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RAPORT PRIVIND NUMIRILE FINALE 

Incheiat astazi 22.08.2017 la finalizarea procedurii de selectie privind desemnarea 

membrilor Consiliului de Administratie al Regiei Autonome Ocolul Silvic Valea 

Sieului 

 

 

     In baza Ordonantei de urgenta nr. 109/2011 privind desemnarea Comisiei de 

selectie a membrilor Consiliului de Administratie al Regiei Autonome Ocolul 

Silvic Valea Sieului , in data de 08.08.2017 comisia de concurs a intocmit lista 

scurta a candidatilor privind selectia dosarelor, fiind declarati admisi urmatorii 

candidati : 

1. Negrusa Valer – cu cererea nr. 4721 din data de 31.07.2017 . Dupa analiza 

dosarului s-a constatat ca acesta este complet si este declarat admis. 

Susnumitul poate participa la urmatoarea etapa.  

2. Dragus Ioan – cu cererea nr. 4789 din data de 02.08.2017 . Dupa analiza 

dosarului s-a constatat ca acesta este complet si este declarat admis. 

Susnumitul poate participa la urmatoarea etapa. 

 

 In data de 22 .08.2017 , ora 13:00 , Comisia de selectie incepe proba interviu, care 

se desfasoara conform Planului de interviu , pana la ora 15:00. 

   



  S-au obtinut urmatoarele punctaje finale si sunt declarati admisi, urmatorii 

candidati: 

Numele si prenumele 

cadidatilor 

Rezultat selectia 

dosarelor 

Punctaj final al 

probei interviu 
Rezultatul final 

NEGRUSA VALER ADMIS 100 ADMIS 

DRAGUS IOAN ADMIS 95 ADMIS 

 

Comisia de selectie : 

                              Presedinte:   BOB IOAN  - presedinte autoritate tutelara 

Membrii:  NISTOR PUIU FLORENTINA – auditor intern 

  MAIER ELISABETA – auditor extern  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

       Competenta reinnoirii mandatelor/alegerii membrilor Consiliului de 

Administratie revine Autoritatii Publice Tutelare prin comisia de selectie , astfel 

cum reiese din urmatoarele prevederi legale si statutare. 

 

-  Prevederile art. 6. alin. 1 din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta 

corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile si completarile 

ulterioare , potrivit carora “Membrii consiliului de administraţie se numesc 

de autoritatea publica tutelara”;  

-  Prevederile art. 7.1 din Statutul RA OS VS, potrivit carora membrii 

asociatii aleg si revoca membrii Consiliului de Administratie;  

-  Prevederile art. 7.1.1. din Actul Constitutiv al RA OS VS si art. 11 alin. 1 

din Statut, potrivit carora membrii Consiliului de Administratie sunt alesi 

pe 4 ani incepand la data de 31 mai 2013 pana la data de 30 mai 2017;  

- Prevederile art. 8 alin. 1 din OUG nr. 109/2011 potrivit carora mandatul 

membriiilor consiliului de administratie  poate fi reinnoit ca urmare a unui 

proces de evaluare;  

                              

       Luand in considerare urmatoarele: 

- Conform prevederilor art. 7.1.1. din Actul Constitutiv si art. 11 alin. 1 din 

Statutul Regiei Autonome Ocolul Silvic Valea Sieului RA, potrivit carora 

membrii Consiliului de Administratie sunt alesi pe 4 ani incepand la data 

de 31 mai 2013,  pana la data de 30 mai 2017, mandatele a 7 membrii ai 

Consiliului de Administratie expira la data de 30 mai 2017 asa cum au fost 

numiti initial, intre timp 2 membrii au demisionat din functie si anume : 

- dl. Negrea Marius Aurelian – DGFP BN ; 

-  dl. Herinean Marcel – referent Lechinta.  

 

      In prezent fac parte din Consiliul de Administratie urmatorii membrii: 

 

Presedinte         - cons.jur. SABADUS GHERAMN AUGUSTIN DOREL  

Vicepresedinte  - ing. CIRA SILVIU IOAN – sef ocol 



Membrii:           - ec. CIMPEAN MARIA DANIELA –contabil primaria Teaca 

                            - ec. FARCAS VALERIA – contabil primaria Sintereag 

                            - dl. CRACIUN DUMITRU IOAN- agricultor Mariselu  

 

         Conform OUG nr. 109/2011 care prevede “ Mandatul administratorilor este 

stabilit prin actul constitutiv, neputand depasi 4 ani. Mandatul administratorilor 

care si-au indeplinit in mod corespunzator atributiile poate fi reinnoit ca urmare  a 

unui proces de evaluare, cererea pentru reinnoirea mandatului se adreseaza 

autoritatii publice tutelare, cu obligatia candidatului de a prezenta un raport de 

activitate pentru perioada mandatului efectuat”. Raportul de activitate la reinnoirea 

mandatului reprezinta un “document intocmit de fiecare membru al consiliului care 

solicita reinnoirea mandatului si care cuprinde sintetic cel putin: realizarile 

relevante ale inteprinderii publice pe perioada mandatului, obtinute ca urmare a 

deciziilor luate, precum si modul de indeplinire a obiectivelor si criteriilor de 

performanta, contributia la realizarea obiectivelor inteprinderii publice prin 

participarea in comisii, comitete constituite la nivelul consiliului de administratie”.  

Rapoartele de activitate  intocmite de candidati la reinnoirea mandatului vor fi 

analizate  si evaluate  de catre o comisie de selectie, constituita la nivelul autoritatii 

publice tutelare; evaluarea activitatii membrilor care solicita reinnoirea mandatului 

reprezinta aprecirea sistematica, riguroasa, transparenta si de bune practici a 

membrilor consiliului care solicita reinnoirea mandate.  

         Comisia de selectie va intocmi un raport de evaluare la reinnoirea 

mandatului, raport care cuprinde sintetic cel putin modul de indeplinire a 

obiectivelor si criteriilor de performanta cuprinse in contractul de mandat, matricea 

profilului candidatului. 

         Totodata, in conformitate cu prevederile art. 8  alin. 2 din OUG nr. 109/2011, 

remuneratia membrilor consiliului de administratie este stabilita de catre 

autoritatea publica tutelara prin contractul de de mandat, in structura si limitele 

prevazute la alin. 3 si alin. 4 din OUG 109/2011. Remuneraţia membrilor executivi 

ai consiliului de administraţie este formată dintr-o indemnizaţie fixă lunară care nu 

poate depăşi de 6 ori media pe ultimele 12 luni a câştigului salarial mediu brut 

lunar pentru activitatea desfăşurată conform obiectului principal de activitate 

înregistrat de regia autonomă, la nivel de clasă conform clasificaţiei activităţilor 

din economia naţională, comunicat de Institutul Naţional de Statistică anterior 

numirii, şi dintr-o componentă variabilă. Componenta variabilă va avea la bază 

indicatorii de performanţă financiari şi nefinanciari, negociaţi şi aprobaţi de 

autoritatea publica tutelara. Indemnizaţia fixă lunară a membrilor consiliului de 

administraţie stabilită poate fi diferenţiată în funcţie de numărul de şedinţe la care 

participă, de atribuţiile în cadrul unor comitete consultative şi de alte atribuţii 

specifice stabilite prin contractul de mandat. 



       Mentionam ca, incepand de la momentul numirii, membrii Consiliului de 

Administratie au intocmit rapoarte trimestriale pe baza carora au fost evaluati de 

asociati, avand loc in fapt un proces de evaluare de care, de altfel, depindea si plata 

componentei variabile a remuneratiei, potrivit contractelor de mandat incheiate cu 

unitatea. Mai mult decat atat, indeplinirea indicatorilor de performanta a fost 

confirmata si de auditorii financiari, confirmare in baza careia au fost facute platile 

aferente componentei variabile a remuneratiei. 

        Totodata, in conformitate cu prevederile art. 29 alin. 11 din OUG nr. 

109/2011, forma contractului de mandat ce va fi incheiat cu administratorii si 

indemnizatia fixa a administratorilor se aproba in cadrul adunarii generale a 

asociatilor care are pe ordinea de zi numirea membrilor consiliului de 

administratie. 

         Fata de cele aratate anterior se propune Autoritatii Publice tutelare prin 

comisia de selectie reinnoirea mandatelor urmatorilor membrii : 

 

Presedinte           -            jurist SABADUS GHERAMN AUGUSTIN DOREL  

Vicepresedinte   -             ing. CIRA SILVIU IOAN – sef ocol 

 

Anexa nr. 1 -  CV-urile candidatilor la reinnoirea mandatului; 

Anexa nr. 2 – Raportul de activitatea al candidatiilor la reinnoirea mandatelor; 

Anexa nr. 3 -  Forma Contractului de mandat.  

 

COMISIA DE SELECTIE 

 

 

- Ing. Bob Ioan                      presedinte  ___________________ 

 

- Nistor Puiu Florentina         membru    ___________________ 

 

- Maier Elisabeta                    secretar    ____________________ 

 

 

 

 

 



ORGANELE  DE CONDUCERE , ADMINISTRARE SI CONTROL ALE REGIEI 

 

 

      Organele de conducere , administrare si control , conform art. 10 din Statutul 

Regie Autonome Ocolul Silvic Valea Sieului sunt: 

-  Consiliul de Administratie; 
- Seful de ocol; 

 

     Conform prevederilor art. 7.1.1. din Actul Constitutiv si art. 11 alin. 1 din 

Statutul Regiei Autonome Ocolul Silvic Valea Sieului RA, potrivit carora membrii 

Consiliului de Administratie sunt alesi pe 4 ani incepand la data de 31 mai 2013,  

pana la data de 30 mai 2017, mandatele a 7 membrii ai Consiliului de 

Administratie expira la data de 30 mai 2017 asa cum au fost numiti initial, iar intre 

timp doi membrii au demisionat din functie si anume : 

- dl. Negrea Marius Aurelian – DGFP BN ; 

-  dl. Herinean Marcel – referent Lechinta.  

 

     Ca membri ai Consiliului de Administratie am indeplinit cu succes mandatul am 

indeplinit indicatorii de performanta, aspecte constatate si prin hotarari si procesele 

verbale ale membrilor asociati. 

 

     In prezent fac parte din Consiliul de Administratie urmatorii membrii: 

 

Presedinte         - cons.jur. SABADUS GHERAMN AUGUSTIN DOREL  

Vicepresedinte  - ing. CIRA SILVIU IOAN – sef ocol 

Membrii:           - ec. CIMPEAN MARIA DANIELA –contabil primaria Teaca 

                            - ec. FARCAS VALERIA – contabil primaria Sintereag 

                            - dl. CRACIUN DUMITRU IOAN- agricultor Mariselu  



 

 

aprobarea indemnizatiei si a formei contractului de mandat care urmeaza sa 

fie incheiat de Regia Autonoma Ocolul Silvic Valea Sieului 

 


