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ANUNŢPRIVIND DEMARAREA PROCEDURII DE EVALUARE
PRIVIND REINNOIREA MANDATELOR MEMBRILOR CONSILIULUI DE
ADMINISTRAŢIE AL S.C. DOMENIU PUBLIC ŞI PRIVAT ONEŞTI S.A.

Autoritatea Publică Tutelară: CONSILIUL LOCAL ONEŞTI~ în calitate de reprezentant al
MUNICIPIULUI ONEŞTI — ACŢIONAR UNIC AL S.C. Dorneniu Public ~i Privat Oneşti S.A., în
conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor
publice, repuhlicată cu modiftcările ~i completările ulterioare şi Normele Metodologice de aplicare,
aprobate prin Hotărârea de Guvern nr.722/20 16, demarează procedura de evaluare pentru
reînnoirea mandatelor membrilor Consiliului de Administraţie al S.C. Domeniu Public ~i Privat
One~ti S.A., care au solicitat reînnoirea mandatelor.

Procedura de evaluare a administratorilor în füncţie în vederea reînnoirii mandatelor cuprinde două
etape:

Etapa I- Selecţia dosarelor administratorilor în tüncţie care au solicitat reînnoirea mandatului;
Etapa II- Interviul, pentru administratorii în füncţie declaraţi admişi după Etapa I.

Criteriile de selecţie sunt:
- îndeplinirea condiţiilor de participare, dovedite prin conţinutul dosarului de participare;
- capacitatea managerială! viziune, misiune, objective pe termen scurt, mediu şi lungS
- abilităţile de comunicare;
- capacitate de analiză şi sinteză;
- motivaţia candidatului;
- comportamentul in situaţii de criză;
- capacitatea de a lua decizii şi de a evalua impactul acestora;
- abilităţi specifice impuse de füncţie;
- organizarea şi exercitarea controlului.

Posturile aferente administratorilor în funcţie care au solicitat reînnoirea mandatului:
- Administrator 1 - Profli Management - persoană fizică, cu experienţă în îmbunătăţirea

performanţei întreprinderilor publice societăţilor comerciale pe care le-au administrat sau
condus ~i experienţă in domeniul economic, juridic contabilitate, de audit sau financiar de cel
puţin 5 ani;

- Administrator 3 - Profil Economic sau Juridic - persoană fízică, cu studii economice sau
juridice şi experienţă în domeniul economic, juridic, contabilitate, de audit sau financiar de cel
puţin 5 ani;

Condiţiile generale minime obligatorii care vor fl îndeplinite de administratorii în funcţie care
au solicitat reînnoirea mandatului sunt următoarele:



1) candidaţii sunt absolvenţi ai unui program de studii universitare de lungă durată, fInalizat cu
diplomă de licenţă în cadrul unei instituţii de învăţământ superior din domeniul economic sau din
dorneniul juridic, conform art. 28 aim. (3) din O.U.G. nr.109/201 1, Cu modificările şi completările
ulterioare;
2) Capacitatea deplină de exerciţiu;
3) Stare de sănătate corespunzătoare fbncţiei pentru care se solicită reînnoirea mandatului atestată
pe bază de docurnente medicale;
4) Nu a fost iniţiată si nu se află în des%urare nicio procedură de natură penală îrnpotriva br ~i nu
figurează cu înscrieri în cazierul judiciar;
5) Nu au înscrieri în cazierul fiscal;
6) Să nu se afle în conflict de interese care să îi facă incompatibili cu exercitarea fäncţiei de
membru în Consiliul de Administraţie al S.C. Domeniu Public ~i Privat One$i S.A..

Condiţii de participare specifice fiecărui post aferent administratorilor hi funcţie pentru care a
fost solicitată reînnoirea mandatului:

1. Pentru postul de Administrator 1 - Profit Management - persoane fizice, cii experienţă în
îmbunătăţirea performanţei societăţilor comerciale pe care Ie-au administrat san condus:

- studii universitare de licenţălstudii superioare de lungă durată, absolvite cu diplornă de licenţă
într-un domeniu relevant pentru activitatea societăţii (economic saujuridic sau tehnic);

- cetăţenia română şi domiciliul în Rornânia;
- capacitate deplină de exerciţiu;
- stare de sănătate corespunzătoare funcţiei pentru care se solicită reînnoirea mandatului, atestată pe

bază de documente medicale valabile;
- experienţă în activitatea de administrare/management a/al unor întreprinderi publice sau a unor

societăţi comerciale de cel puţin 5 ani;
- experienţă în domeniul economic, juridic, contabilitate, de audit sau financiar de cel puţin 5 ani;
- nu a fost revocat dintr-o f’uncţie de administrator în ultimii 5 ani, conform art. 30 alin.(9) din O.U.G.

nr. 109/ 2011, cu modificările şi completările ulterioare;
- nu a Yost condamnat pentru in&acţiuni contra patrimoniului prin nesocotirea încrederii, infracţiuni

de corupţie, delapidare, in&acţiuni de fals în înscrisuri, evaziune fiscală, in&acţiuni prevăzute de
Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor ~i finanţărli terorismului,
precum ~i pentru modifícarea unor acte normative;
- nu exercită concomitent mai mult de 3 mandate de administrator şi/sau de membru al consiliului de

supraveghere în societăţi sau întreprinderi publice al căror sediu se află pe teritoriul României;
- nu face parte din rândul funcţionarilor publici sau al altor categorii de personal din cadrul autoritäţii

publice tutelare sau al altor instituţii publice.

2. Pentru postul de Administrator 3 - Profit Economic sau Juridic - persoane fizice, cu
cxpenenţă în îmbunătăţirea performanţei ‘acietăţilor co~ęrciale pe care le-au administrat san
condus:

- studim universitare de licenţă/studii superioare de bungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă în
domeniul economic sau juridic;

- cetăţenia română şi domiciliul în România;
- capacitate dephnă de exerciţiu;

- stare de sänătate corespunzătoare funcţiei pentru care se solicită reînnoirea mandatului, atestată pe
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bază de documente medicale valabile;
- experienţă în activitatea de administrare/management ala! unor întreprinderi publice sau a unor

societăţi comerciale;
- experienţă în domeniul economic, juridic, contabilitate, de audit sau financiar de Ce! puţin 5 ani;

- nu a fost revocat dintr-o fbncţie de administrator în ultimii 5 ani, conform art. 30 a!in.(9) din O.U.G.
nr. 109/2011, cu modificări!e şi comp!etări!e u!terioare;
- nu a fost condamnat pentru infřacţiuni Contra patrimoniului prin nesocotirea încrederii, infřacţiuni

de corupţie, de!apidare, infracţiuni de fals în înscrisuri, evaziune fisca!ă, ińfřacţiuni prevăzute de
Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea şi sancţionarea spălărü bani!or ~i finanţării terorismului,
precurn ~i pentru modificarea ~i cornp!etarea unor acte normative;
- nu exercită concomitent mai rnu!t de 3 mandate de administrator şi/sau de membru al consiliu!ui de
supraveghere în societăţi sau întreprinderi pub!ice al căror sediu se află pe teritoriu! României;
- nu face parte din rândul füncţionarilor publici sau al altor categorii de personal din cadrul autorităţii

puMice tute!are sau a! altor instituţii pub!ice.

Dosarul de participare trebuie să conţină obli2atoriu:
1 .Opisu! documente!or;
2.Cerere de reînnoire a mandatu!ui;
3.Raportul de activitate pentru mandatu! anterior care va cuprinde sintetic ccl puţin: rea!izări!e
relevante a!e întreprinderii pub!ice pe perioada mandatului, obţinute ca urmare a decizii!or luate,
precum şi modul de îndep!inire a obiective!or şi criterii!or de performanţă, contribuţia !a realizarea
obiectivelor întreprinderii pub!ice prin participarea în comisii, comitete constituite !a nivelul
consiliu!ui de administraţie;
4.Curricu!um Vitae în format Europass (conform H.U. nr. 1021/ 2004 pentru aprobarea mode!u!ui
comun european de curriculum vitae);
5.Copie după actul de identitate;
6.Copii conforme cu originalul după documentele care atestă educaţia şi pregătirea profesională;
7.Documente/ adeverinţă în original, din care să rezu!te experienţa în activitatea de administrare/
management a! a! unor întreprinderi pub!ice profitabi!e sau a! al unor societăţi comercia!e profitabile
din unu! din domeniile de activitate a! S.C. Domeniu Public ~i Privat One~ti S.A sau, după caz,
documente/adeverinţă în origina! din care să rezu!te că are experienţă în domeniul economic sau
juridic;
8.Cazier judiciar;
9.Cazier fiscal;
10.Adeverinţa care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, e!iberată de către medicul de fami!ie
al candidatu!ui sau de către unităţile sanitare abilitate. Adeverinţa va conţine în c!ar: numărul, data,
nume!e emitentului şi ca!itatea acestuia, în formatu! standard stabi!it de Ministeru! Sănätăţii;
11 .Copie după carnetu! de muncă sau adeverinţă! documente doveditoare;
12.Copia bi!anţuri!or financiar-contabi!e ale anilor 2019-2022 ale S.C. Domeniu Pub!ic ~i Privat
Onesti S~A..;
13 .Dec!araţie pe propria răspundere prin care membru! care solicită reînnoirea mandatului va
confirma că nu se află într-una din situaţii!e prevăzute la art. 6 şi 7 din O.U.G. nr. 109/ 2011 privind
guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cii modificările şi comp!etările ulterioare, on că nu a
suferit o condamnare pentru o infracţiune !egată de conduita profesiona!ă, neînscrierea pe !ista
cuprinzând administratorii cărora li s-a revocat mandatul din motive imputabi!e br, neîncadrarea în
situaţia de conflict de interese, conform formu!aru!ui-tip nr. 1;
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14. Declaraţie de consirnţământ prin care membrul care solicită reînnoirea mandatului î~i exprimă
acordul de a se procesa datele sale personale în scopul derulării procedurii de evaluare, conform
formularului-tip nr.2.

Copiile actelor din dosarul de participare se prezintă însoţite de documentele originale care se
certifîcă pentru conformitate de către secretarul comisiei sau în copii legalizate. Originalele actelor
depuse la dosar vor § prezentate comisiei de selecţie la proba de interviu.

Dosarele de participare se depun Ia registratura Primăriei municipiului One~ti, la sediul în B-dul
Oituz, nr. 17, municipiul One~ti, judeţul Bacău, în dosar plic, unde vor primi un numar de înregistrare
~i data certă a depunerii, în vederea desrnşurării procedurii de evaluare pentru reînnoirea mandatelor
membrilor Consiliului de Administraţie al S.C. Domeniul Public ~i Privat One~ti S.A., în termenul
Iimită de 05 zile Iuerătoare de la data publicării Anunţului privind dernararea procedurii de evaluare
privind reînnoirea mandatelor membrilor Consiliului de Adrninistraţie al S.C. Domeniu Public ~i
Privat One~ti S.A.. Dosarul va avea menţionat:,,Reînnoire mandat de membru în Consiliul de
Ádininistraţie al S.C. Doineniu Public şi Privat Oneşti S.Á. “, numele ş’i prenumele candidatului şi
domiciliul acestuia.

Administratorii în ĺüncţie care, conform prevederilor legale, au fost declaraţi adrnişi după Etapa I
-Selecţia dosarelor, vor B anunţaţi cu privire la data, locul şi ora la care va avea bc Etapa II
-Interviul, de către secretarul comisiei de selecţie la numărul de telefon şi adresa de e-mail prezentate
în CV.

Persoană de contact: Secretar Cornisie de selecţie- Todera~cu Ani~oara-Cornpartiment
Guvernanţă Corporativă, telefon 0234/ 324243, e-mail anisoara.toderascu@onesti.ro.

Interviul se va face pe baza planului de interviu şi a următoarei bibliografii:
) Legea nr.3 1/1990 privind societăţile comerciale, republicată 2, cu rnodificările ~i completările

ulterioare;
) Legea Contabilităţii nr.82/1991, republicată 4, cu modificările ~i completările ulterioare;
) Legea nr.5 1/ 2006 a serviciilor cornunitare de utilităţi publice, republicată, cu modificările ~i

completările ulterioare;
) Legea nr.227/20 15 privind Codul Fiscal, cu rnodificările ~i completările ulterioare;
) Legea nr.207/20 15 privind Codul de procedură §scală, cu modificările ~i completările

ulterioare;
) Ordonanţă Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern/managerial şi controlul §nanciar

preventiv, republicată, cu modificările ~i completările ulterioare;
) Ordonanţa de Urgenţă nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderibor publice,

republicată, cu modiücările ~i completările ulterioare;
) Ordonanţa Guvernului nr.21/2002 privind gospodărirea localităţilor urbane ~i rurale, aprobată

prin Legea nr.515/2002, cu rnodiBcările ~i completările ulterioare;
) Ordonanţa nr.26/20 13 privind întărirea disciplinei §nanciare la nivelul unor operatori

econornici la care statul sau unităţile administrativ teritoriale sunt acţionari unici sau majoritari
sau deţin direct on indirect o participaţie rnajoritară, cu modificările ~i completările ulterioare;

) Hotărârea Guvernului nr.722/2016 pentru aprobarea Normebor metodologice pentru stabilirea
criteriilor de selecţie, de întocmire a listei scurte de până la 5 candidaţi pentru §ecare post, a
clasarnentului acestora, a procedurii privind numirile §nale, precum si a altor masuri necesare

4



irnplcmentarii prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind
guvernanta corporativă a întreprinderilor publice;

~ Hotărârca nr.26/2003 privind transparenţa relaţiilor §nanciare dintre autorităţile publice ~i
întreprinderile publice, precurn ~i transparenţa frnanciară în cadrul anumitor întreprinderi.

Prezentul anunţ se va publica, prin grija Autorităţii Publice Tutelare în calitate de acţionar unic
al S.C. Domeniu Public ~i Privat One~ti S.A. , pe pagina de internet a autorităţii www.onesti.ro-.

Protecţia datelor personale

Acest proces de evaluare, pentru adrninistratorii în fbncţie, membri ai Consiliului de Administraţie
al S.C.Domeniu Public ~i Privat One~ti S.A., descris în detaliu mai sus se va desfă~ura conform
Regulamentului (UE) 679/2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea cc prive~tc prelucrarea
datelor cu caracter personal.
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Formular nr.ĺ

Declaraţie pe propria răspundere
Subsemnatul (a),

Nume

Prenume

C.I. Eliberată La
. numar

seria de data

C.N.Pý ~etăţenia H
Cu domiciliul în

În calitate do participant la procedura do evaluare pentru reînnoirea mandatului
desfă~urată do către Autoritatea Publică Tutelară, în vedorea ocupării unui post do membru în
Consiliu do Administraţie al S.C. Domoniu Public ~i Privat One~ti S.A., cunoscând că falsul în
declaraţii esto podepsit în conformitate cu art. 326 din Codul Penal ~i înţelegând că once
omisiune sau incorectitudine în prezentarea informaţiilor constituie fals în declaraţii ~i este
pedepsită conform legii, declar prin prezenta, p0 propria răspundere, că:

~ mi-a fost ~ nu mi-a fost încetat contractul individual do muncă pontru motive disciplinare

în ultimii 7 ani;

am fost ~ nu am fost revocat(ă) în ultimii 5 ani din ńrncţia do Director /administrator al

unei societăţi sau regii autonome sau întrepninderi publice care so încadrează în prevederile

art. 1 al QUO nr. 109/2011, cu modificările ~i complotările ulterioare, pentru motive care ţin do

culpa proprie;

am fost ~ nu am fost condamnat(ă) pentru infřacţiuni contra patnimoniului prin

nosocotirea încrederii, infi~acţiuni do corupţio, delapidare, infracţiuni do fals în înscnisuri,

evaziuno fiscală, infracţiuni prevăzute do Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea şi combatorea

spălării banilor şi finanţării terorismului, cu modificările ultenioare;
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5] deţin 51 flu deţin statutul de independent faţăde.aşa cum este acesta

descris Îfl art. 1382 aiim 2 din Legea nr. 3 1 I 1990 privind societăţile, republicată, cu modiťicările

ulterioare;

5] mă aflu 5] flu mă aflu în situaţie de conflict de interese care să mă facă iflcompatibil(ă) cu

exercitarea hmcţiei de membru al Coflsiliului de Administraţie al S.C. Domeniu Public ~i

Privat One~ti S.A.;

5] am desfă~urat ~ flu am desra~urat activităţi de poiiţie politică, a~a cum sunt acestea

defiflite prin lege;

5] a fost iniţiată ~i este în desfa~urare 5] nu a fost iniţiată şi nici nu este în desfăşurare nici

procedură de natură penală îrnpotriva mea;

51 fac parte 5] flu fac parte difl consilii de administraţie şi/sau membru în consiliul

de supraveghere Îfl societăţi comerciale sau întreprinderi publice al căror sediu se află pe

teritoriul României;

5] sunt 5] nu sunt apt!ă pentru muncă din punct de vedere medical;

5] am 5] flu am înscrieri în Cazierul judiciar;

5] am 51 nu am înscrieri în Cazierul fiscal.

Nume ~i prenume

Data completării

Semnătura __________________________________
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Declaraţie PC propria răspnndere

Formular nr.2

Snbseiunatul (a),
Nume

Prenume

C.I. Eliberată La
. numar

seria de data

C.N.P.~ Cetăţenia

~ Cu domiciliul în

În calitate de participant la procedura de evaluare pentru reînnoirea mandatului
desta~urată de către Autoritatea Publică Tutelară, în vederea ocupării unui post de membru în
Consiliu de Administraţie al S.C. Domeniu Public ~i Privat One~ti S.A., cunoscând că falsul în
declaraţii este pedepsit în conformitate cu art. 326 din Codul Penal ~i înţelegând că once
omisiune sau incorectitudine în prezentarea informaţiilor constituie fals în declaraţii ~i este
pedepsită conform legii, declar prin prezenta, pe propria răspundere, că:

~ îmi dau acordul pentru ~ nu îmi dau acordul pentru prelucrarea datelor cu caracter

personal.

~ îmi dau acordul pentru IJ flu îmi dau acordul pentru obţinerea de date în vederea verińcării

informaţiilor comunicate.

Am luat la cunoştinţă că datele cupninse în acest formular vor fi tratate confidenţial, în
conformitate cu prevedenile legale în vigoare la data semnării prezentei ~i a Regulamentului
General U.E. nr. 679/2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce prive~te prelucrarea
datelor cu caracter personal ~i privind libera circulaţie a acestor date ~i de abrogare a Directivei
95/46/CE (Regulamentul general pnivind protecţia datelor) în scopul derulării procedurii de
evaluare pentru reînnoirea mandatului.

Nume ~i prenume

Data completării

S emnătura ________________________________
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