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Caiet de sarcini

avend ca obiect achizilia serviciilor de recrutare prestate de un expert independent, persoand fizicd
sau j uridictr, specializat in recrutarea resurselor umane in vederea realizdrii procesului de selecJie

pentru 5 posturi de membri in Consiliului de Administratie
al S.C. Edilitar Salub - Term S.R.L. MIcin

1. Termeni generali

Achizilia se deruleaztr de citre U.A.T. Oragul Micin.

Guvernanta corporativl a intreprinderilor publice reprezinti ansamblul de reguli care guvemeazA
sistemul de administrare qi control in cadrul unei intreprinderi publice, raporturile dintre autoritatea
public6 tutelard gi organele intreprinderii publice, dintre consiliul de administratie sau de
supraveghere, directori sau directorat, actionari gi alte persoane interesate.

Prin aparitia Legii 111/2016 care modifica si complete""a OUG nr.109/2011 privind guvemanta
corporativa a intreprinderilor publice si prin HG 72212016 sunt trasate noi reguli privind modul de
selectie, formare,functionare si remunerare a consiliului de administratie al societatilor comerciale la
care o unitate administrativa este actionar unic sau majoritar precum si conditiile ce trebuie
indeplinite pentru a putea fi propus/numit membru intr-un consiliu de administratie al intreprinderilor
publice.

Prin HCL nr.13/28.02.2017 privind aprobarea declansarii procedurilor de selectie a membrilor
consiliilor de administratie al societatilor la care Oragul M6cin este actionar unic in conformitate cu
legislatia privind guvemanta corporativa s-a aprobat declansarea procedurii de selectie si contractarea
serviciilor unui expert independent specializat in recrutarea resurselor umane pentru efectuarea
procedurilor de selectie mentionate anterior.

2. Sursa de finan{are

Plata se face din bugetul U.A.T. Ora.qul Mdcin.

3. Obiectul achizifiei

Prezentul Caiet de sarcini are ca obiect achizilia serviciilor de recrutare prestate de un expert
independent, persoand fizicd sau juridicn, specializat in recrutarea resurselor umane in vederea
realizirii procesului de selec{ie pentru 5 posturi de membri in Consiliului de Administratie al S.C.
Edilitar Salub - Term S.R.L. Mdcin.



4. Durata contractului

P6nd la data numirii administratorilor qi incheierea contractelor de mandat dintre AGA qi fiecare
membru al CA.

5. Scopul contractului

Scopul contractirii serviciilor de recrutare este de a implementa prevederile O.U.G. nr.109/2011,
modificatii qi completati prin Legea nr.11112016 precum qi a H.G. nr.722/2016, privind selectarea
candidatilor pentru 5 posturi de membri in Consiliul de Administratie al S.C. gdilitar Salub - Term
S.R.L. Mdcin.

6. Cerin{e specifice:

I.1. SARCINITE PRESTATORULUI

6.1 Elaborarea componenlei integrale a planului de selectie.

6.2. Elaborarea urmdtoarelor documente necesare bunei desfi5urdri a procedurii de selec{ie, IErd a se
limita doar la aceste4 conform legii:

a) profilul consiliului de administratie
b) profilul membrilor consiliului de administralie (profilul candidajilor)
c) criterii de evaluare qi seleclie
d) planul de seleclie
e) anunjul de recrutare gi seleclie
fl fige de sintezi pentru fi ecare fazi a plmtului de seleclie
g) materiale referitoare la declaralia de intenJie
h) plan de interviu
i) formulare necesare in procesul de selecJie: formulare de nominalizare pentru candidalii

propugi, recomndari de nominalizare, formulare de confidenlialitate, folmurale ale
declaratiilor necesare a fi completate de cdtre candidali, liste-elementelor confidenJiale gi a
celor ce pot fi fbcute publice

i) proiectul contractului de Mandat pentru fiecare pozilie de membru desemnat in c.A.
k) lista detailati a documentelor necesare in vederea depunerii candidaturii de cdtre persoane

. -fizice 
qi persoane juridice, in func[ie de etapele proCedurii de seleclie

l) .lista elementelor pentru verificarea candidalilor aflati in lista scurtd
m) matricea profilului consiliului
n) matricea profilului candidatului

( pe baza calificdrilor, experientei qi abilititilor dorite pentru fiecare membru al consiliului de
administralie cu luarea in considerare a specificului gi complexiafii activit4ii societ?itii, precum qi a
cerinlelor din scrisoare de atteptdri care va fi intocmiti de autoritatea publicd tutelari)

6'3.Verificarea dosarelor de candidaturi. in raport cu minimut de criterii stabilite pentru seleclie, in vederea
alcituirii listei lungi de candidaturi; candidaturile care nu intrunesc minimul de criterii al profilului de candidat
sunt respinse din lista lungl;

z



6.4.DacI informa{iile din dosare nu sunt concludente in ceea ce privege intrunirea minimului de criterii
stabilite pentru seleclie de cltre candidali, procedeazi la solicitarea de clarificiri suplimentare sau decide
respingerea candidaturii;
6.5.lnformarea in scris a candidalilor respinqi de pe lista lungd despre aceasti decizie;
6.6.Verificarea informatiilor din dosarele de candidatur6 rlmase pe lista lungi qi stabilirea punctajului conform
grilei de evaluare pentru fiecare criteriu din cadrul matricei profilului pentru fiecare candidat;
6.T.Efectuarea analizei comparative prin raportare la profilul consiliului;
6.8.Solicitarea informatiilor suplimentare candidatilor din lista lungl, daci este cazul, pentru acurateJea
punctajului; organizarea interviurilor directe cu candidalii, conform planului de selecjie;
6.9.Elaborarea listei scurte conform normelor metodologice aprobate prin H.G.722/2016
6.10. in cazul in care in lista scurti nu este selectat un numlr iuficieni de candidali pentru ocuparea tuturor
posturilor din cadrul Consiliului de Administralie, prestatorul va proc€da la reluarea selecliei pana la
ocuparea tuturor poziliilor pentru care s-a iniliat procedura de selecJie ftri costuri suplimentare, avind
dreptul la prelungirea duratei contractului de servicii.
6.1l. Colaborarea cu comitetul de nominalizare 9i renumerare din cadrul consiliului de administralie in
toate activiti{ile necesare procedurii de seleclie.

7. CERINTE MINIME OBLIGATORII PENTRU PRESTATORII SERVICILOR DE
RECRUTARX - conform OUG 109/2011, aprobatl cu modificiri prin Legea nr. lll/2016

7.1 . Ofertanlii trebuie si dovedeascd o forml de inregistrare din care sd reiasd cd operatorul
economic este legal constituit, ca nu se afld in niciuna dintre situaliile de anulare a constituirii
precum gi faptul cd are capacitatea profesionald de a rcaliza activitdlile care fac obiectul achiziliei.
Se va prezenta Certificat constatator emis de

ONRC.

OExperienld generald:

7.2. Ofertantul hebuie si demonstreze cd in ultimii 3 (trei) ani a prestat servicii similare de recrutare
candidali pentru pozilii de administratori sau directori la intreprinderi publice sau private;
7.3 Valoarea cumulati a contractelor de recrutare in ultimii 3 ani pentru activitatea de seleclia a
administratorilor $i directorilor hebuie sd fie de minim 8.000 lei.

7.4. Prezentarea profilului de clienli pentru care s-au prestat servicii similare, cu
predileclie in domeniul unitdlilor publice .

@ ExperienJa specificd

7.5. Ofertantul trebuie s6 demonstreze cd in ultimii 3 (rei) ani a prestat servicii similare de
recrutare gi plasare de personal, pe pozilii de membri cA conform ou-G 109/2011 pentru cel putin
2 intreprinderi publice din domeniul unitdlilor publice;

7.6.. Prestatorul va pr.rne la dispozilie o echipi cu experienlE in recrutare resurse umane (cel
pulin 2 expe(i) 9i va indica rolul fiecdrui expert in cadrul procesului de selectare. Se va prezenta
modul de implicare in executarea obligaliilor prestatorului al fieclrui membru din echipi indicali
in ofert5, cu detalierea activitiililor ce ar urma a fi executate de c6tre acegtia.

7 7. Ofertantul trebuie si demonstreze experienti in dezvoltarea profilului pentru consiliu, bazata
pe intregrare personalizatil a nevoilor de stategii de afaceri, organizationale, de conducere $i guvemanp,
prin indeplinirea activit?igi de stbilire a profilului pentru c.A. conform ouc 109/2011.
7.8. Ofertantul trebuie sd demonstreze cI minim 60%o din procentul de candidali recomandati gi



ulterior selectali $i-au pdstrat aceastE calitate pentru mai mult de un an in ultimii trei ani.

Documente judtificative care probea.i indeplinirea cerinlelor sunt:

- Certificate/contracte/documente/proceseverbale/recomanddri etc contrasemnate de c6tre o
unitate publicd sau clientul privat beneficiar din care sd reazulte cd ofertantul a prestat servicii de
recrutare qi selectie a candidalilor pentru pozilii de administrator sau director liintreprinderi
publice private, din care cel puJin 2 intreprinderi punblice din domeniul utilitAfilor p;bfice - care s-
au concretizat cu ocuparea acelor pozilii; precum gi celelalte condilii de la punctel e: 7.2.,7 .4.,7 .5.,
7 .6. qi 7 .8,
- Lista experfilor dedicafi proiectului de recrutare gi selectie, din care sd reiasi cd sunt indeplinite
condiliile de la punctele 7.6.5i7.7..
- Lista (Portofoliul) de clienli, din care sd reiasi indeplinirea condiliilor cerute la punctele 7.4 9iI .5.

8. CRITERIULDEATRIBUIRE

Criteriul de atribuire in b aza cdruia se va incheia contractul de servicii este: pretul cel mai
scizut aplicabil ofertelor care dovedesc indeplinirea cerinlelor caietului de sarcinl.-

9. RAPORTARI ALE PRESTATORULUI

Prestatorul va pune la dispozilia beneficiarului urmdtoarele rapoarte:

A. Raportul initial - Fdrd a se limita la aceste elemente, raportul inilial va cuprinde:

Planul de seleclie - componenta integrald - care sd cuprindE inclusiv graficul de timp pentru
implementarea proeictului, incluzAnd momentele cheie, punctele critice, resursele

alocate;

1 . Documentele activitil{ilor cuprinse la punctele 6.1. qi 6.2., respectiv:

- profilul consiliului de administra{ie
- profilul membrilor consiliului de administralie (profilul candidalilor)
- criterii de evaluare gi selecJie
- planul de seleclie
- anuntul de recrutare gi selec{ie
- fige de sintezl pentru fiecare fazi a planului de selec{ie
- materiale referitoare la declaraJia de intenti
- plan de interviu
- formulare necesare in procesul de selectie: formulare de nominalizare pentru candidalii propugi,
recomandari de nominalizare, formulare de confidenlialitate, folmulare ale declaraliilor necesare a
fi completate de clhe candidali, liste elementelor confidenJiale gi a celor ce pot fi lEcute publice
- proiectul Contractului de Mandat pentru fiecare pozilie de membru desemnat in C.A.
- lista detailatl a documentelor necesare in vederea depunerii candidaturii de c6tre persoane fizice
gi persoane juridice, in func1ie de etapele procedurii de seleclie
- lista elementelor pentru verificarea candidatilor afla{i in lista scurtri
- matricea profilului consiliului
- matriceaprofilului candidatului
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B. Raport de progres pentru activitilile cuprinse la punctele 6.3. - 6.10.
Raportul de progres va fi transmis de citre prestator beneficiarului conform

termenelor stabilite prin Graficul de timp qi va fi insotit de documete cu privire la
evaluarea candidatilor, stabilirea punctajului gi elaborarea listelor ierarhizate de candidali.
Raportul de progres intermediar va cuprinde, IErI a se limita la:

- Descrierea activitdlilor efectuate p6nd la data raportirii
- Lista lungi
- Modul de stabilire a punctajului pentru fiecare candidat
- Lista scurtii a candidatilor
- CAte un,,Raport de candidat" pentru fiecare candidat din lista scurtrl care va contine minim, dar
fEr[ a se limita 14 urm6toarele documente:

LRaportul efectiv

2.CV-ul (in limba romAnd)

3.Acte doveditoare ale studiilor
4. Acte doveditoare ale experientei solicitate
5.DeclaraJia de intenJie prin care candidatul igi prezintd viziunea sau programul intreprinderii
publice; (cfOUG 10912011aprobatii prin legea nr. I 1 1/2016)

.v 6.Declaratia pe propria rdspundere datd de candidatprivind lipsa antecedentelor penale,
neincadrarea in situalia de conflict de interese

7. Cazier judiciar Cazier fiscal

8.Chestionarul de evaluare cu punctajul rezultat

C. Raportul Final care va fi transmis beneficiarul. Raportul final va cuprinde fErd a se limita la
aceste4 urmatoarele informalii :

I . Descrierea activitillor $i a rezultatelor procesului de selectie gi recrutare
2. Raport privind derularea interviurilor
3. Prezentareaconcluziilor
Toate documentele se vor executa gi trimite de cltre prestator beneficiarului in termenele prevAzute

de OUG 10912011 - a5a cum a fost modificatd 9i aprobatii prin Le gea nr. 11112016, precum qi a HG
722/2016 - Normele de aplicare a OUG 1 09/201 1 in ceea ce privegte expertul independent.

La cererea beneficiarului, prestatorul are obligatia de a remedia,/reface/completa oricare dintre
documentele transmise in termen de maxim 5 zile de la solicitare.

10. CERINTE PRI\TND TRANSMITEREA RAPOARTELOR

Rapoartele de activitate menlionate la punctul 9 vor fi elaborate in limba romdni gi vor fi
transmise de cdtre beneficiar atit in format electronic (prin email 9i CD), cAt gi pe suport de h6rtie.
Observaliile la rapoarte ale beneficiarului se vor transmite prestatorului in termen de 5 zile de la data
primirii acestora.

11, PROCEDURA DE COMUNICARE

Orice comunicare intre pdrli se va face in limba romdni.
Beneficiarul va pune la dispozilia ofertantului declarat c6qtig6tor, in vederea comunic6rii tuturor
informafiilor de interes in derularea contractului, doutr persoane de contact. (Nume, prenume, Telefbn,
Email)

ofertantul declarat cdqtigitor va pune la dispozilia beneficiarului datele de contact ale
membrului/membrilor echipei de experfi care vor participa la indeplinirea obiectului contractului.
(Nume, Prenume, Telefon, Email)
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12. CONFLICT DE INTERESE

in executarea contractului, pentru evitarea oricnrui posibil conflict de interese, expe(ii desemnati
de citre ofertant in echipa de proiect vor semna o declarilie pe propria rispundere privind conflictul de
interese.

13. MODALTTAu On EFECTUARE A PLATTLOR

Efectuarea plellor se va efectua dupe cum urmeaz6:

a) 20% din preful contractului se va pliti dupi depunerea de cdtre Prestator a Raportului inilial la sediul
beneficiarului

c) 80% din preful contractului se va plitii dupd numirea administratorilor gi incheierea contractelor de
mandat dintre AGA gi fiecare membru la CA

14. GARANTAREA OCUPARII POZITIILOR DE ADMIMSTRATOR

Prestatorul se obligd sd garanteze ocuparea postului pe o perioadi de minim 12 luni de la data
incheierii contractului de mandat al candidatului in cadrul S.C. Edilitar Salub - Term S.R.L., cu exceplia
incetirii calitdtii de membru al cA ca urmare: a decesului, a demisiei membrului cA, sau a
imposibilitalii exercitirii mandatului din cauze care nu se cuno$teau la momentul efectu6rii selecliei
candidajilor.

in perioada prevtrzutii la alineatul anterior orice inlocuire a candidatului selectat, necesari din motive
neimputabile S.C. Edilitar Salub - Term S.R.L. se va face de cdtre Prestator, care i$i va asuma toate
costurile aferente, cu excepliile prevdzute mai sus (demisie, deces, imposibilitatea exercitarii mandatului
din cauze care nu se cunogteau la momentul efectuirii selecliei candid;tilor).

ls. SANCTTUNT

- Contractul va cuprinde in mod obligatoriu dreptul Beneficiarului de a percepe penalitdJi in sinralia
indeplinirii cu intdrziere sau in mod defectuos a obligaliilor prevlzute in contracfin sarcina
prestatorului.
16. CONFIDENTIALITATEA INFORMATIILOR

Toate informaliile privind identitatea candidatilor trebuie str fie tratate cu confidentialitate, iar
accesul la acesG informaJii trebuie sr fie limitat numai de acele persoane 

"*. r;,;;ii;e in procesul
de selectie qi in procesul decizional.
At6t prestatorul cAt gi beneficitrul sunt obliga{i sE pdstreze confiden}ialiatea datelor solicitate gi sd nu
foloseasci in interesul propriu informatiile confidenliale, chiar dacd acest. no uo Arui oti..tot
incheierii unui contract.

17. REALIZAREA $I iNCETAREA CONTRACTULUI

):ll9tly.:.lo: :y:])r.:,"t".: obtigaJiei privind realizarea si depunerea Raportului iniJial in
i:T:?)ll:,flll: :".iT",*: "a 

efect reiilierea ",t u.turui a. piil.",,, f#,;;il; ffii;
,TH:1,:1,i"tlg1::"::I,XlTgJerorj.udeciroresti, r;;nilri; il;;; riJi.-r ,, riiindeprineqte in
::31 jl j:,::l::-:::1 11*" jul1e"4it" *,-"i" ;;;;;;;;;il;ffi ;,t,d il ;L#ffii
::T:j::11a Ji:?I11-,f q""Tg"r0zlecalendari,i..,s;n;;i;;;;ilil;;#,i,,'il.,
::Ty:t:t;1?lie-rea 

prevdzuta de acest aliniatintervine d; t;l;tul;i}i.,; i;il;;;ffi;##:emisd de Beneficiar.
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Contractul inceteazi"de drept, ," gigi in contract.obligatiilor


