Etapele Procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație la
Societatea SERVICII PUBLICE IAȘI S.A.
Nr.
crt.

Etapa

1.

Declanşarea procedurii de
selecţie

2.

Elaborarea şi publicarea
proiectului componentei
iniţiale a planului de selecţie pe
pagina de internet

3.

Consultări, formulare de
propuneri referitoare la
componenta iniţială, dacă este
cazul

4.

Finalizarea componentei
iniţiale

5.

Contractarea expertului
independent

6.

Inițiera elaborării Scrisorii de
aşteptări

Termen
27.08.2018
În termen de 5
zile de la data
declanşării
procedurii de
selecţie 31.08.2018
În termen de 5
zile de la data
publicarii
proiectului
În termen de
maximum 10 zile
de la data
declanşării
procedurii de
selecţie
După
definitivarea
componentei
iniţiale
Termen estimat:
maxim 10 zile de
la publicarea
Componentei
inițiale
Anunţul privind
consultările se va
realiza cu cel
putin 10 zile
înainte de data
consultărilor

7.

Organizarea consultărilor
privind Scrisoarea de aşteptări

8.

Înainte de
elaborarea şi
Aprobarea Scrisorii de aşteptări finalizarea
Profilurilor
Consiliului şi

Responsabil

Document

Autoritatea
publică tutelară

HCL nr.299/
27.07.2018

Autoritatea
publică tutelară

Ref. nr.86862/
29.08.2018

Comitetul de
nominalizare şi
remunerare şi
Comisia de
selecție

P.V. nr.88437/
04.09.2018

Autoritatea
publică tutelară

Ref. nr.89554/
06.09.2018

Societatea

Disp.nr.3574/
05.10.2017
Ctr.prest.serv.
22533/03.10.2018

Structura de
guvernanţă
corporativă

Scrisoare de
aşteptări, versiune
iniţială
20.09.2018

Structura de
guvernanţă
corporativă

Adresa 94735/
20.09.2018
Anunt nr.97685/
26.09.2018
P.V.nr.104158/
12.10.2018
P.V.nr.104661/
15.10.2018

Conducătorul
autorităţii
publice tutelare

Dispoziția
nr.2378/
30.10.2018

9.
10.

Elaborarea Profilului
consiliului şi Profilului
candidatului
Organizarea consultarilor
privind Profilul consiliului şi
Profilul candidatului
Avizarea Profilul consiliului şi
Profilul candidatului

Candidatului
După aprobarea
Scrisorii de
aşteptări
07.11.2018

Comisia de
selectie
Structura de
guvernanţă
corporativă
Comisia de
selecție

Profil
P.V. nr.114848/
07.11.2018

12.

Aprobarea Profilului
consiliului și Profilului
candidatului

16.11.2018

Comisia de
selecție

P.V. nr.115871/
12.11.2018
Referat nr.P.V.
nr.118051/
16.11.2018

13.

Organizarea consultărilor
privind componenta integrală a
Planului de selecţie

16.11.2018

Comisia de
selecţie

P.V. nr.118269/
16.11.2018

11.

14.

15.
16.
17.
18.

Definitivarea Planului de
selecţie
Publicarea anunţului de selecţie
20.11-21.12.2018
şi colectarea candidaturilor
Crearea listei lungi de
candidaturi
Crearea şi anunţarea listei
scurte
Depunerea Declaraţiei de
Minim 15 zile
intenţie
pentru depunere

19.

Evaluarea listei scurte şi
selecţia pe bază de interviu

De stabilit

20.

Întocmirea Raportului final și
transmiterea către conducătorul
autorităţii publice tutelare, în
vederea mandatării
reprezentanţilor statului în
A.G.A., pentru propunerea de
membri în consiliu

De stabilit

21.

Mandatarea A.G.A.

22.

Numirea noilor administratori

Comisia de
selecţie,
asistata de
expertul
independent
Autoritatea
publică tutelară
Expertul
independent
Expertul
independent
Candidaţii din
lista scurtă
Comisia de
selecţie/ expert
independent

Comisia de
selecţie

Autoritatea
publică tutelară
Adunarea
generala a
actionarilor

Plan de selecţie

Anunţ de selecţie
Lista lungă
Lista scurtă
Declaraţie de
intenţie

Raport final

Hotărâre AGA

