
Etapele procesului de recrutare și selectie pentru recrutarea membrilor C.A. în cadrul 

societăților: 

UNIVERS T S.A. 

TETAROM S.A. Cluj 

CENTRULUI AGRO TRANSILVANIA CLUJ S.A. 

 

 Reper de timp Data 

1 Încheiere Contract subsecvent nr. 2 la Acordul-

cadru de prestări servicii nr. 33545/290 din 

16.09.2021 

01.07.2022 

2 Publicarea anunțurilor de recrutare în presa 

scrisă și online pe site-urile societății și al 

Consiliului Județean Cluj 

04.07.2022 

3 Expirarea perioadei de depunere a dosarelor de 

candidatura 

03.08.2022 

4 Evaluarea conformitatii dosarelor de 

candidatura si elaborarea listei lungi 

03-04.08.2022 

5 Finalizarea analizei eligibilitatii candidatilor si a 

selectiei initiale si elaborarea listei scurte 

17.08.2022 

6 Finalizarea perioadei de depunere a 

declaratiilor de intentie 

02.09.2022 

7 Derulare interviuri de selectie finala 07.09.2022 

8 Finalizarea selectiei si elaborarea propunerilor 

de nominalizare 

14.09.2022 

 

 

 

 



1. Încheire contract 

subsecvent expert 

independent selectat  

01.07.2022 CJ Cluj, în calitate de autoritate 

publică tutelară 

 

 

2. Publicarea anunțului de 

selecție 

04.07.2022 Expertul independent  

Autoritatea publice tutelară 

Art. 39 alin. 1 lit.  b)  

din HG 722/2016 

3. Depunerea candidaturilor 03.08.2022 

În termen de 30 de 

zile de la data 

publicării 

anunțului 

Candidați Art. 39 alin (2) din 

HG 722/2016 

4. Evaluarea candidaturilor în 

raport cu minimul de 

criterii 

04.08.2022 Expertul independent Art. 40, 42, 43 din  

HG 722/2016 

 

5. Solicitarea de clarificări 

privitoare la candidatură 

05.08.2022 

 

Expertul independent  

6. Raspuns la clarificari 08.08.2022 Expertul independent  

7. Transmiterea răspunsului 

către candidați 

08.08.2022 

 

Expertul independent  

8. Interviu cu candidații 

rămași în lista lungă 

09-10.08.2022 

 

Expertul independent  

9. Recalcularea punctajului și 

stabilirea Listei scurte 

11.08.2022 

 

Expertul independent Art. 44 alin. (1) din 

H.G. 722/2016 

10. Cerere de clarificări 

suplimentare 

12.08.2022 

 

Expertul independent  

11. Definitivarea listei scurte și 

comunicarea selecției 

candidaților din lista scurtă 

17.08.2022 

 

Expertul independent Art. 44 alin. (1) din 

H.G. 722/2016 

12. Efectuarea comunicării 

candidaților aflați în lista 

scurtă privind termenul de 

depunerea a declarațiilor de 

intenție 

18.08.2022 

 

Comisia de selecție Art. 44 alin. (2) din 

H.G. 722/2016 



 

13. Raport de activitate al 

expertului independent 

18.08.2022 

 

Expertul independent  

14. Depunerea declarațiilor de 

intenție 

02.09.2022 

În termen de 15 

zile de la data 

stabilirii listei 

scurte si 

comunicarea 

acesteia 

candidatilor aflati 

in lista 

Candidații din Lista scurtă Art. 44 alin. (2) din 

H.G. 722/2016 

15. Analiza declarației de 

intenție și integrarea 

rezultatelor în matricea 

profilului de candidat 

05.09.2022 

 

Comisia de selecție Art. 44 alin. (3) din 

H.G. 722/2016 

16. Selecția finală pe bază de 

interviu 

07.09.2022 

 

Comisia de selecţie în consultare cu 

expertul independent 

Art. 44 alin. (5) din 

H.G. 722/2016 

17. Întocmirea raportului 

pentru numirile finale și  

transmiterea raportului 

către conducătorul 

autorității publice tutelare 

09.09.2022 

 

Comisia de selecţie în consultare cu 

expertul independent 

 

Autoritatea publică tutelară  

Art. 44 alin. (7) din 

H.G. 722/2016 

18. Transmiterea raportului 

pentru numirile finale 

actionarilor Companiei în 

vederea mandatării 

reprezentanților acestora în 

AGA pt. propunerea de 

membri în Consiliul de 

Administrație 

14.09.2022 

 

Comisia de selecţie  


