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         PROFILUL DIRECTORULUI GENERAL 
al SC CLP ECO SALUBRITATE SA. Pascani 

 
A. ASPECTE GENERALE ALE PROFILULUI 

1. Contextul organizațional 

   SC CLP ECO SALUBRITATE SA, cu sediul in Municipiul Pascani, Str.Morilor, 
Nr.14, Jud.Iasi, a fost infiintata prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului 
Pascani nr.77/29.07.2011 prin reorganizarea serviciului de salubrizare din cadrul 
RAGCL Pascani, avand ca unic actionar Municipiul Pascani. Societatea a fost 
infiintata in baza prevederilor Legii nr. 31/1990 – legea societatilor cu modificarile si 
completarile ulterioare, ale Legii nr.101/2006 – privind salubrizarea localitatilor, cu 
modificarile si completarile ulterioare, ale Legii nr.51/2006 – privind serviciile de 
utiliate publica, cu modificarile si completarile ulterioare.  
 SC CLP ECO SALUBRITATE SA este persoana juridică română cu capital 
integral subscris si varsat de catre unicul acţionar, persoana juridica de drept public, 
constituită sub forma juridică a unei societati comerciale pe acţiuni. 
 Capitalul social total al Societăţii este de 1.052.400 lei, aport integral subscris şi 
vărsat, constând in aportul in numerar, respectiv 790.080,55 lei, si aportul in natura, 
respectiv 262.319,45  al actionarului unic. Capitalul social este divizat în acţiuni 
nominative şi dematerializate cu o valoare nominală de 100 lei fiecare. 

A. Obiect de activitate principal: 
  Cod CAEN: 3811 — Colectarea deseurilor nepericuloase; 
 B. Obiecte de activitate secundare: 
  Cod CAEN 3812 — Colectarea deseurilor periculoase; 
  Cod CAEN 3821 — Tratarea si eliminarea deseurilor nepericuloase; 
  Cod CAEN 3822 - Tratarea si eliminarea deseurilor periculoase; 
  Cod CAEN 3831 — Demontarea (dezamsamblarea) masinilor scoase din 
uz pentru recuperarea materialelor; 
  Cod CAEN 3832 Recuperarea materialelor reciclabile sortate; 
  Cod CAEN 7500 — Activitati veterinare (ecarisaj); 
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  Cod CAEN 8129 — Alte activitati de curatenie (maturat strazi, 
indepartarea zapezii si a ghetii, dezinsectie, deratizare); 
  Cod CAEN 4677 — comert cu ridicata al deseurilor si resturilor 
metalice si nemetalice si al materialelor pentru reciclare, inclusiv colectarea, sortarea, 
separarea; 
  C. Societatea mai desfasoara si alte activitati potrivit dispozitiilor Legii 
nr.101/2006 privind serviciul de salubrizare a localitatilor, cu modificarile si 
completarile ulterioare si anume: 
 - maturat, spalat, stropit si intretinerea cailor publice; 

- curatarea si transportul zapezii de pe caile publice si mentinerea in functiune a 
acestora pe timp de inghet sau polei; 

-  colectarea, transportul, depozitarea si valorificarea deseurilor voluminoase 
provenite de la populatie, institutii publice si agenti economici, neasimilabile celor 
menajere (mobilier, deseuri de echipamente electrice si electronice); 

-  colectarea, transportul, sortarea, valorificarea si eliminarea deseurilor 
provenite din gospodariile populatiei, generate de activitati de reamenajare si 
reabilitare interioara a locuintelor/apartamentelor proprietate individuala; 

- sortarea deseurilor: pet-uri, hartie, sticla, carton; 
   - dezinsectia, dezinfectia si deratizarea; 

-  activitati de ecarisaj; 
 
   Activitatea societatii se desfasoara cu respectarea urmatoarelor principii: 

- autonomie locala; 
- responsabilitate si legalitate; 
- protectia si conservarea mediului natural si construit; 
- administrarea eficienta a bunurilor din proprietatea publica sau privata a  

unitatii administrative – teritoriale; 
- continuitate din punct de vedere calitativ si cantitativ, in conditiile  

contractuale reglementate; 
- adaptabilitate la cerintele utilizatorilor ; 
- transparenta decizionala si protectia utilizatorilor; 
- liberul acces la informatiile privind serviciile oferite; 

            In concordanta cu principiile enuntate, in viziunea autoritatii tutelare, 
activitatea SC CLP ECO SALUBRITATE SA trebuie sa fie definita prin: 

- Profesionalism si performanta; 
- Transparenta si predictibilitate; 
- Etica si integritate; 

 

SC CLP ECO SALUBRITATE SA presteaza serviciul de salubrizare pentru o 
populatie de peste  16.869 de locuitori si 851 agenti economici. Astfel, anual societatea 
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colecteaza, transporta si depoziteaza in depozitul ecologic Tutora Iasi aproximativ 
8.866,76 tone de deseuri menajere. 
 Ca operator local ce detine exclusivitatea prestarii serviciului de salubrizare pe 
raza Municipiului Pascani, SC CLP ECO SALUBRITATE SA contribuie la 
dezvoltarea locala, prin imbunatatirea nivelului de trai al locuitorilor, realizarea unei 
infrastructuri moderne a sistemului public de salubrizare si preocuparea permanenta 
pentru protectia mediului inconjurator.  
 

Obiective generale: 
● respectarea angajamentelor asumate de România cu privire la implementarea 

acquis - ului comunitar aplicabil serviciilor comunitare de utilitati publice; 
 ● atingerea  conformitatii  cu  standardele  comunitare  privind  calitatea  si  
cantitatea serviciilor comunitare de utilitati publice; 
 ● satisfacerea  cerintelor  de  interes  public  ale  colectivitatilor  locale  si  
cresterea bunastarii populatiei; 
 ● adoptarea  de  norme  juridice  si  reglementari  care  sa  faciliteze  
modernizarea  si dezvoltarea serviciilor comunitare de utilitati publice si a 
infrastructurii tehnico-edilitare aferente,  deschiderea  pietei,  eficientizarea  
furnizarii/prestarii  serviciilor  si  cresterea calitatii acestora; 
 

SC CLP ECO SALUBRITATE SA  are ca obiectiv general, obtinerea 
performantelor operationale si financiare care sa o recomande ca o companie 
competitiva pe piata serviciilor de salubrizare a localitatilor din Romania.  

 
Obiective specifice: 
● asigurarea continuitatii serviciilor comunitare de utilitati publice; 

 ● asigurarea calitatii și a resurselor pe termen lung a acestor servicii; 
 ● dezvoltarea infrastructurii de utilitate publica; 
 ● accesibilitatea preturilor la consumator; 
 ● evidentierea transparentei costurilor în stabilirea preturilor. 

 
2. Atribuțiile  Directorului  General 

        2.1 Este însărcinat cu îndeplinirea tuturor actelor necesare și utile pentru 
realizarea obiectului de activitate al societății, cu excepția celor rezervate de lege 
pentru Consiliul de Administratie . 
        2.2 Conduce nemijlocit și efectiv întreaga activitate a societații; 
        2.3 Selectează, angąjează și concediază personalul salariat, cu respectarea 
prevederilor legislației muncii și a Contractului Colectiv de Muncă;  
        2.4 Reprezintă societatea în relațiile cu terțe persoane fizice sau juridice; 
        2.5  Încheie actele juridice,în numele și pe seama societății comerciale; 
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        2.6 Alte prerogative încredințate de Consiliul Local al Municipiului Pascani, de  
Consiliul de Administrație al societății, de Primarul Municipiului  Pascani, după caz, 
sau prevăzute de lege; 
       2.7 Stabileste obiectivele de performanta si criteriile de evaluare ale acestora 
pentru personalul care ocupă funcții de conducere în cadrul societății cat si pentru 
restul personalului angajat; 
       2.8 Urmărește modul de îndeplinire a obligațiilor prevăzute in fișele postului, 
precum si a intregului personal din cadrul societății. 
      2.9 Urmareste realizarea direcțiilor principale de activitate și dezvoltare a 
societății, a obiectivelor si criteriilor trasate de Consiliul de Administratie. 
      2.10. Intocmeste lunar/trimestrial rapoarte de activitate pe care le prezintă  
Consiliului de Administratie. 

Directorului general ii este cerut să înțeleagă pe deplin responsabilitățile pe care 
le are, să aibă o viziune pe termen lung și să ofere contribuții valoroase, să arate 
dedicație pentru rolul lor prin pregătire minuțioasă, disponibilitate și punctualitate, 
dedicație pentru îmbunătățirea continua a societății, integritate, independență, să ia 
numai decizii pentru binele organizației și probitate. 

B. PROFILUL INDIVIDUAL AL DIRECTORULUI GENERAL 
al SC CLP ECO SALUBRITATE SA 

 Condițiile generale minime obligatorii pentru pozitia de DIRECTOR  
GENERAL sunt următoarele: 

a) studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență; 
b)  cetatenie romana/ cetatenie apartinand altor state membre ale Uniunii  

Europene si cu domiciliul in Romania; 
c) cunoașterea limbii române (scris și vorbit); 
d) stare de sanatate corespunzatoare care sa-i permita indeplinirea functiei  

de director general, atestata pe baza de documente medicale; 
e) capacitate deplină de exercițiu; 
f) să nu aibă înscrieri în cazierul fiscal și judiciar; 
g) experiență în îmbunătățirea performanței societăților pe care le-au  

administrat/condus; 
  h) minim 10 ani experiență profesională, din care minim 5 ani in functii de 

conducere, experiente in activitatea de administrare/management a unor intreprinderi 
publice profitabile sau a unor societati comerciale profitabile; 

  i) să nu fi fost destituit dintr-o funcție publică sau să nu fi încetat  
contractul individual de muncă pentru motive imputabile salariatului în ultimii 5 
ani; 
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 Cunoștințe, aptitudini si abilităti: 

                a)  Cunostinte specifice sectorului de activitate 
         -  cunoștinte despre domeniul de activitate al societății;  
         - cunoștinte despre reglementările specifice serviciilor publice;  
          cunoașterea Strategiei de Dezvoltare a Municipiului Pascani. 
 

b)Competente profesionale de importantă strategică/tehnică/economică 
 

Are experientă în: 
       - îmbunătățirea performanței societății, bune capacități strategice și de 
evaluare a impactului deciziilor sale privind societatea și părțile interesate ale 
acesteia; 
       -  evaluarea opțiunilor strategice și riscurilor, identificarea priorităților și  
contribuirea la îmbunătățirea strategiei de dezvoltare a societătii; 
       - practici de management financiar și abilitatea de a comunica în clar 
așteptările și actiunile  necesare pentru realizarea indicatorilor stabiliți de 
autoritatea publică tutelară;  
      -  managementul riscului, inclusiv abilitatea de a identifica, cuantifica și 
propune strategii pentru managementul riscului. 

               c) Guvernanta corporativă 
              - puternică înțelegere a principiilor și practicilor de guvernanță corporativă 
cu privire la: 

- rolurile și responsabilitățile functiei lor; 
- gândire strategică și previziuni; 
- monitorizarea performantei. 

 
                d) Social si personal 

Se au în vedere următoarele: 
- se comporta cu integritate, onestitate și transparență în relația cu  

ceilalti si cu societatea; 
- construiește bune relații în cadrul și în afara societății pentru a putea  

influența deciziile și rezultatele în vederea beneficiului societății și pentru o 
viitoare realizare a scopurilor acesteia. 

- gestionează cu eficacitate conflictele, găsește un interes comun să  
obțină cooperare atunci când are de-a făce cu opinii adverse; 

- luarea deciziilor prin cunoașterea din interior a bunelor practici de  
guvernanță a întreprinderii publice. 
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                         PROFILUL CANDIDATULUI PENTRU      
                        POZIȚIA DE DIRECTOR GENERAL 

                          al SC CLP ECO SALUBRITATE SA Pascani 
 

In conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 
109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, aprobata si 
modificata prin Legea nr. 111/2016 și ale Hotărârii Guvernului nr.722/2016 pentru 
aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanața de 
urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor 
publice, având în vedere contextul organizațional, obiectivele și rezultatele așteptate, 
strategia întreprinderii publice și elementele cheie cerute directorului general pentru 
asigurarea unei activități de succes a întreprinderii publice și atribuțiile acestora,  
Consiliul de Administratie al SC CLP ECO SALUBRITATE SA stabileste Profilul 
Candidatului pentru pozitia de Director General al Societatii . 
 
Condițiile generale minime obligatorii care vor fi îndeplinite pentru funcția de 

director general sunt următoarele: 
a)  studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență; 
b) cunoașterea limbii române (scris și vorbit);  
c)  capacitate deplină de exercițiu; 
d) să nu aibă înscrieri în cazierul fiscal și judiciar; 
e)  experiență în îmbunătățirea performanței societăților, inclusiv cele din  

sectorul  privat,  sau regiilor autonome pe care le-au administrat sau condus de cel 
puțin 5 ani; 

f) să nu fi fost destituit dintr-o funcție publică sau să nu fi încetat contractul  
individual de muncă pentru motive imputabile în ultimii 5 ani; 

Candidații selectați conform condițiilor minime de mai sus, vor fi evaluați pe 
baza matricei directorului general.  

 
Pentru a se califica pentru poziție, candidații trebuie să posede următoarele 

cunoștințe, aptitudini și abilități: 
a. Competente specifice sectorului de activitate al întreprinderii publice 
Următoarele obiective specifice principale vor fi avute în vedere la stabilirea 

competențelor în domeniul de activitate al societății: 
- cunoștinte de sector specifice întreprinderii publice ; 
 cunoștinte despre reglementările specifice serviciilor publice ; 
 

b. Competente profesionale de importanta strategică/tehnică 
          Directorul general va avea experiență  în: 

- îmbunătățirea performanței societăților și serviciilor pe care le-a administrat 
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sau condus, bune capacități strategice și de evaluare a impactulului deciziilor privind 
societatea și părțile interesate ale acesteia; 

-întelegerea  rolului sau în oferirea unei direcții strategice pentru organizație pe  
termen lung; 

- evaluarea opțiunilor strategice și a riscurilor; 
- identificarea priorităților strategice și contributia  la prezentarea de direcții 

strategice Consiliului de Administratie , în scopul de a oferi valoare și creștere pentru 
societate pe termen lung; 

-cunoștinte și abilități de a evalua opțiuni strategice și riscuri, de a identifica 
priorități și de a contribui la îmbunătățirea strategiei de dezvoltare a societății; 

  - cunoștințe și practici de management financiar și abilitatea de a comunica în 
clar așteptările și acțiunile necesare pentru realizarea indicatorilor stabiliți de Consiliul 
de Administratie; 

- cunoștințe pentru managementul riscului, inclusiv abilitatea de a identifica, 
cuantifica și propune strategii pentru managementul riscului; are o înțelegere a 
sistemului legal și a mediilor legale în care operează societatea. 

 
c. Guvernanta corporativă 
O puternică înțelegere a principiilor și practicilor de guvernanță corporativă cu 

privire la: 
- practici și principii de guvernanță corporativă, este familiarizat/ă cu legislația 

și politicile guvernamentale referitoare la guvernanța întreprinderilor publice și 
înțelege importanța gestionarii resurselor publice într-o manieră transparentă și 
eficace; 

- rolul și responsabilitățile directorului; 
- gândire strategică și previziuni;  
- monitorizarea performanței; 
- înțelegerea responsabilităților functiei privind monitorizarea organizației și  

responsabilitățile sale legale, etice sau sociale. 

d. Social si personal 
Se au în vedere următoarele: 
- Dezvoltarea și motivarea personalului; 
- Relaționarea cu succes cu alții în diverse grupuri și situații, promovând relațiile  

armonioase de lucru;  
- Eficienta în negocierea de înțelegeri care obțin rezultatele dorite, într-o  

manieră ce demonstrează respect și integritate; 
- Imbunatatirea siguranței și sănătății ocupaționale a angajaților; 
- Creșterea productivității muncii și a performanței personalului; 
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e. Etică si integritate 
Se comportă cu integritate, onestitate și transparență în relația cu alții și cu 

societatea. 
Evitarea situațiilor de conflict de interese sau incompatibilități prevăzute de 

O.U.G. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu 
modificările și completările ulterioare și Legea 31/1990 republicată, cu modificările și 
completările ulterioare . 

f. Independentă 
Posedă o gândire independentă și este capabil/ă să ofere provocarea și rigoarea 

necesare pentru a asista Consiliul de Administratie în realizarea unei înțelegeri 
globale a informațiilor și opțiunilor care facilitează un standard înalt în luarea 
deciziilor. 

g. Alinierea cu Scrisoarea de asteptari a actionarilor  
 

Rating 1 2 3 4 5 
Alinierea cu 
scrisoarea 
de asteptari 
a 
actionarilor  

Calitate si 
intentia 
exprimata 
nu se 
aliniaza  

   Alinierea se 
realizeaza 
atit la nivel 
de intentie 
cat si la 
nivel de 
calitati  

 
 
Criterii de evaluare si selectie la interviu:  

1. Indeplinirea criteriilor generale si specifice si a celor prevazute in OUG 109/2011, 
Legea 111/2016 si HG722/2016 privind normele de aplicare 

2. Cunostinte de afaceri in privinta obiectului de activitate al societatii  
3. Cunostinte, experienta si abilitati manageriale  
 

Candidatii selectati conform conditiilor minime de mai sus vor fi evaluati in baza 
matricei Profilului Candidatului. 
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CRITERII  DE INDEPLINIT DE CATRE CANDIDATII PENTRU POSTUL DE DIRECTOR 

GENERAL CLP ECO SALUBRITATE S.A Pascani 

                               Criterii  

     Candidati      
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1.
C
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1. 1Competente specifice sectorului               
1.1.1 Cunostinte despre domeniul de activitate al 

societatii comerciale, cunostinte de afaceri in 
privinta obiectului de activitate al societatii, 
cunoasterea pietei in care activeaza societatea  

 

 
 
opt 

0,8           
1.2 Cunostinte profesionale de importanta strategica               
1.2.1 Gandire strategica si previziuni  oblig   1           
1.2.2 Finante si contabilitate oblig  1           
1.2.3 Cunoaștere și experiența în aplicarea practică a 
reglementărilor și procedurilor conexe funcției 

oblig 
 1           

1.2.4 Tehnologia informatiei  opt.  0,5           
1.2.5 Legislatie  oblig  1           
1.3 Guvernanta corporativa               
1.3.1 Guvernanta intreprinderii publice  opt. 0,5           
1.3.2 Rolul consiliului  opt. 0,5           
1.3.3 Monitorizarea performantei  opt. 0,5           
1.4 Social si personal               
1.4.1 Luarea deciziilor  oblig  1           
1.4.2 Relatii interpersonale  oblig  0,7           
1.4.3 Negociere  oblig  1           
1.4.4 Capacitate de analiza si sinteza  oblig  1           
1.4.5 Competente de conducere si management oblig  1 

     

2.
T

ra
sa

tu
ri

  2.1 Reputatie personala si profesionala  oblig  1           
2. 2 Integritate oblig  1           
2.3 Independenta oblig  1           
2.4 Abilitati de comunicare interpersonala oblig 1 

     2.5 Alinierea cu scrisoarea de asteptari oblig 1 
     

  3
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3.1 Rezultate economico-financiare ale intreprinderilor 
in care si-a exercitat mandatul de administrator sau de 
director 

opt. 

0.8 
     3.2 Cazier judiciar si fiscal  

      3.3 Ani de experienta la conducerea unei societati  opt.  1 
     3.4 Studii superioare si experienta in domeniu oblig 1            

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

 
                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


