinderile unde și-a 
exercitat activitatea ca administrator/director (să nu fie în procedură de 
faliment ): Formular nr.4 in original  conform pct.9 cerinte minime 

Conditie indeplinita : Formular 
nr.4/24.08.2021 

Admis 

14 Declaraţie pe proprie răspundere :Formular nr.5 in original  conform 
pct.10 cerinte minime 

Conditie indeplinita : Formular 
nr.5/24.08.2021 

Admis 

15 Declaraţie de consimţământ prin care candidatul îşi exprimă acordul de 

a se procesa datele sale personale în scopul procedurii de recrutare şi 
selecţie :Formular nr. 7  in original 

Conditie indeplinita : Formular 

nr.7/24.08.2021 
Admis 

 Nedepunerea, în termenul indicat, a tuturor documentelor în forma și modurile solicitate, atrage după sine  
excluderea din procedura de selecție, dosarul fiind considerat respins. 

II Documente relevante care să ateste îndeplinirea criteriilor care   constituie un avanataj (dupa caz). 

 

1 

Copii documente care atestă studii postuniversitare, cursuri de 

specializare/ perfectionare , atestate prin diplomă/certificat  de 
absolvire, conform pct.1cerinte care constituie un avantaj 

Conditie indeplinita: 

-Certificat de absolvire 

Nr.011851/nr.27909/08.03.1999 

emis de SC IRPECO IMPEX -Operator PC 

-Certificat de absolvire -nr.1876/14.05.2001 -

emis de Camera de Comert si Industri Dolj -

curs absolvit de Limba engleza pentru afaceri.-

12.03-14.05.2001 



                                          

 

                                                                                        

-Diploma de licenta -Seria S 

0019616/nr.1566/20.12.2001- Universitatea 

din Craiova- Facultatea de Drept   / profilul 

Stiinte Juridice -titlul de Licentiat in stiinte 

juridice  .-sesiunea -iunie 2000 

-Diploma de licenta -Seria Y 

0031494/nr.1871/01.10.2009- Universitatea 

din Bucuresti  titlul de Licentiat in stiinte 

politice  .-sesiunea -iunie 2006 

-Diploma de licenta -Seria F 

0016690/nr.1365/03.10.2008- Universitatea 

din Craiova titlul de.-Master -in drepturile 

omului sesiunea -martie 2007 

-Certificat de absolvire Nr.11210/15.05.2009 

emis de Ministerul Administratiei si Internelor  - 

curs perfectionare : Arta si Stiinta Conducerii-

11-15.05.2009 

-Certificat de absolvire Nr.706/11.04.2003 

emis de Institutul National de Administratie  - 

curs perfectionare : Management Urban -07-

11.04.2003 

-Certificat de absolvire Nr.7022/21.07.2007 

emis de Centrul Regional de Formare Continua 

pentru Administratia Publica Locala  - curs 

perfectionare : Controlul legalitatii actelor 

administrative prin intermediul contenciosului 

administrativ-15-21.07.2007 

-Certificat de absolvire Nr.1240/26.09.2004 

emis de Centrul Regional de Formare Continua 

pentru Administratia Publica Locala  - curs 

perfectionare : Actiunea in revendicare -19-

26.09.2004 

2 Copii documente (extras de revisal/cim/contract de mandat /adeverinte 
) din care rezultă experienţa de minim 3 ani în activitatea de 

administrare/management a unor intreprinderi publice/societati 
comerciale profitabile din domeniul de activitate al regiei autonome 
conform pct.4 cerinte care constituie un avantaj: 

RAADPFL  

Adeverinta 25253/23.08.2021 -membru in 

consiliul de administratie al RAADPFL -

01.04.2017-05.08.2021- Experienta relevanta 4 

ani si 3 luni 

3 Declaratie pe propria raspundere privind conducerea unor intreprinderi 
publice / societati comerciale  care au inregistrat cel putin un exercitiu 
financiar cu trend crescator (cifra de afaceri, profit )  indicand locul de 

munca si pozitia ierarhica ocupata, conform pct.5 cerinte care 
constituie un avantaj Formular nr. 6 in original. 

Formular nr.6/24.08.2021-depus  

 



                                          

 

                                                                                        

Concluzie : In urma verificarii documentelor aferente dosarului de candidatura al dlui Zorila Dan au  rezultat urmatoarele : 

1. Au fost indeplinite cerintele obligatorii mentionate in Anuntul postat pe site-ul Municipiului Craiova  , dosarul 

candidatului  Zorila Dan fiind declarat admis . 

 

BAREM PUNCTAJ: 

Dl . Zorila Dan 

I. 

 

Criterii minime obligatorii    Punctaj/criteriu Punctaj 

obtinut 

de 

candidat 

1.  Cetățenie româna sau cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene, cu 

condiția să aibă domiciliul stabil  in România; 

1 pct 1 

2.  Membrii consiliului de administrație selectați vor fi persoane fizice, cu 

experiență în activitatea de administrare/management a/al unor întreprinderi 

publice profitabile sau a /al societăților comerciale din domeniul său de 

activitate, cu respectarea următoarelor condiții: 

b) un reprezentant al autorității publice tutelare, cu experiență de cel puțin 

5 ani în domeniul de activitate al regiei autonome și/sau în activitatea de 

administrare de societăți ori regii autonome; 

c) 5 persoane cu experiență în administrarea sau managementul unor regii 

autonome sau societăți, inclusiv societăți din sectorul privat. Aceste persoane nu 

pot fi funcționari publici sau alte categorii de personal din cadrul autorității 

publice tutelare sau al altor instituții publice (Formular 2) 

1 pct dupa caz pentru (a) , 
(b),sau (c) 

1 

3.  Absolvenţi(te) ai unui program de studii de lunga durata finalizat cu diplomă de 

licență in cadrul unei institutii de invatamant superior (pentru sistemul de studii 

Bologna acestea vor fi completate cu studiile de masterat conform prevederilor 

legale); în cazul candidaților din statele membre UE diploma de studii trebuie sa 

fie recunoscuta în România; 

1 pct 1 

4.  Minimum 3 ani experienta in în administrarea sau managementul unor regii 

autonome sau societăți, inclusiv societăți din sectorul privat 

Experiență profesionala  3 

ani = 1pct, 
Experiență profesionala 
>3 ani  = 2pct   

2 

5.  Sa nu facă parte din mai mult de 3 consilii de administrație ale unor regii 

autonome sau societăți comerciale, conform art. 33 din OUG nr. 109/2011 

aprobată prin Legea nr. 111/2016 (Formular 3) 

 

 Număr de mandate 
concomitente >3= 0 
puncte-respins 
 

Număr de mandate 
concomitente <3 = 1 
punct 
 

1 

6.  Stare de sănătate corespunzătoare exercitării funcției de administrator pentru care 

candidează, atestată pe baza de adeverința medicala 

1 pct 1 

7.  Nu au înscrieri în cazierul judiciar; 1 pct 1 

8.  Nu au înscrieri în cazierul fiscal; 1 pct 1 

9.  Intreprinderile unde și-a exercitat activitatea ca administrator/director să nu fie în 
procedură de faliment .(Formular 4) 

1 pct  1 

10.  Să nu se afle într-una din situațiile prevăzute de art. 88 din Legea nr. 161/2003 
privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților 
publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea 

1 pct 1 



                                          

 

                                                                                        

faptelor de corupție, precum și cele referitoare la conflictul de interese. 

Nu a fost destituit(a) dintr-o funcție din cadrul unor înstituții publice sau al unor 
întreprinderi cu capital majoritar de stat sau nu a avut încetat contractul 
individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 5 ani;  
Nu se afla într-una din situațiile de conflict de interese sau incompatibilităţi, aşa 

cum sunt acestea definite de legislaţia în vigoare din Romania; 
Să nu fie incapabil, potrivit legii, ori să fi fost condamnat pentru infracțiuni 
contra patrimoniului prin nesocotirea încrederii, infracțiuni de corupție, 
delapidare, infracțiuni de fals în înscrisuri, evaziune fiscală, infracțiuni prevăzute 

de Legea nr.656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, cu 
modificările și completările ulterioare, precum și pentru instituirea unor măsuri 
de prevenire și combatere a finanțării actelor de terorism, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare; si nu a suferit o condamnare pentru vreo 

infracţiune legată de conduita profesională sau pentru infracțiunile prevăzute de 
Legea nr. 85/2014 , privind procedura insolvenței, cu modificările și completările 
ulterioare care ar face-o incompatibila cu exercitarea funcției de membru in 
consiliu de administratie 

Nu au făcut politie politica, așa cum este definită prin lege.(Formular 5) 

 Punctaj criterii minime  

 

 

Minim 10 puncte  
Maxim 11 puncte 

11 

II Criterii care constitue un avantaj:  

1 Studii postuniversitare, cursuri de specializare/ perfectionare atestate prin 

diplomă/certificat  de absolvire 

1 pct 1 

2 Experienţa de minim 3 ani în activitatea de administrare/management a unor 
intreprinderi publice/societati comerciale profitabile din domeniul de activitate al 
regiei autonome 

Experienta de minim 3 ani 
=1 pct    
Experienta > 3 ani =2 pct   

2 

3 Experiență relevantă în funcții de conducere/coordonare/administrare in cadrul  

unor regii  autonome /societati comerciale din sectorul public sau  privat  care au 

inregistrat cel putin un exercitiu financiar cu trend crescator (cifra de afaceri , 

profit ) fata de exercitiul financiar anterior. (Formular 6) 

1 an fiscal cu trend 
crescator = 1 pct 
2 ani fiscali cu trend 

crescator = 2 pct 
3 ani fiscali cu trend 
crescator = 3 pct 

3 

 Punctaj criterii care constituie un avantaj 

 

Maxim  6 puncte 6 

 TOTAL PUNCTAJ    

 

Minim  10 puncte  
Maxim  17 puncte 

17 

 

2.Evaluare declaratie de intentie 

Federația Patronatelor din Regiunea Oltenia în calitate  de expert independent si in conformitate cu 

contractul de prestari serviii a procedat la verificarea declarației de intenție  depusa în vederea 

ocupării postului de membru în Consiliul de Administrație  

A fost depusa declarația de intenție , în plic închis şi sigilat  avand numarul de inregistrare  

172543/22.09.2021. 
 
 

 



                                          

 

                                                                                        

 

In cadrul etapei de evaluare a declaratiei de intentie , candidatul a obtinut 13 puncte din maxim 13 
puncte. 

In cadrul etapei de evaluare a alinierii declaratiei de intentie cu scrisoarea de asteptari, candidatul a 
obtinut 5 puncte din maxim 5 puncte 

 

Declaratia de intentie s-a depus in termenul si la sediul institutiei 
indicate in Adresa de instiintare? 

DA-admis/ 

NU-respins 

DA-admis 

Candidatul a depus declaratia de intentie in plic inchis, conform 
prevederilor legale? 

DA-admis/ 

NU-respins 

DA-admis 

 

 

 I 

 

 

Criterii evaluare elimiatorii 

Punctaj/ 

criteriu 

Propunere 

punctaj expert 

recrutare 

 

Punctaj comisie 

de selectie 

 

 1.Declaraţia de intenţie a candidatului pentru postul de 

administrator conţine în mod obligatoriu următoarele 

elemente ,  

0p-8p 8 8 

 1.a. Legătura dintre profilul candidatului şi obiectivele 

pe care trebuie să le realizeze, conform scrisorii de 

aşteptări; 

 3 3 

 1.a.1.Declaraţiile de intenţie prezintă viziunea 
candidatului privind dezvoltarea întreprinderii publice, 
prin prisma poziţiei pe care doreşte să o ocupe în cadrul 
consiliului 

0p - 1p 1 1 

 1.a.2. Elaborarea declaraţiei de intenţie se face ţinând 
cont de profilul profesional al candidatului şi de profilul 
candidatului din cadrul consiliului pentru care doreşte 
să candideze. 

0p -1p 

1 1 

 1.a.3.Toţi candidaţii, indiferent de poziţia pe care doresc 
să o ocupe în cadrul consiliului, prezintă viziunea cu 
privire la dezvoltarea generală pe termen scurt, mediu şi 
lung a întreprinderii publice, astfel încât aceasta să 
poată contribui la rezultatele dorite de acţionari şi 
exprimate prin scrisoarea de aşteptări 

 

0p -1p 
1 1 

 1.b. Aprecieri asupra necesităţii dezvoltării elementelor 

de guvernanţă corporativă; 
 2 2 



                                          

 

                                                                                        

 1.b.1.Candidaţii prezintă consideraţiile pe tema 
guvernanţei corporative, din care să rezulte cunoştinţele 
în domeniul guvernanţei corporative şi viziunea asupra 
acestui domeniu cu aplicabilitate în întreprinderea 
publică. 

0p -1p 1 1 

 1.b.2.Candidaţii prezintă în declaraţiile de intenţie 
acţiunile şi mijloacele folosite prin care pot să îşi 
îndeplinească funcţiile de supraveghere, control şi 
tragere la răspundere 

0p -1p 1 1 

 1.c. Răspunsurile şi viziunea candidaţilor cu privire la 

aşteptările acţionarilor. 
 3 3 

   1.c.1.Declaraţia de intenţie cuprinde atât răspunsul sau 
poziţia candidatului faţă de dezideratele din scrisoarea 
de aşteptări, cât şi o argumentare a legăturii dintre 
profilul candidatului şi felul în care acesta ar putea 
contribui la îndeplinirea obiectivelor şi ţintelor cuprinse 
în scrisoarea de aşteptări. 

0p -1p 1 1 

  1.c.2.Declaraţia de intenţie cuprinde şi o argumentare a 
legăturii dintre profilul candidatului şi responsabilităţile 
consiliului. 

  0p -1p        1        1 

   1.c.3. În declaraţia de intenţie se prezintă şi înţelegerea 
candidaţilor asupra specificului întreprinderii publice, 
contextului naţional şi internaţional în care 
întreprinderea publică acţionează, elementele de misiune 
şi strategie corporativă, în vederea atingerii aşteptărilor 
acţionarilor exprimate în scrisoarea de aşteptări. 

  0p -1p 1 1 

II    Criterii recomandate    

  2.Este recomandabil ca declaraţia de intenţie a 

candidatului să conţină şi următoarele elemente: 

 

0p -5p 5 5 

 2.a. Aprecieri cu privire la provocările specifice cu care 

se confruntă întreprinderea publică, raportate la situaţia 

contextuală a acesteia; 

 1 1 

 2.a.1.În funcţie de profilul său şi de abilităţile pe care 
doreşte să le prezinte, candidatul poate include în 
declaraţia de intenţie elemente ale unei analize SWOT, 
ale unui plan de marketing, de restructurare sau 
financiar al întreprinderii publice. 

  0p -1p 1 1 

 2.b.Exemple de indicatori pe care candidatul îi consideră 

oportuni pentru monitorizarea performanţei; 
 2 2 



                                          

 

                                                                                        

 

3.Evaluare interviu 

 

Federația Patronatelor din Regiunea Oltenia în calitate  de expert independent a procedat la 

centralizarea punctajului rezultat  din evaluarea fiselor de interviu avand in vedere ca  pentru fiecare 

candidat in parte au fost completate 3 fise de evaluare de catre fiecare membru al comisiei de selectie 

 

Interviul s-a realizat la sediul RAADPFL Craiova, strada  Brestei, nr. 129 A, localitatea Craiova,  

 Au fost punctate 19 criterii , punctajul fiind de la 1 la 5 , de catre  fiecare membru al comisiei 

. Punctajul final a reprezentat media aritmetica. 

 

 In cadrul etapei de evaluare a interviului , candidatul a obtinut 90.67 de puncte din maxim 

95 de puncte  

 

 

 

 

 

 

 2.b.1.exemple de indicatori de performanţă financiari şi 
nefinanciari pentru măsurarea obiectivelor prezentate în 
scrisoarea de aşteptări 

  0p -1p 1 1 

 2.b.2.exemple de indicatori de performanţă financiari şi 
nefinanciari oportuni pentru stabilirea componentei 
variabile a remuneraţiei. 

  0p -1p 1 1 

 2.c.Constrângeri, riscuri şi limitări pe care candidatul 

consideră că le-ar putea întâmpina în implementarea 

măsurilor propuse. 

 2 2 

. 2.c.1. constrângerile, riscurile şi limitările pe care 

candidatul consideră că le-ar putea întâmpina în 

implementarea măsurilor propuse 

 0p -1p 1 1 

 2.c.2 resursele materiale, umane, informaţionale şi altele 

asemenea de care ar avea nevoie pentru implementarea 

măsurilor propuse. 

 0p -1p 1 1 

 Total punctaj  declarație de intenție   13 13 

 Total punctaj aliniere declarație de intenție 
cu scrisoarea de așteptări 

 5 5 



                                          

 

                                                                                        

 

Centralizator punctaj interviu/media artimetica       

Zorila Dan P.C M1 M2 
Total 
punctaj 

Media 
artimetica  

        

Criterii-Competente           

    Competente specifice sectorului de activitate al 
întreprinderii publice

9 10 10 29 9.67 
  1.1.Cunoasterea trasaturilor pieței in care acționează 

societatea  

4 5 5 14 4.67 

1.2.Capacitatea de a integra in decizii si actiuni 

imperativul profitabilitatii 
5 5 5 15 5.00 

 Competente profesionale de importanţă strategică / 
tehnice

24 23 25 72 24.00 
2.1.Gândire strategică şi previziuni 

5 5 5 15 5.00 

2.2.Finanţe şi contabilitate 
5 4 5 14 4.67 

 2.3.Managementul riscului 
5 5 5 15 5.00 

 2.4.Tehnologia informației 
4 5 5 14 4.67 

 2.5.Legislaţie  
5 4 5 14 4.67 

      Guvernanţa corporativă
13 15 15 43 14.33 

 3.1. Guvernanţa întreprinderii publice 
4 5 5 14 4.67 

 3.2. Rolul consiliului 
5 5 5 15 5.00 

3.3.Monitorizarea performanţei 
4 5 5 14 4.67 

    Social şi personal
20 19 19 58 19.33 

4.1. Luarea deciziilor 
5 4 5 14 4.67 

4.2. Relaţii interpersonale 
5 5 5 15 5.00 

4.3.Negociere 
5 5 4 14 4.67 

 4.4.Capacitate de analiză şi sinteză 
5 5 5 15 5.00 

    Competente si restricții specifice personalului angajat 
in cadrul autorității publice tutelare sau alte autorități sau 
instituții publice

4 5 4 13 4.33 
5.1. Competente de conducere 

4 5 4 13 4.33 



                                          

 

                                                                                        

Sub-Total  1 
70 72 73 215 71.67 

            

Criterii-Trasaturi           

1. Etica si integritate 5 4 5 14 4.67 

2.Independenta 5 5 5 15 5.00 

3.Expunere politica 5 5 5 15 5.00 

4.Abilitați de comunicare interpersonala 4 4 5 13 4.33 

Sub-Total  2 19 18 20 57 19.00 

TOTAL 89 90 93 272 90.67 

Total punctaj interviu-media artimetica  90.67         

 

4.Transpunerea rezultatelor obținute în urma interviului în matricea consiliului 
 

Scopul matricei profilului consiliului este asigurarea, pe baza analizei sistematice, a existenţei unei 
proceduri de selecţie transparente, formale, competitive şi comprehensive din punct de vedere 

decizional. Matricea conţine următoarele elemente: criterii de selecţie şi indicatori ai acestora, 
categorisirea criteriilor de selecţie în criterii obligatorii şi criterii opţionale, ponderile alocate 
criteriilor, gruparea criteriilor pentru analiză comparativă, grila comună pentru evaluarea criteriilor, 

pragul minim colectiv pentru fiecare criteriu la care se aplică, subtotaluri, totaluri, totaluri ponderate şi 
ponderi, pentru criterii şi pentru administratorii individuali.;  

 
Federația Patronatelor din Regiunea Oltenia în calitate  de expert independent a procedat la 

transpunerea rezultatelor obținute în urma interviului în matricea consiliului 

 

 In urma transpunerii rezultatelor interviului în matricea consiliului , candidatul a obtinut : 

total  100.67 puncte ; total ponderat 91.33 si se incadreaza in randul functionarilor publici,  
 

 

                             MATRICEA PROFILULUI CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE AL  RAADPFL 
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A COMPETENTE       

1 Competențe specifice sectorului       



                                          

 

                                                                                        

1.1. 
Cunoasterea trasaturilor pietei in care 
actioneaza societatea  

Oblig. 1 4.67 

1.2. 
Capacitatea de a integra in decizii si actiuni 
imperativul profitabilitatii 

Oblig. 1 5.00 

2. 
Competențe profesionale de importanță 

strategică 
      

2.1. Gândire strategică şi previziuni Oblig. 1 5.00 

2.2. Management financiar  Opt. 0.5 4.67 

2.3. Managementul riscului Oblig. 1 5.00 

2.4. Marketing strategic Opt. 0.5 4.67 

2.5. Legislaţie  Oblig. 1 4.67 

3. Guvernanța corporativă       

3.1. Guvernanţa întreprinderii publice Oblig. 1 4.67 

3.2. Rolul consiliului Oblig. 1 5.00 

3.3. Monitorizarea performanţei Oblig. 1 4.67 

4. Social și personal       

4.1. Luarea deciziilor Oblig. 1 4.67 

4.2. Negociere Oblig. 1 5.00 

4.3. Capacitate de analiză şi sinteză Oblig. 1 4.67 

4.4 Capacitate de analiză și sinteză Oblig. 1 5.00 

5 

Competente și restricții specifice 

personalului angajat în cadrul autorității 

publice tutelare sau alte autorități sau 

instituții publice 

      

5.1. Competențe de conducere Opt. 0.5 4.33 

  i. Sub-Total     71.67 

  ii. Sub-Total Ponderat     64.83 

B TRASATURI       

1 Etica si integritate  Oblig. 1 4.67 

2 Independenta Oblig. 1 5.00 

3 Expunere politica Oblig. 0.5 5.00 

4 Abilitati de comunicare interpersonala Oblig. 1 4.33 

5 Alinierea cu scrisoarea de aşteptări Oblig. 1 5.00 

  i. Sub-Total     24.00 

  ii. Sub-Total Ponderat     21.50 

C Condiţii prescriptive si prospective       



                                          

 

                                                                                        

1 
Stare firma in care și-a exercitat mandatul 
de administrator sau de director 

Admis-1          
Respins-0 

1 1.00 

2 Înscrieri în cazierul fiscal și judiciar 
Admis-1          

Respins-0 
1 1.00 

3 Număr de mandate 
Admis-1          

Respins-0 
1 1.00 

4 Studii superioare si experienta in domeniu 
Admis-1          

Respins-0 
1 1.00 

5 

Ani de când este director/administrator 
într-o organizație :minimum 3 ani 
experiență în funcții de 
conducere/coordonare, dobândită în 
companii, unități administrativ teritoriale și 
structuri asociate acestora . 

Admis-1          
Respins-0 

1 1.00 

  i. Sub-Total     5.00 

  ii. Sub-Total Ponderat     5.00 

  TOTAL     100.67 

  TOTAL ponderat     91.33 

 
 
 
 

5.CONCLUZII: 

Rezultate obținute în urma procedurii de recrutare  pentru  ocuparea funcției  de membru în Consiliul 

de  Administrație al RAADPFL 

  

Candidat  

  

Punctaj 

obtinut in 

urma 

evaluarii 

dosarului 

Punctaj 

aliniere 

Declaratie 

de Intentie 

cu 

Scrisoarea 

de asteptari 

Punctaj 

obtinut in 

urma 

interviului  

Total 

punctaj 

 Rezultat obtinut 

in urma 

transpunerii  

punctajului in 

Matricea 

Consiliului 

Total ponderat 

matrice 

1 Dl. Zorila Dan 17.00 5.00 90.67 112.67  100.67 91.33 

 

 

Expert coordonator  Cristea Valentin  

 



 

  

 
STUDIU  PRIVIND  POLITICI SI CRITERII DE REMUNERARE 

 

 

Federația Patronatelor din Regiunea Oltenia, în calitate de prestator al contractului de servicii , a 
procedat la elaborarea studiului privind  politici si criterii de remunerare  

 

In conformitate cu  HG722/2016 
SECŢIUNEA a 3-a 

 Responsabilităţile membrilor consiliului avute în vedere la stabilirea componentei variabile 

 a remuneraţiei  
 ART. 5  
 (1) În aplicarea art. 8 alin. (3), (4) şi (6) şi a art. 37 alin. (2) - (4) din ordonanţa de urgenţă, la 
 stabilirea şi revizuirea componentei variabile a remuneraţiei, consiliul trebuie să respecte 
 următoarele:  
 a) implementarea unor politici corporative privind: raportarea operaţiunilor desfăşurate, protecţia 
 activelor acţionarilor, managementul riscului, controale interne, raportare financiară, remuneraţia 
 directorilor şi a angajaţilor, dividende, investiţii de capital şi structura datoriei;  
 b) supravegherea conducerii prin revizuirea şi evaluarea sistemelor de control intern, inclusiv 
 implementarea bugetului de venituri şi cheltuieli, activităţilor financiare, activităţilor 
 operaţionale, capacităţii întreprinderilor publice, îndeplinirii obiectivelor, ţintelor şi rezultatelor;  
 c) dispoziţiile legale, normele etice, sociale şi de mediu aplicabile, opiniile auditului extern, 
 comunicarea şi raportarea corectă către părţile interesat 
 (2) Conform prevederilor alin. (1), conduita aşteptată de la administratorii neexecutivi este 
 următoarea:  
 a) ca grup, să aibă o proporţie echilibrată de abilităţi, experienţă, diversitate, independenţă şi 
 cunoştinţe suficiente pentru a-şi îndeplini rolurile şi responsabilităţile în concordanţă cu misiunea 
 întreprinderii publice, rezultatele şi obiectivele urmărite;  
 b) să participe în mod activ şi constructiv la misiunile comitetelor consultative constituite 
 conform legii şi să elaboreze politici eficiente care să ofere direcţie strategică întreprinderii 
 publice;  
 c) să ofere o supraveghere şi raportare eficace cu privire la managementul activităţilor 
 operaţionale şi financiare ale întreprinderii publice şi la sistemele sale de control intern;  
 d) să îşi asume un rol activ în analiza riscului şi să avizeze politici eficiente de managementul 
 riscului în întreprinderile publice;  
 e) să se asigure că raportarea cu privire la evenimentele semnificative din activitatea întreprinderii 
 publice de ordin juridic se realizează într-o manieră corectă, la timp şi completă către autorităţile 
 îndreptăţite şi către părţile interesate.  
 (3) Conform prevederilor alin. (1), conduita aşteptată de la administratorii executivi este 
 următoarea:  
 a) să transpună planul de administrare într-o componentă de management eficace şi eficientă şi să 
 informeze consiliul cu privire la îndeplinirea acesteia, conform cerinţelor consiliului;  
 b) să delege responsabilitatea operaţională şi financiară şi actele de autoritate într-un mod adecvat 
 în cadrul organelor de conducere;  
 c) să ofere consiliului informaţii la calitatea cerută, în formatul şi la termenul solicitat, astfel încât 
  consiliului să se poată desfăşura într-o manieră bine informată, eficace şi eficientă.  



 

  

 (4) La revizuirea componentei variabile a remuneraţiei administratorilor neexecutivi şi executivi 
 de către adunarea generală a acţionarilor sau, după caz, de autoritatea publică tutelară, se ţine cont 
 de conduita prevăzută la alin. (1) - (3) 
 
 Principii generale privind politica de remunerare  
 
 Principiile generale pentru stabilirea politicilor de remunerare a administratorilor sunt 
 următoarele:  
 a) atragerea, păstrarea şi motivarea celor mai buni administratori;  
 b) asigurarea sustenabilităţii pe termen lung a profiturilor întreprinderii publice şi a activităţii 
 acesteia şi generarea unei valori pe termen lung;  
 c) recompensarea îndeplinirii obiectivelor;  
 d) păstrarea competitivităţii în piaţa de remunerare;  
 e) alinierea remuneraţiei cu recomandările privind buna guvernanţă;  
 f) promovarea transparenţei privind remunerarea şi criteriile de stabilire a acesteia; 
 g) păstrarea unui echilibru just între indemnizaţia fixă şi componenta variabilă a remuneraţiei. 
 

 In ceea ce priveste principiile generale de management- premisă a maximizării eficienței și 
eficacității a RAADPFL , viziunea de management aferentă Planului de Administrare va fi concentrată pe 
respectarea unor principii fundamentale de management corporative. 

Principiul asigurării concordanței dintre parametrii sistemului de management al organizației cu 
caracteristicile sale esențiale și ale mediului în care își desfășoară activitatea. 

Asigurarea funcționalității și competitivității organizației implică o permanentă corelare, 
adaptare și perfecționare a sistemului de management la situația efectiv existentă în cadrul său, la 
contextul socio-economic în care-și desfășoară activitățile. 
      Principiul managementului participativ: 

 prin implicarea managerilor, specialiștilor din cadrul RAADPFL  
 prin permanentizarea cu frecvență cel puțin lunară a ședințelor tip board management cu 

participarea directorilor executivi și ori de câte ori e cazul a managementului de nivel 
mediu și a altor specialiști din cadrul companiei 

 prin consultarea salariaților prin diferite metode cu privire la principalele decizii cu impact 
în zona de resurse umane. 

Principiul motivării tuturor factorilor implicați în activitatea companiei: motivarea ca principiu 
general de management al organizației, exprimă necesitatea unei asemenea dimensionări și 
alocări a resurselor, a stabilirii și utilizării stimulentelor și sancțiunilor materiale și morale de 
către factorii decizionali, astfel încât să se asigure o împletire armonioasa a intereselor tuturor 
părților implicate, generatoare de performanțe superioare ale companiei. 

Principiul eficacității și eficienței: Dimensionarea, structurarea și combinarea tuturor proceselor și 
relațiilor manageriale este necesar să aibă în vedere maximizarea efectelor pozitive economico-
sociale cuantificabile și necuantificabile ale organizației, baza asigurării unei competitivități 
ridicate. 

 
 
 
 
 
 



 

  

 
Atribuțiile Consiliului de Administrație privind administrarea regiei sunt cele legate de stabilirea 

direcților principale de activitate și dezvoltare a societății a obiectivelor pentru directorii , urmărirea și 
evaluarea activității acestora prin raportarea la prevederile contractelor de mandat respectiv a planului de 
management al acestora.  

 
Stabilirea politicii de remunerare vizeaza remunerarea adecvata si responsabila prin asigurarea ca nivelul si 
corespunzatoare specificului activitatii institutiei, obiectivelor si strategiei pe termen lung precum si 
mediului de control al acesteia, fiind in stransa legatura cu criteriile si indicatorii de performanta. 
Politica de remunerare este consecventa si promoveaza gestionarea riscurilor intr-un mod corect si eficient 
si este in concordanta cu strategia de afaceri, obiectivele, valorile si interesele pe termen lung ale 
RAADPFL. 
 
Politica de remunerare urmareste asigurarea echilibrului intern si a competitivitatii pe piata precum si 
retinerea, angajarea si motivarea candidatului pentru a-si exercita sarcinile si atributiile aferente postului de 
membru in consiliul de administratie al RAADPFL.pentru urmatorii 4 ani, conform contractului de 
management propus, astfel încât să optimizeze performanţa în muncă, individuală şi colectivă, să 
consolideze o cultură bazată pe evaluarea obiectivă a contribuţiei fiecăruia şi pe recompensarea 
performanţei, asigurând coerenţa între remunerare şi strategia de afaceri, politica de risc, valorile şi 
obiectivele pe termen lung ale institutiei. 
 
 
Cadrul legislativ  

 

OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice cu completarile si 

modificarile ulterioare  

 

Obiectivele întreprinderii publice şi ţintele aferente acestora se iau în calcul de către autoritatea 
publică tutelară atunci când sunt analizate în vederea aprobării următoarele: 
a) indicatorii de performanţă financiari şi nefinanciari; 

b) componenta variabilă a remuneraţiei administratorilor. 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

Determinarea indemnizatiei fixe lunare 

 

In vederea determinarii cuantumului indemnizatiei fixe lunare, echipa de experti FPRO a utilizat baza de 
date  a Institutului Naţional de Statistică privind criteriul FOM107D - Castigul salarial mediu brut lunar pe 
activitati (sectiuni si diviziuni) ale economiei nationale CAEN Rev.2. 
Castigul salarial nominal brut cuprinde salariile, respectiv drepturile in bani si in natura cuvenite 
salariatilor pentru munca efectiv prestata (inclusiv pentru timpul lucrat suplimentar) potrivit formei de 
salarizare aplicata, sporurile si indemnizatiile acordate ca procent din salariu sau in sume fixe, alte 
adaosuri la salarii potrivit legii, sumele platite pentru timpul nelucrat (indemnizatiile pentru concediile de 
odihna si studii, zile de sarbatoare si alte zile libere, sumele platite din fondul de salarii pentru concediile 
medicale), premiile, primele de vacanta si alte sume platite din fondul de salarii conform actelor normative 
sau contractelor colective de munca, sumele platite din profitul net si alte fonduri (inclusiv contravaloarea 
tichetelor de masa). 
Castigul salarial mediu lunar brut reprezinta raportul dintre sumele brute platite salariatilor de catre agentii 
economici in perioada de referinta, indiferent pentru ce perioada se cuvin, si numarul mediu de salariati. 
Numarul mediu al salariatilor reprezinta o medie aritmetica simpla calculata pe baza efectivelor zilnice ale 
salariatilor din perioada de referinta respectiva. Salariatii care nu sunt angajati cu norma intreaga se includ 
in numarul mediu proportional cu timpul de lucru prevazut in contractul de munca.In efectivul de salariati 
luat in calcul se includ numai persoanele care au fost platite pentru perioada de referinta respectiva. Nu se 
iau in considerare: salariatii aflati in concediu fara plata, in greva, detasati la lucru in strainatate si cei al 
caror contract de munca/raport de serviciu a fost suspendat. 

Avand in vedere ca RAADPFL are principalul COD CAEN 0119 si isi desfasoara activitatea in domeniul 
Agricultură, vânătoare şi servicii anexe ; ramura 01;  pentru perioada 09.2020-08.2021   Institutul Naţional 
de Statistică a comunicat prin platforma Tempo-Online urmatoarele: 

 

Rezultatele cautarii - Castigul salarial mediu brut lunar pe activitati (sectiuni si diviziuni) ale economiei nationale CAEN Rev.2 

CAEN Rev.2 (activitati ale 

economiei nationale - sectiuni si 

diviziuni) 

Luni 

Luna 
09.2020 

Luna 
10.2020

Luna 

11.202

0 

Luna 

12.20

20 

Luna  
01.2021 

Luna 

02.202

1 

Luna 
03.2021

Luna 
04.2021

Luna 
05.2021

Luna 

06.20

21 

Luna 

07.202

1 

Luna 

08.202

1 

UM: Lei RON 

01-Agricultură, vânătoare şi 

servicii anexe 
4034 4059 4098 4238 3988 3983 4018 4170 4135 4138 4346 4334 

© INSTITUTUL NATIONAL DE STATISTICA             

 
 
 
 
 



 

  

 
In urma analizei evolutiei castigului salarial mediu brut lunar in ultimele 12 luni, privind ramura in care 
isi desfasoara activitatea RAADPFL  media pe ultimele 12 luni  09.2020-08.2021   este : 
49541 / 12= 4128 lei 

 
In acest context, conform prevederilor OUG 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor 
publice, cu modificarile si completarile ulterioare: 

 Remuneraţia membrilor neexecutivi ai consiliului de administraţie sau ai consiliului de 
supraveghere este formată dintr-o indemnizaţie fixă lunară şi o componentă variabilă. 
Indemnizaţia fixă nu poate depăşi de două ori media pe ultimele 12 luni a câştigului salarial 
mediu brut lunar pentru activitatea desfăşurată conform obiectului principal de activitate 
înregistrat de societate, la nivel de clasă conform clasificaţiei activităţilor din economia naţională, 
comunicat de Institutul Naţional de Statistică anterior numirii , respectiv nu poate depasi: 
4128 x 2 = 8256  lei 

     Determinarea componentei variabile 

 
Modalitatea de calcul şi de acordare a componentei variabile se negociază cu autoritatea publică 
tutelară, se aprobă în condiţiile legii şi se concretizează în anexa la contractul de mandat. 
ICP sunt selectaţi din categoriile de indicatori de performanţă stabilite a fi cele mai relevante 
pentru sectorul economic în care operează întreprinderea publică şi pentru dimensiunea şi 
categoria sa (comercială, monopol reglementat, serviciu public). ICP ce vizează procesul de 
guvernanţă corporativă vor fi selectaţi dintre aceia care pot conduce la îmbunătăţirea sau 
realizarea unor rezultate şi scopuri-cheie pe parcursul termenului specificat 
În urma negocierii componentei variabile a remuneraţiei cu candidaţii numiţi pentru funcţia de 
administratori, autoritatea publică tutelară sau adunarea generală a acţionarilor, după caz, are 
următoarele competenţe de aprobare:  
a) a ICP care trebuie să fie folosiţi pentru determinarea componentei variabile;  
b) a ponderii fiecărui ICP la determinarea componentei variabile;  
c) a parametrilor pentru plata componentei variabile. 
Ponderile indicatorilor se stabilesc prin negociere între părţile implicate, în baza particularităţilor 
întreprinderii publice şi ale sectorului economic în care aceasta îşi desfăşoară activitatea 
Avand in vedere rezultatele obtinute in anii anterior propunem mentinerea indicatorilor de 
performanta aferenti mandantului anterior . 

 
Avizat  
Coordonator expert recrutare  
Cristea Valentin 
 



Anexa la Contractul de mandat 

 

 

INDICATORI DE PERFORMATA AI MANAGEMENTULUI OPERATORULUI PROPUȘI 

PENTRU CONTRACTELE DE MANDAT 

 

Indicatorii de performanta pentru anul n se clculeaza raportat la anul n-1 

Pentru fiecare an se vor avea in vedere : 

Cifra de afaceri 

Profitul brut 

Productivitatea muncii= Cifra de afaceri / Numarul de prsonal 

Creante restante 

 

Nr. crt Denumire indicator Formular de calcul Obiectiv de realizat Pondere procentuala 

(conf.Art.25,alin.2 din 

HG722/2016) 

1 Cresterea profitului brut Profit brut in anul 

(n)*100/Profit brut 

in anul (n-1) 

Mai mare sau egal cu 

102% 

10,00% 

2 Cifra de afaceri Cifra de afaceri in 

anul (n)*100/Cifra 

de afaceri in anul 

(n-1) 

Mai mare sau egal cu 

103% 

10,00% 

3 Productivitate muncii Productivitate 

muncii in anul 

(n)*100/ 
Productivitate 

muncii  in anul (n-

1) 

Mai mare sau egal cu 

107% 

10,00% 

4 Reducerea creantelor restante (Creante restante 

in anul n-1)-

Creante restante in 

anul 

(n)*100/Creante 

restante in anul (n)  

Mai mare sau egal cu 

20% 

10,00% 

5 Rata rezolvarii 

sesizarilor/solicitarilor 

Sesizarile 

rezolvate in anul 

(n)*100/Total 

sesizari primite in 

anul (n) 

Mai mare sau egal cu 

95% 

10,00% 



Indicatorii de performanta specifici activitatii de guvernanta corporativa reprezinta 50% (conform 

prevederilor art.25 alin 2 din HG722/2016) din total indicatori de performanta si sunt urmatorii: 

1. Crearea pe site-ul RAADPFL Craiova a unei pagini dedicate Consiliului de Administratie 

care sa cuprinda informatii de interes public (20%). 

2. Im cadrul consiliului de administratie se va constitui comitetul de audit , format din 3 

administratori neexecutivi si independenti care va indeplini atributiile prevazute de OUG 

109/2011 cu modificarile si completarile ulterioare.(Conform prevederilor art.10 din Legea 

111/2016) (15%) 

3. Va asigura transparenta informatiilor  prin asigurarea afisarii pe site-ul regiei a 

indicatorilor economici si de performanta , inclusiv bugetele de investitii in fiecare an , 

datoriile intreprinderii catre bugetul de stat , institutii de creditare si catre alti parteneri 

comerciali si catre alti parteneri comerciali , valoarea subventiilor operationale primite de 

la bugetul de stat etc(15%). 

 

 

 

 



 1 

Precizări metodologice   

1. Datele lunare privind câştigul salarial şi efectivul de salariaţi sunt obţinute printr-o 
cercetare statistică selectivă. Pentru dimensionarea eşantionului s-a luat în considerare 
obţinerea unor estimaţii ale principalelor caracteristici cercetate, care să fie afectate de erori 
în limita a +/-3% şi garantate cu o probabilitate de 95%. Începând cu luna ianuarie 2021 
eşantionul cuprinde circa 22500 unităţi economico-sociale. Unităţile din „sectorul bugetar” 
sunt cuprinse exhaustiv în cercetare, excepţie făcând unităţile administraţiei publice locale 
pentru care datele la nivelul consiliilor locale comunale se culeg pe bază de eşantion 
reprezentativ la nivel de judeţ (cca. 820 de unităţi). Pentru sectorul economic, au fost incluse 
în cercetare unităţile cu 4 salariaţi şi peste, care reprezintă 88,17% din numărul total al 
salariaţilor din acest sector. 

Obiectivul cercetării statistice lunare asupra câştigurilor salariale îl constituie evaluarea 
tendinţelor pe termen scurt ale câştigurilor salariale medii lunare şi orare pe total economie 
şi sectoare de activitate. 

2. Datele obţinute din cercetarea statistică lunară privind câştigurile salariale şi efectivul de 
salariaţi sunt agregate după activitatea omogenă a unităţilor; aceasta înseamnă că în 
activitatea de administraţie publică nu sunt cuprinse toate activităţile secundare desfăşurate 
în administraţia publică centrală şi locală, de tipul: 

- asistenţă socială,  
- activități de spectacole, culturale și  recreative,  
- peisagistică şi servicii pentru clădiri,  
- agricultură,  
- distribuţia apei, salubritate, gestionarea deşeurilor, activităţi de decontaminare,  
- construcţii,  
- transport și depozitare,  
- producere şi furnizare de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer 

condiţionat,  
- închiriere şi sub-închiriere a bunurilor imobiliare etc.  

Informaţiile aferente activităţilor secundare sunt cuprinse, fiecare, la activităţile economice 
conform CAEN Rev.2 corespunzătoare.  

3. Informaţiile referitoare la „sectorul bugetar” trebuie utilizate cu atenţie, deoarece datele 
se referă la statisticile din activităţile economice (agregate după activitatea omogenă) 
conform CAEN Rev.2. de administraţie publică, învăţământ şi sănătate şi asistenţă socială 
(inclusiv sector privat pentru învăţământ - cca. 3,5%, respectiv sănătate şi asistenţă socială - 
cca. 11,0%), exclusiv forţele armate şi personalul asimilat (Ministerul Apărării Naționale, 
Ministerul Afacerilor Interne, Serviciul Roman de Informații etc.). Aceste statistici nu ţin cont 
de forma de finanţare, scopul lor fiind cel de furnizare de informaţii pe activităţi economice 
conform CAEN Rev.2. Informaţiile corespunzătoare formei de finanţare sunt gestionate de 
Ministerul Finanţelor Publice, în conformitate cu prevederile OUG nr. 48/2005, cu completările 
şi modificările ulterioare. 

4. Concepte şi definiţii 

Câştigul salarial nominal brut cuprinde salariile, respectiv drepturile în bani şi în natură 
cuvenite salariaţilor pentru munca efectiv prestată (inclusiv pentru timpul lucrat suplimentar) 
potrivit formei de salarizare aplicată, sporurile şi indemnizaţiile acordate ca procent din salariu 
sau în sume fixe, alte adaosuri la salarii potrivit legii, sumele plătite pentru timpul nelucrat 
(indemnizaţiile pentru concediile de odihnă şi studii, zile de sărbătoare şi alte zile libere, 
sumele plătite din fondul de salarii pentru concediile medicale), premiile, primele de vacanţă şi 
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alte sume plătite din fondul de salarii conform actelor normative sau contractelor colective de 
muncă, sumele plătite din profitul net şi alte fonduri (inclusiv contravaloarea biletelor de 
valoare). 

Câştigul salarial nominal net se obţine prin scăderea din câştigul salarial nominal brut a 
impozitului, contribuţiei de asigurări sociale datorată de salariaţi şi a contribuţiei de asigurări 
sociale de sănătate datorată de salariaţi. 

Înainte de anul 2018, câştigul salarial nominal net se obţinea prin scăderea din câştigul salarial 
nominal brut a impozitului, contribuţiei salariaţilor pentru asigurările sociale de sănătate, 
contribuţiei individuale de asigurări sociale de stat şi a contribuţiei salariaţilor la bugetul 
asigurărilor pentru şomaj. 

Câştigul salarial mediu lunar reprezintă raportul dintre sumele plătite salariaţilor de către 
agenţii economici în luna de referinţă, indiferent pentru ce perioadă se cuvin şi numărul mediu 
de salariaţi. Numărul mediu al salariaţilor reprezintă o medie aritmetică simplă calculată pe 
baza efectivelor zilnice ale salariaţilor din luna respectivă. Salariaţii care nu sunt angajaţi cu 
normă întreagă se includ în numărul mediu proporţional cu timpul de lucru prevăzut în 
contractul de muncă. În efectivul de salariaţi luat în calcul se includ numai persoanele care au 
fost plătite pentru luna respectivă. Nu se iau în considerare: salariaţii aflaţi în concediu fără 
plată, în grevă, detaşaţi la lucru în străinătate şi cei al căror contract de muncă/raport de 
serviciu a fost suspendat. 

Câştigul salarial mediu brut/net diseminat lunar nu cuprinde sumele compensatorii, sumele 
plătite retroactiv ca urmare a câştigării în instanţă a drepturilor băneşti aferente anilor 
anteriori. 

Conform prevederilor legislaţiei naţionale în vigoare (OUG nr. 79/2017 cu modificările şi 
completările ulterioare), contribuţiile de asigurări sociale, respectiv cele de asigurări sociale de 
sănătate care cădeau în sarcina angajatorului au fost transferate în sarcina salariatului și, 
începând cu luna ianuarie 2018, sunt suportate în totalitate de salariat, fiind reflectate în 
cuantumul brut al câştigului salarial nominal.  

În consecință, indicatorul „câştig salarial mediu brut lunar” produs şi diseminat începând cu 
luna de referinţă ianuarie 2018 nu mai este comparabil cu seriile de date anterioare anului 
2018. 

Aceste prevederi legale nu influenţează comparabilitatea datelor pentru seriile de „câştig 
salarial mediu net lunar.” 
Conform prevederilor legale în vigoare, salariaţii din domeniul cercetare-dezvoltare şi inovare, 
respectiv din activitatea de creare de programe pentru calculator beneficiază de scutire de 
impozit. 

Pentru perioada 1 ianuarie 2019 - 31 decembrie 2028 inclusiv, conform legislaţiei naţionale în 
vigoare (OUG nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a 
unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea 
unor termene), salariaţii din domeniul construcţiilor beneficiază de unele prevederi speciale în 
ceea ce priveşte impozitul, contribuţia de asigurări sociale şi contribuţia de asigurări sociale de 
sănătate. 

Indicele câştigului salarial nominal brut se calculează ca raport între câştigul salarial mediu 
nominal brut din luna curentă şi cel din luna de comparaţie, exprimat procentual. 

Indicele câştigului salarial nominal net se calculează ca raport între câştigul salarial mediu 
nominal net din luna curentă şi cel din luna de comparaţie, exprimat procentual. 

Indicele câştigului salarial real se calculează ca raport între indicele câştigului salarial nominal 
mediu net şi indicele general al preţurilor de consum al populaţiei, exprimat procentual. 
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NOTĂ: În contextul situației cauzate de pandemia COVID-19, datele statistice infra-anuale, 
operative, pot prezenta un grad de fiabilitate, acurateţe, completitudine şi comparabilitate 
mai redus, ca rezultat al dificultăţilor apărute în urma aplicării măsurilor economico-sociale 
determinate de instituirea stării de urgență/alertă pe întreg teritoriul României. Aceste 
dificultăţi au fost determinate, în principal, de accesul dificil la documentele financiar-
contabile, cauzat de închiderea de cele mai multe ori subită a anumitor unităţi economico-
sociale, de nefinalizarea la timp a acestor documente, de relaxarea termenelor legale de 
depunere a documentelor fiscale la instituţiile cu atribuţii în domeniu, de suspendarea 
temporară a activităţii unui număr semnificativ de unităţi economico-sociale sau chiar de 
încetarea activităţii unora dintre acestea. 

În câştigul salarial mediu lunar sunt cuprinse şi sumele plătite salariaţilor pentru şomajul 
tehnic, în conformitate cu prevederile legale în vigoare. 

 







Tabel 2. Evoluţia câştigului salarial mediu brut (august 2020 – august 2021) lei/salariat

Aug. Sept. Oct. Nov. Dec. Ian. Febr. Mart. Apr. Mai Iun. Iul. Aug.

TOTAL ECONOMIE 5337 5414 5452 5565 5906 5549 5497 5785 5804 5695 5779 5780 5688
Agricultură, silvicultură şi pescuit 01-03 4219 4282 4333 4360 4643 4281 4313 4349 4557 4438 4447 4639 4629
Agricultură, vânătoare şi servicii anexe 01 3992 4034 4059 4098 4238 3988 3983 4018 4170 4135 4138 4346 4334 49541 4128,417

Silvicultură şi exploatare forestieră; pescuit şi acvacultură 02-03 4887 5013 5139 5143 5849 5161 5298 5336 5731 5354 5382 5534 5530

Industrie total 05-39 4805 4901 4921 5093 5479 4968 4914 5155 5326 5177 5321 5344 5180
Industria extractivă 05-09 7389 8127 7440 7278 8257 8089 6993 7523 7838 8441 7880 8281 8294
Extracţia cărbunelui superior şi inferior 05 6088 6243 6232 6226 6674 6290 6196 6497 6783 7503 6693 7664 6514

Extracţia petrolului brut şi a gazelor naturale 06 10652 12649 10594 10264 12022 12673 9315 10851 11323 12939 11756 12141 12479

Extracţia minereurilor metalifere 07 6188 5819 6107 6115 7141 6166 5744 6534 6430 6000 5975 6367 6847

Alte activităţi extractive 08 4024 4319 4100 4121 4892 4039 4174 4292 4603 4314 4371 4528 4779

Activităţi de servicii anexe extracţiei 09 9458 9778 9727 9778 10289 10278 9487 9523 9895 10507 10203 10296 10776

Industria prelucrătoare 10-33 4572 4638 4712 4922 5208 4710 4729 4969 5086 4911 5091 5090 4926
Industria alimentară 10 3655 3683 3733 3723 3977 3761 3781 3922 3987 3866 3990 3978 3955

Fabricarea băuturilor 11 5691 5532 5563 5475 6005 5522 5566 6460 6011 5804 6030 6176 6123

Fabricarea produselor din tutun 12 8470 8861 8697 9885 10489 8176 11761 11291 9328 8796 9685 9072 8879

Fabricarea produselor textile 13 3586 3801 3889 4086 4263 3848 3814 3961 3943 3921 4109 4154 3916

Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte 14 2991 3086 3058 3075 3233 3049 3038 3084 3099 3130 3293 3300 3207

Tăbăcirea şi finisarea pieilor; fabricarea articolelor de voiaj 

şi marochinărie, harnaşamentelor şi încălţămintei; 

prepararea şi vopsirea blănurilor 15 3362 3427 3475 3569 3634 3520 3517 3679 3704 3744 3815 3890 3690

Prelucrarea lemnului, fabricarea produselor din lemn şi 

plută, cu excepţia mobilei; fabricarea articolelor din paie şi 

din alte materiale vegetale împletite 16 3630 3627 3671 3719 4093 3594 3610 3666 3746 3829 4112 3851 3798

Fabricarea hârtiei şi a produselor din hârtie 17 4775 4655 4755 5118 5821 4838 4944 4933 5071 4963 5147 5172 4989

Tipărire şi reproducerea pe suporturi a înregistrărilor 18 4377 4589 4738 5014 5372 4469 4511 4666 4880 4835 5170 4764 4834

Fabricarea produselor de cocserie şi a produselor obţinute 19 11300 13348 10444 11365 14128 11859 10670 11367 11827 11353 12819 11707 11620

Fabricarea substanţelor şi a produselor chimice 20 5358 5403 5311 5772 6136 5358 5351 5574 6001 5536 5784 6155 5515

Fabricarea produselor farmaceutice de bază şi a 

preparatelor farmaceutice 21 5888 6291 6203 5928 7249 5955 6740 7418 6861 6382 7172 6277 6485

Fabricarea produselor din cauciuc şi mase plastice 22 4974 5031 5160 5573 5601 5125 5177 5442 5478 5461 5606 5525 5316

Fabricarea altor produse din minerale nemetalice 23 4875 4811 4857 4827 5867 4970 4978 5639 5630 5240 5288 5262 5192

Industria metalurgică 24 5623 5606 5697 5513 6894 5698 5849 6093 6701 6313 6137 6247 6557

Industria construcţiilor metalice şi a produselor din metal, 

exclusiv maşini, utilaje şi instalaţii 25 4641 4786 4839 4907 5242 4812 4834 5031 5204 4988 5178 5209 5088

Fabricarea calculatoarelor şi a produselor electronice şi 

optice 26 5562 5604 5992 6168 6727 5704 6093 6201 6038 6189 6886 6173 5965

Fabricarea echipamentelor  electrice 27 4689 4785 4950 5381 5571 4948 5069 5016 5267 5051 5194 5174 4979

Fabricarea de maşini, utilaje şi echipamente n.c.a 28 5560 5646 5746 6248 6325 6096 5987 6743 6417 6256 6953 6350 6209

Fabricarea autovehiculelor de transport rutier, a remorcilor 

şi semiremorcilor 29 5521 5529 5678 6302 6183 5635 5491 5823 6321 5805 5843 6156 5813

Fabricarea altor mijloace de transport 30 6036 6256 6161 6281 7132 5813 5751 6203 6560 6378 6510 7031 6262

Fabricarea de mobilă 31 3527 3595 3689 3809 3873 3699 3696 3807 3767 3780 3860 3924 3830

Alte activităţi industriale n.c.a. 32 3612 3718 3744 3856 4015 3787 3756 3893 3882 3901 4086 4059 3856

Repararea, întreţinerea şi instalarea maşinilor şi 

echipamentelor 33 4918 4968 4954 4910 5290 4942 4952 5067 5179 5107 5240 5381 5383

Producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, 
gaze, apă caldă şi aer condiţionat 35 7869 7990 7817 7764 9404 8262 7717 7835 9104 8489 8754 9045 8702
Distribuţia apei; salubritate gestionarea deşeurilor, 
activităţi de decontaminare 36-39 4357 4454 4378 4458 4916 4434 4394 4603 4655 4664 4687 4681 4582
Captarea, tratarea şi distribuţia apei 36 4928 5079 4937 5004 5640 4975 4889 5274 5184 5149 5170 5287 5100

Colectarea şi epurarea apelor uzate 37 4832 4741 4763 4847 5643 4951 4904 5126 5395 5275 5210 5179 5120

Cod 
CAEN 2020 2021



Tabel 2. Evoluţia câştigului salarial mediu brut (august 2020 – august 2021) lei/salariat

Aug. Sept. Oct. Nov. Dec. Ian. Febr. Mart. Apr. Mai Iun. Iul. Aug.Cod 
CAEN 2020 2021

Colectarea, tratarea si eliminarea deşeurilor; activităţi de 

recuperare a materialelor reciclabile; activităţi şi servicii de 

decontaminare 38-39 3849 3935 3898 3989 4256 3953 3945 4023 4146 4206 4245 4157 4120

Construcţii 41-43 4184 4231 4251 4260 4518 4143 4162 4304 4395 4331 4393 4428 4441
Comerţ cu ridicata şi cu amănuntul; repararea 
autovehiculelor şi motocicletelor 45-47 4515 4562 4625 4671 5084 4710 4735 5069 5028 4927 5037 5034 4973
Transport şi depozitare 49-53 5052 5241 5171 5335 5591 5319 5088 5231 5404 5407 5372 5555 5446
Transporturi terestre şi transporturi prin conducte 49 4749 4800 4772 4847 5106 4912 4771 4930 5060 5140 5047 5060 5082

Transporturi pe apă 50 6028 6066 5809 6424 7121 5522 5488 5650 6003 5902 5780 5864 6099

Transporturi aeriene 51 8163 8784 7537 7361 6997 6984 6758 7129 7459 7781 8908 10007 10341

Depozitare şi activităţi auxiliare pentru transport 52 6420 6983 6833 7192 7549 7115 6578 6644 7003 6885 6883 7460 6980

Activităţi de poştă şi de curier 53 3738 3870 3893 4115 4223 4009 3912 4090 4128 4001 4036 4209 4073

Hoteluri şi restaurante 55-56 2817 2885 2837 2756 2781 2855 2877 2880 2950 3050 3184 3175 3255
Informaţii şi comunicaţii 58-63 10010 10289 10274 10921 11342 10605 10474 11804 11412 10730 11481 11390 11101
Activităţi de editare 58 9493 9560 9797 9717 9949 8637 8930 10992 9356 9270 11148 9688 9473

Activităţi de producţie cinematografică, video şi de 

programe de televiziune; înregistrǎri audio şi activităţi de 

editare muzicalǎ; activităţi de difuzare şi transmitere de 

programe 59-60 6239 6501 6725 7187 7770 6918 6564 6764 6706 6827 6893 6774 6764

Telecomunicaţii 61 7586 7435 7381 7603 8928 7546 7155 8229 8497 7157 8242 7788 7803

Activităţi de servicii în tehnologia informaţiei; activităţi de 

servicii informatice 62-63 11754 12270 12134 13078 13171 12843 12738 14059 13726 12974 13360 13787 13280

Intermedieri financiare şi asigurări 64-66 9060 8928 8760 9292 11573 9092 9054 10414 11959 9536 9720 10474 9820
Intermedieri financiare, cu excepţia activităţilor de asigurări 

şi ale fondurilor de pensii 64 9298 9098 8867 9537 12255 9297 9170 10319 12454 9815 9935 10921 10201

Activităţi de asigurări, reasigurări şi ale fondurilor de pensii 

(cu excepţia celor din sistemul public de asigurări sociale) 65 9314 9301 9561 9328 10039 9741 9398 13748 11923 9968 10416 10333 9741

Activităţi auxiliare pentru intermedieri financiare, activităţi de 

asigurare şi fonduri de pensii 66 6509 6838 6705 6981 7275 6389 7537 6963 7525 6452 6913 6636 6562

Tranzacţii imobiliare 68 4595 4687 4804 4835 5336 4634 4772 4828 4956 4878 4702 5028 4707
Activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice 69-75 7033 7136 7264 7343 8141 7485 7293 8306 7742 7739 7601 7746 7678
  din care: Cercetare-dezvoltare 72 7849 8050 8171 8375 9015 7793 7697 8139 8353 8142 8149 8284 8295

Activităţi de servicii administrative şi activităţi de 
servicii suport 77-82 4133 4161 4207 4284 4469 4276 4216 4544 4516 4475 4519 4528 4516
Administraţie publică şi apărare; asigurări sociale din 
sistemul public*) 84 8581 8530 8601 8511 8640 8549 8561 8623 8566 8591 8605 8590 8548
Învăţământ 85 5660 5982 6177 6260 6108 6042 6022 6304 5824 6138 6168 5783 5679
Sănătate şi asistenţă socială 86-88 6901 6784 6802 6919 7345 7220 7030 7053 7083 7033 6892 6815 6782
Activităţi de spectacole, culturale şi recreative 90-93 4960 4913 4889 4634 4732 4855 4931 5020 5086 5158 5241 5191 5284
Alte activităţi de servicii 94-96 3588 3612 3576 3665 3918 3692 3745 3774 3870 3772 3879 3900 3880

NOTĂ: În contextul situației cauzate de pandemia COVID-19, datele statistice infra-anuale, operative pot prezenta un grad de fiabilitate, acurateţe, completitudine şi comparabilitate mai 
redus, ca rezultat al dificultăţilor apărute în urma aplicării măsurilor economico-sociale determinate de instituirea stării de urgență/alertă pe întreg teritoriul României. Aceste dificultăţi au fost 
determinate, în principal, de accesul dificil la documentele financiar-contabile, cauzat de închiderea de cele mai multe ori subită a anumitor unităţi economico-sociale, de nefinalizarea la timp a 
acestor documente, de relaxarea termenelor legale de depunere a documentelor fiscale la instituţiile cu atribuţii în domeniu, de suspendarea temporară a activităţii unui număr semnificativ de 
unităţi economico-sociale sau chiar de încetarea activităţii unora dintre acestea.
În câștigul salarial mediu lunar sunt cuprinse și sumele plătite salariaților pentru șomajul tehnic, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

*) exclusiv forţele armate şi asimilaţi; începând cu luna septembrie 2017, inclusiv datele aferente totalităţii salariaţilor încadraţi la birourile parlamentare din circumscripţiile electorale şi plătiţi 
din sume forfetare.
Conform prevederilor legislaţiei naţionale în vigoare (OUG nr. 79/2017 cu modificările şi completările ulterioare), contribuţiile de asigurări sociale, respectiv cele de asigurări sociale de sănătate 
care cădeau în sarcina angajatorului au fost transferate în sarcina salariatului şi, începând cu luna ianuarie 2018, sunt suportate în totalitate de salariat, fiind reflectate în cuantumul brut al 
câştigului salarial nominal. În consecinţă, indicatorul „câştig salarial mediu brut lunar” produs şi diseminat începând cu luna de referinţă ianuarie 2018 nu mai este comparabil cu seriile de date 
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A COMPETENTE

1 Competențe specifice sectorului

1.1.
Cunoasterea trasaturilor pietei in care 

actioneaza societatea 
Oblig. 1 4,67 5,00 5,00 4,33 4,67 4,67 28,33 28,33 70% 94%

1.2.
Capacitatea de a integra in decizii si actiuni 

imperativul profitabilitatii
Oblig. 1 5,00 5,00 5,00 5,00 4,67 4,67 29,33 29,33 70% 98%

2.
Competențe profesionale de importanță 

strategică

2.1. Gândire strategică şi previziuni Oblig. 1 5,00 5,00 5,00 4,33 4,33 4,67 28,33 28,33 60% 94%

2.2. Management financiar Opt. 0,5 4,67 5,00 5,00 5,00 4,67 5,00 29,33 14,67 40% 98%

2.3. Managementul riscului Oblig. 1 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 4,00 29,00 29,00 60% 97%

2.4. Marketing strategic Opt. 0,5 4,67 5,00 4,67 4,00 4,00 5,00 27,33 13,67 30% 91%

2.5. Legislaţie Oblig. 1 4,67 5,00 4,67 5,00 5,00 4,67 29,00 29,00 60% 97%

3. Guvernanța corporativă

3.1. Guvernanţa întreprinderii publice Oblig. 1 4,67 5,00 4,67 4,00 5,00 4,00 27,33 27,33 60% 91%

3.2. Rolul consiliului Oblig. 1 5,00 5,00 5,00 4,67 5,00 5,00 29,67 29,67 60% 99%

3.3. Monitorizarea performanţei Oblig. 1 4,67 5,00 5,00 4,67 5,00 5,00 29,33 29,33 60% 98%
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4. Social și personal

4.1. Luarea deciziilor Oblig. 1 4,67 5,00 5,00 4,67 4,33 5,00 28,67 28,67 60% 96%

4.2. Negociere Oblig. 1 5,00 4,33 4,67 5,00 5,00 4,67 28,67 28,67 60% 96%

4.3. Capacitate de analiză şi sinteză Oblig. 1 4,67 4,33 4,00 5,00 4,67 4,33 27,00 27,00 60% 90%

4.4 Capacitate de analiză și sinteză Oblig. 1 5,00 4,00 4,33 4,67 4,33 5,00 27,33 27,33 60% 91%

5

Competente și restricții specifice personalului 

angajat în cadrul autorității publice tutelare 

sau alte autorități sau instituții publice

5.1. Competențe de conducere Opt. 0,5 4,33 4,33 5,00 4,67 4,67 4,33 27,34 13,67 60% 91%

i. Sub-Total 71,67 72,00 72,00 70,00 70,34 70,00 426,00 384,00

ii. Sub-Total Ponderat 64,83 64,83 64,67 63,17 63,67 62,83 384,00

B TRASATURI

1 Etica si integritate Oblig. 1 4,67 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 29,67 29,67 60% 99%

2 Independenta Oblig. 1 5,00 5,00 4,33 5,00 4,67 4,67 28,67 28,67 60% 96%

3 Expunere politica Oblig. 0,5 5,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 25,00 12,50 60% 83%

4 Abilitati de comunicare interpersonala Oblig. 1 4,33 5,00 5,00 5,00 4,67 5,00 29,00 29,00 60% 97%

5 Alinierea cu scrisoarea de aşteptări Oblig. 1 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 30,00 30,00 60% 100%

i. Sub-Total 24,00 24,00 23,33 24,00 23,33 23,67 142,33 129,83

ii. Sub-Total Ponderat 21,50 22,00 21,33 22,00 21,33 21,67 129,83

C Condiţii prescriptive si prospective

1
Stare firma in care și-a exercitat mandatul de 

administrator sau de director

Admis-1          

Respins-0
1 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 6,00 6,00 100% 100%

2 Înscrieri în cazierul fiscal și judiciar
Admis-1          

Respins-0
1 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 6,00 6,00 100% 100%

3 Număr de mandate
Admis-1          

Respins-0
1 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 6,00 6,00 100% 100%

4 Studii superioare si experienta in domeniu
Admis-1          

Respins-0
1 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 6,00 6,00 100% 100%

5
Ani de când este director/administrator într-o 

organizație :minimum 3 ani experiență în 

funcții de conducere/coordonare, dobândită în 

companii, unități administrativ teritoriale și 

structuri asociate acestora .

Admis-1          

Respins-0
1 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 6,00 6,00 100% 100%

i. Sub-Total 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 30,00 30,00

ii. Sub-Total Ponderat 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 30,00

TOTAL 100,67 101,00 100,33 99,00 98,67 98,67 598,34 543,84

TOTAL ponderat 91,33 91,83 91,00 90,17 90,00 89,50 543,84
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