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PROIECT DE HOTĂRÂRE NR.
privind adoptarea unor măsuri în vederea finalizării procedurii de desemnare a cinci
membri în Consiliul de administraţie al S.C. Urban S.A. Slobozia
Consiliul Judetean Ialomiţa,
Având în vedere:
- Referatul de aprobare nr.032/2021 - 4] din 26% .2021 al Preşedintelui
Consiliului Județean Ialomița;
- Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr. 104/11.06.2021 privind asocierea
unității administrativ teritoriale Judeţul Ialomița cu unitățile administrativ teritoriale

acţionare la operatorul regional SC Urban SA Slobozia în vederea participării la capitalul
social al acestuia, în calitate de acționar cu drepturi depline;
- Hotărârea Adunării Generale a Acţionarilor

SC

Urban

SA

Slobozia

nr. 36/24.06.2021,
- Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Slobozia nr. 197/29.07.2021 privind
aprobarea "Planului de selecție — componenta integrală ” pentru selecția a cinci membri în
Consiliul de administraţie al SC Urban SA Slobozia,

Examinând:
- Raportul de specialitate nr.2040$_/2021 - P__ din P2021 al Compartimentului
Coordonare Societăţi, Servicii și Instituţii Publice Subordonate,

- Avizul nr.
/2021 - ___ din
drepturi, obligaţii şi incompatibilități;
- Avizul nr.

2021 al Comisiei juridice, de disciplină,
2021 al Comisiei economico-financiare

și agricultură,

În conformitate cu:
- prevederile art. 137 și urm. din Legea nr.31/1990 privind societățile comerciale,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta

corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare,
- prevederile Hotărârii de Guvern nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor
metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanţa de urgență a Guvernului
nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice;
- prevederile art. 173 alin. (1) lit. a) şi alin.(2) lit.d) din Ordonanţa de Urgenţă a

Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu completările ulterioare,

Cod FP -07-06, Ed. 2 vers.0

- prevederile Regulamentului de organizare şi funcționare a Consiliului Județean
Ialomița, aprobat prin FHotărârea Consiliului Județean Ialomita nr. 46/30.03.2021, cu
modificările şi completările ulterioare,
În temeiul art. 196 alin.(1) lit. a) din Ordonanţa de Urgenţa a Guvernului nr. 57/2019
privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:
Art. ] Se ia act de declanșarea procedurii de selecție pentru numirea a cinci membri în
Consiliul de administraţie al SC Urban SA Slobozia și de "Planul de selecţie — componenta
integrală”, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art, 2(1) Se desemnează în Comisia de selecţie a candidaţilor pentru funcțiile de
membri în Consiliul de administraţie al S.C. Urban S.A. Slobozia următorii reprezentanţiai
Consiliului Judeţean Ialomița :

- dl/dna.
- dl./dna.

- consilierjudețean
- consilierjudeţean

(2) Se dispune convocarea Adunării Generale a Acţionarilor a S.C. Urban S.A.
Slobozia în vederea completării Comisiei de selecție a candidaţilor pentru funcțiile de
membri în Consiliul de administraţie, în condiţiile alineatului (1).

Art3 Prin grija Secretarului general al județului Ialomița, prezenta hotărâre va fi

comunicată spre ducere la îndeplinire persoanelor nominalizate la art.2, Adunării Generale
a Acţionarilor a S.C. Urban S.A. Slobozia şi, spre ştiinţă, Consiliului Local al Municipiului

Slobozia și expertului independent SC Fox Management Consultants SRL Bucureşti, urmând
a fi publicată pe site-ul Consiliului Judetean Ialomița, Secţiunea "Monitorul Oficial al
Județului”.

PREȘEDINTE

MARIAN PAVEL

AVIZAT,

Secretarul generaljudețului Ialomița
Adrian Robert IONESCU

Consiliul Judetean Ialomita
|

| | | | |
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PLANDESELECTIE = COMPONENTA INTEG BALA,
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$.C, URBANSA,
Sa tă

Proceriura die seleciie este demwitata în acord en peeverlerile
OLIG n. 109/7201 1 privind
BUvernsinita corporativa a inrepriculeriioe publice, curmosdifi
narile si compietarile ulteripare,
HE ne, P20/2016 pentru aprobarea Norneloa mețodelngi
cede aplieara a une prevederi din

Ordorutrițade sargaţă a Chueralui ne. 1007201 i, Etge
ă ap, 311990 si Actul Censtituthe al
Societăţii URBANSASlobozia si seva efietua de
d comisie de stieotie desemnata pin

Hotararea Consiliului Local ne, mantra E CoDititai
Laza! Biabozia, asistata ce un exper
spesializet ini

tecrutanta resurselor umane,

|

Procedura de selectie se efeotucazasu scopul de a asigu
ra transpareniizanta si
protesianalizar

ea Consiliilor de Adininistratie poteivit standazda lor de guvernanta

corporativa a
intreprinderilepublice, astfel cum au fost sezonul În Princi
piile de parvernanța eoroocativa
aie Organizatiei pentra Cooperare si Dezvoltare Feonomiea,
Planul de selecţia este astfel întocmit încar procethura
de recritare si sehecție sa se
realizeze eu respectarea dreptului la libera campie,
echitate si egalitate de sare,
nediseririinara, transpeent, teatamani egalsi asumarea raapun
elerii,
1. Varti responsabile in procedura de selentie:

Procedura de selectie a candidatilor pentru fuastiile de
menirii în Consiliul de
Administratieal Sociataţii URBAN 5.4, Slobozia se vi
efectua de către comisia de selectie
desemnataprin Hotarare AGA ar, 36721.06.2021 a Secletatii
URBAN Să Sloheria, asistata
deunexpertspecializat în vacvutarea resurselor uane,
|
Comisia de selecție a candidatilor pentru foneulile de
membri în Coside
Alinisteate
- Prosestinte: DlPage iihenreha Ciabelal — țal mc

= Membri:

DIeCirblan Borne Sorin tel: „o
„beta liasen Stetania luliana ( Sarretar Pe teh

IT0nlAreaaste 2

Conform normelor de> aplicare ale UC ar, 109/2011, eamisia de selecțieeste asistata

2. Matodede comunicarece urmenza a Îi folosite

Pentru relatii suplimentare va puteti adresa comisiei de selectie
independent, prin datelede contaci afisate mai sus, adresa de e-mail: ş
iilor
zeris prindepunere la Registratura Socletatii, Aleea Crinilar Ne. |, Sjobozia, Judet Taloriita.

3, Elemente deconfidentialitale
Toate dosareledecandidaturaale aplicaniilor vie Îi tratate în deplina cantidentialitate
atâ! de catre prestat
periul independent cit si de catre beneficiar-autoritatea publica
tutelară, De asemenea, confidentialitatea datelor se refera si la a nu folosiîn interes propelu
aceste informații,
Informatiile privind ideniitatea candidatilor vor îi tratate ua cel nai înali grad de
confidentialitate far accesul taacesteinfocmatii se limiteaza numai Ja acele persoane caresunt

implicatein procesuldecizional,
Lista etementelor confidentiale:
* identitatea,date
oalesi dosarelede candidaturaaleaplicanțilar
+ Informaţiirefe itoare ia aţaprivată, profesionalăăsau publicăa apticunților,

Listaelementelor ce petFi facate publice:

%

Bob

*

Matricea Profilulţii Consiliuluide Administratie

Peatilui candidatului ideal
Criterii deselectie si de mpatuare
tărilede puneta)
Piande interviu

+ îvodele de declaratii
+ Scrisoareade asteptari
+ Plan de selectie— Componentaintegrală

Lista elementelar accesibile doar comâsiei deselectie si expertului independent:
* Toate punctajeleobtinuteîncursul evaluarilor/clarificarilarintermediare siintegrate în

2

matrice,

« Rezulintele interviurilor si elementele,amanuaniale, exemplele si toatedalele oferitede
candidati pe pareestuliacestara, cuEeepiadi
datelor cu caracte confic
doua de selecție,
4, Etapele procesului de recrutare și selectie:
ln cadrul ridescrise, punctul 12 este critic, intrucâi, daca nu sunt sirase
candidaturi caresă iute
ci
rebuie za fie reluata de

scopul dea largi baza d. : cat
andicdatari.
Prezenta sertiune defineşte etapele procesului de recrutareşi selecție, termene limită,
decumente necesare și părțileimplicate:
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PROFILAILACONSILIULAIIDE ADMINISTRAŢIE

AJ, SOCIETĂȚII URBANSA Slobozia

Profilul Consilii de Ade ratie, profilul fiecărui membru al consiliului,
cerințelor contextuale al Ssmatei i URBAN SA Slobozia, în general şi ale consi

particular, matricea profilului consiiliujui, serisaarea de așteptări, pianul de administrare,e
vor fi elaborate, în cadrul componentei inerte a Planului de selecţiin, de câire comisiaPa
eee ini consultare cu Connitetusl de |Nor tin lizare si Remunerare și asistatade piii
şcuprinsul Aneuci| la iaBr.
. 72272016.

Profilul consiliuluise bazează pe următoarele covnponente :
Anslizacerinţelor contextuale ale întreprinderii publice, în general, și ale consiliului, în
particular
Matriceaprofitului consiliului

Analiza esrințelorcontextualeale întreprinderii publice, în general,
și ate consitiului, în particular

Analiza evrințelor contextuale ale întreprinderii publice, în ceneral, şiale

consiliului,în particular

Societatea Comercială SC URBAN SASlobozia esteo societate comereiala, subtutela

uneiAutoritati publice, ee crează valoare econoniică și care acționează cao companiecuscop
comerelal, Compania operează Într-opiațăconcurențială, ceeace presupuneurmarirea de către
disectorul genera! a realizarii 4hiectiveelor stabiliteîn planul de administrare, care vizează

At

i

vedereacatnsalidării poziției ocupate ie piaţă.îndean
j
Domeniul principal de
: activitateal Societăţi
i

slităşiiactivelor șşi a riscurilor în

activitateaprincipală: 3500
Straetera acționariacabuis4

|. Xa
3, UAT casare
€
4. AT Mareules 800ax
actiuni, reprez
ezentandi,is
LE:220din capitalulse
socialtotal:
3, UATSeanteia: 506 actiuni, reprezentand115182 9%din căpitalu! social total,

(sirul legal

» legea nr, 31/1990 privind sncteti le, republicata
+ (Gedonunțadergeniă nr, 10972011 - privind suvernanța corporativă a întreprinderilor
ublice, cu modificările i completarile ulierioare

e Hotărârea Guvernuluinr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologicedeaplicare

a ut prevederi din Urdonanța de urgență a Guvernului sr. 100/20|| privind
guverianțacorporativă aintreprinderilor publice
« irdonanţa nr, 26 din 21 august 2013 privind întărirea disciplinei financiare ianivelul
IO operatori econoaici la care statul sau unităţile administrativ -teritoriale sunt
acționari ușici ori majoritari sau dețin directori indireci o participatie inajoritară,

Autoritatea publică tutelară seaşteaptă ca manogenuentul sicietății să fie orientat spre

respectareaprin sipiilor fie managemeni corporativ învederea dezvoltării soeietățil.e
ș

|

i

în condiții de prufiabilitate, de masimizare a eficienței şi eficacității activităţii, de calitate
superioară a lucrărilor și serviciilor realizate, de protecție a mediului şi de asigurare e
securității şi sănătății angațațilar, Politica 86URBAN SASlobozia vafi orientatăîn susținerea
competitivităţii şi creşterii ecemontice, orară de locuri de muncă și dezvoltare durabilă,

Managernentul societăți trebuie sa contribuie la atingerea obiectivului general al
companiei, adică, la îmbunătățirea ini
îi
a
|
tare
uzata , la îndeeplinirea obiectiti
petitivitatesi profitabilitate,
rare cu principiile puvernanței

ti pe 100/2014],
publice%alee
peentru perioada 202 1-2023 mrmăreșterealizarea şi
continuarea
a obio
strategice pe vare BCURBAN SA Slobozia și le-a asumatîn ultimii
ani, reflectâi
Ați, câtşițintele generale de performanţăeconoraieă:
treşieraa pa ății societății încontextul unul mediucomeurențial în domeniul întreținerii şi
aconstrucțiilor de drumuri și paduri:
- Gea
3 peiziției pe piață prin furnizarea unor servicii de calitatesuperioarăpentru client;

extinderea ariei de operare îndomeniul congtrociiilor civile si diversificarea ofertei de
servicii către

cheați

uizareapracticilor ranageriateşi de cdminiatrarecu principiile guverna
zaiea permanenta e periora snţelor economicofinanciare şi operatie
afaceri, eCrestereapro
ioatare,; Creșterea productivității
map
i

Hă derularea activită i
vestițiîîn utilaje,

Conssilinl de Administraţie al Societăţii are puteri depline cu privire la conducerea şi
avietăţii, avândînprincipal, atribuțiile următoare:
e Aprabă ivelul salariilor:
« AprobăReonlamentul de organizare sifu
upegionare al societății şi Organigramaacesteia;

“ SppropriulRegulamentde
de Pitau
*

zi

i

dq:

mează si aprobă Beeulamentul interna prin care ae stabilesc drepturile
responsabilitățileşi sancțiunilecuprivirela personalul sovietăţii,
+ Prezintă anual Adunarii Generale a Acţionarilor, în termen d
exerciţiului financiar, raportul cu privire la activitatea sosle îi| nţul şii contul de

profit şi Pierderi, precuin şi Proiectul prograrmolut de aclivitate, ai strategiei şi al
ițirii (ienerale proiectul

programului te activitate, si strategiei şi al bugerului pe “anu urtaător. Consiliul de
Administraţie vasolicitaprizul contat prealabila] Asociaţiei asupra acestor proiecte;
&

* Promovează studii specifice şi propune autorităților competente tarifele pentru
lurnizarea servici jur,
Aprobă operatiunile de creditarenecesireindeplinirii scopului societatii;
Numeşte Directorul (ieneral şi încheie contraniul de mandat cu acesta și avizează
numirea Disectoriilor de IDireaţiila propunerea Directorului Cieneral,
* Propune Adunarii Generalemajorarea capitalului secia!l atunci când aceasta măsură este

ancesară pentru destăzurarea activității
4

itatribuțiilecei-au fost delegatedecâtre AdunareaCienerală:

Pusme în aplicare sarcinilestabilite de Adunarea Generală și executăhotărârile luate de
aceasta, contorlegi
* PropuneAdunării Generale inliințarea de noiunităţi,
Remunerația membrilor Comsitiulul de Administrație este stabilită de AGAşi este
forinatădintrei i anizație ftă lunară
Li
și,a o variabilă,
£
rată în ceea ce priveşte experienţa
|
E rurând %diversitate:4 Ep
pertizai şiexperien lorlanivelul întregului consiliu,
Fiecare membrual noului consiliu trebuie să aibă calificarea necesară pentru a evalua

operatiunile și
şi politicilese
societaţii Consiliul trebuie să Becompusînasafel încât să existe o
experienţă
i
“miile cara calde activitatea ccunpaniei şi anticipează
provocările2 tompa ieiîn Daia
ani
Lin memibeual consiliriui poateavea mai multe domenii de expertiză f eompetență,
Nueste necesarca înți membri consiliuluisăaibă experienţăprofesională în domeniul în

cere motivează socieiutea,
să aibăacugi fel de exp

ci toateaces
stea cei puţin uri dintre membrii consiliului esteindicat
curia

î fiecompusîn aşa fel încât amesta, în totalitateaau, să

termeni economici şi
aibă o educaţie:economni ă adecvată. obună înțelegere a principalilor
specifici administrarii una:sncietăţi, preturși de puvernanța corporativă,

Cumponenta Consiliului

isunponenta Consiliului estealcatuita ate! incat membriisa poataactiona independent
şi critic|
tie+cui managementul executiv, far in cadrulÎisă poatia Iorma o echipa
“hilibratain
asigurand|ddiversitateaexperiente
i
4 protesionale la nivelul
integtaluieCons inu să aducaan pusvaloare prin aceasta diversitate, Te aceea nu este necesar
ca toti premi i Consitiului saaiba experienta directaîn domeniul in cateaativeaza smeietatea

titudineaexperientelorindividuale este cea care poate

aduce valoare adaugata, dar

este indicat ca cel putin un membru al Consiliului sa alba experienta directa in industria /

ramura/ sectarul de activitateul societatii comerciale. Este necesar ca toti membrii Consiliului
săaiba oeducatie academicasecondatade experienta care sa le permita intelegerea madiului
de afaceri,terminologias

ieca tehnicasi economica proprii administrarii unei companii.

Esterecomandabilcacel putin unul dintre mesmbrii Consiliului sa aiba experientasi în
7

mediul privat pentruasieucareaarmonizarii între cele daua medii — public si privat,
În conformitatecu prevederileart.28 dim(0.43. ur, 109/2011.
(Î) În cazul secietăților administraie potrivit sistemului unitar, consiliul de administraţie este
formal din aj membri, persoane fizice sau jurilice, cu experiență tn îmbunătățirea
performantei acietățilorsauregiilor autonome pe carele-au administrat sau condus,
(3) Cel putindoi dinte membrii consiliului de administeraie trebuiesă aibă studii economica

sau piridiceși experiențăîn domeniul economic, juridic, contabilitate, deaudit sau financiarde

cel puțin $ ani,
at

2

(6; Majuritatea membrilor consiliului de administrație este formată din administratori

DEEE

N şi i

modificări!

„ în sensul ari. 148din Legea mr, 3U1990, republicată, cu

i cotapiesările ulterioare,

« mandatuladministratorilareste utalbiti prit actul ceastitutiv, neputând depăși 4 ani:
pericană fizică poute eer
oncorniteni cei minii d mandate de adnisiratorîn
ietăţi sauîntreprinderi publice
a aiecăror sediase află pe teritoriul Românie
vederile art, 38 ind, 3 din Legea nr, 31/1990, ladesemnarea
administrătorului independent, adunarea generalăa acţionarilor va avea în uedere următoarele.
uriterile
|
2) să nufie director al societăţii sau al unei societăţicominnlate de către aceastași să au fi
îndeglinit a asite!de funcție în ulimi4 ant

b) sănufi fostsafariat al societăţii anua! unei societăți controlate decătre aceastaori să

avut

un astfel de raport de mumcă în ultimii $ani:

Măî zu1 primească sansă îi primii de la sa tate ori de la a sosietate coatralată de aceastaa
ară suualte avantaje, altele decăl cele caresp unzând calității sale de
asi
ainule acţionar3emnificatival societSi,
« saise afaceri cu societaiea ori zu o eta
e) să nuaibă sau să În aut în stimul sn

uzi societăți care are astfe jde! re!
elaţii eei seccietanea,“dacă, prin cartierul lor substanţial,
acesteasuni de naturăa-i afocta obiectivitatea,

îsi
să nui fieșsau să fi fostfn ultimii 3 ani auditor Haanciar ori asociat salariat al actualului
or finan
sociețăți: sam a! mei societăţi controlatede aceasta:
i înte
tr.0 altă sgcictate în care un director al societății este administrator

h) să nu îi fostadministratorneesecutiv al societății mai erult de 3 mandate:
i) sămuaibă relații defamiliecuo persoană aflată înuna dintre sinaţiile prevăzutela li. a) şi
di.

Lie

vele tehniceşi atributele comportamentale, experiența şi sp citicul ppe careacesta
trebuiesăle demonstreze, în conformițate cu misiunea, obiectivele și tintele Întreprinderii
publice, precumşicuetapă de dezvoltarea acesteia,
„În conforrakiaiecu prevecerile art, p din Anexa tr, d la H.S. nr, 724/2016, la
* sa
3 aibănTetine
n de cunostine aptitudiniȘI experiențăne
necesară peri vu| își îndeplini cu

succesinandatul de ad
3 Să CUunoaacă response

: postului și să îşi poată formna viziuni pe termen mediu şi

linge:

pacitatea de asumare a respomabitităților faţă de întregul consiliu şi să dea
dovadăde integritate șiimlepondenţă:
% să aibă Ctaințele NPCESarE, aid ile şi experiență în critica constructivă, muncă În

4
se, euttură finenciară, areade desizii şi detectarea tipartlor pentrua
contribui iaactivitatea consiliului ca întreg,
În conformitate eu prevederile e, i punctul15 din Anexa | la (LC, ar, 722/4016,
profilul caii zu reprezintă oÎdentiiiicare a £apoi izașilor, iasănarilor şi cerințelor pe Care
consiliul trebuie să le dețină
vedere contextul orpanizaţional,
misiunea, asteptările exprima
mia în serisoarea de
elementele de strategie
organizaționalăexistente sauce izebuie dezvoli :
Profilul consiliului menț
ațiz, care conferă o
expresie «i acestor capacițăţi pe care
e : consiliul cbesă le posede Î: i
cect, printr-un
set de coimipetart
, ale condiții eliminatorii, ce trebule îndeplinite individual şi
colectivv de membrii consiliului,

iatricea profilului consiliului, autoritatea publică tutela Neabileşte definivea
i de cadicai
n peritzueconsiliu,» Matriceaprofiluluiconsitiului
ui„Si
iază întrecriteriile
:

în consilii

rubozița demembru

Ăe
eee

îriteriiie oblieatorii sunt competenţe şi trăsături casetrebuie să fieîndeplinite de câtre

toți candidaţiisate de către acel membri din pomsiltu pentru care există un nivel minizi de
competenţăaplicabil,

Criteriile opționale sunt competențe şi trăsături care pot Îi îndeplinite de unii dintre
membrii consiliului, dar nu în sud necesar decătre toți, pentru care nu există un dive! minini

de competerță aplicabil tuturor membrilar consi)ralu,
Prolilu! canridatului estealcătuit din două componente:
+ deserierearoiului acestuia, derivatdin cerințele contextuale aleîntreprinderii publice;

= definirea unei combinaţii apecifice fiecărui candidat, formată dintr-un sei de criterii
derivate din matricea profilului consiliului,

La stabilirea rolulai vandidatului se au în vedere, dar firă a se limita la acestea,
următoarele:
a contextul organizaţional;i:
+ obizctivele şi rezultatele aşteptate de la întreprinderea publică, autizi cum derivă din
scrisoareadeaşteptări,
trategia înlreprinderii publice şielementele-cheie cerute consiliului pentru asiourarea
pia

Htăți de succes aîntreprinderii publice

a atribuţiile consiliu

Consiliul local Slobozia
duri isiraţie ai Soc
Din sei
« ii
mere

își propune stlectarea a $ membri pentru Consiliul de
IRBANS.ASloboziapentru un mandatde4ani.

ie, deali! sau Financiar sau tdi:

un membru trebuia sagiha stiriimunerioare economice absolvite cudiploma
sentasi cu experienta de cel putin $ani în domeniul economie, contabilitate, de
saufinanciar;
= în cati sasiÎși E
eina:
denis istrație al căror număr de mea se încadrează în
e at. 28
ies 10320
pat îi mai mult de | mernhrudin rândul
ctionariier pubilici sauSalto categ
mal din cadrul autorităţi publice
tuzelare ori lin cadrul altorautorități seu
i
a în mod obligatoriu, înselecția candidaților se yaavea în vedere evitarea situația de

conflict de interese saincompatibilă,
În conformitate cu prevederile ari. i punctul 14din Aneza ar, | ln Hi, mr. 72272016,
E

matricea consiliului reprezintă
un tabel care cuprinde competențele măsurabile, trăsătorițeşi
condițiilecaretrebuieîndeplinite în mei ideal de memteii consiliului, individual şi colectiv,
îpreuată cu aptitudinile, cunoștințele, experienţa şi alte atribute ale membrilor în funcție,
procuriişi alepotentialilorcandidați,

in conformitate cu prevederileart, | punetul 14 din Anexanr, | la H.G, nr, 74272016,
matricea profilului candidatului reprezintăun tabel caretrebuie săse incadreze în matricea

ului, încazul în care toți membrii în funcţie ai consiliului sunt şi candidaţi pentru o
configuraţie viitoareaacestuia,
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MATEILCEA CONSILIUL
$, DESCRIEREAMATRICEI
Descrierea esloanelormatricei

A, Criterii - Reprezintă categorii de competențe, trăsături, condiții necesare și

iaerdicțiici
derivat dual
dia matriese consti, Criteriile sunt folosite pentru evaluarea
tr postul demembru în consilii,

pt,
izează dacăpentruscopul
evatuării a« ste necesar unanumit criteriu(selectează obligatoriu) sauiu (selectează
epțional),
î.. Ponderea 0[3 = Înlicăimportanta relativăa cmmnpetentei ce este evaluată,

() valoarea ponderii apropiată de| indică o importanţăcrescută a competenţei,
în tirg ce valorile apropiate de O indicăo importanțăscăzută,

D. Administratori în funcţie » Numele cormpiei (Nume, Prenume] al
aimuinistratorilor actuali, ardonati alfahetic,

5. Candidaţi nominalizați - Numele complet (Nume, Prenume] al
administratorilorprapușifeandidaţi sau/şi nominalizați), ordonati atabetie,

F. Totaluri
(4) Tatal
“/alcarea totală a tauanuiu eriteriii pentru iai administratorii si candidaţii
nerninaiizaţi, deexerapiu suta puntt jelor depe fiecarerând,

(ii) Total ponderat
|
|
Valoarea totalăponderatăa unui anumit eriieriu pentru administratorii şi
candidații nominalizați calculat ca suma punctajelor de pe fiecare coloană

multiplicatăcu ponderea criteriului(prevăzută lapunctul CN.
(îi) Pragulminim colectiv

Nivel“procentual dinpotențialul manira al competențelee individualea

.

care trebuieîndeplinite detoți mermbriconsiliului, pentruîndeplinirea capacităților

necesare consiliului ca întreg (calculaca punctaj minim acceptat pentru eriteriu în
Arul casdidați sau membri puetațul maxima 100),
1 Pragul curent colectiv
Nei procenrve, caleulai ca raport între: Total(numărul candidaţi sau mariri x
punietal remi) se 400,
G. Grila depunetaja criteriilor « Îndrumâri pentruacordarea punetelor de la
1 fa $dingrila de punolaj,

[eserierea rândurilor matricei
EH Competenţe = Combinația de cunoştinţe, apiitudini, experiență și
comporiament necesară pentru a îndeplial cu succestoiul de administrator, Mărila de
ctai de i pânăfa 4,

!. Trăsături = O calitate distinctă sau caracteristică a indvidului. Grila de

punctajde| până la5,
Î, Alte condiţii sliminatorii = Reprezintă caracteristicile

individuale sau

colective care trebuie să fie îndeplinite şi care sunt interzise, Grila, de punctaj da |
pânăla ,
K. (i) Snbtoial- Punctajul tota! pentru administratori şi candidaţi nominalizați
individuali pe grupuri de eriterii [calcului ca suma punciajelor pentru fiecare grup de

erilerii (competenţe, trăsături, condiţii care pot îi eliminatorii) pentru un administrator
sau candidat nominalirati,

(li) Subtotal ponderui
Însumarea valorilor obținute în urma multiiplicârii punctajului obținut pentru
jecarecriteriu cu ponderea asociată,

SApunetaj criteriu”pondere criteriu)
je (i) Total = Valoareatotalăa punctajului erieriilor pentru administratori și
candidații nominalizați individuali (eaicula: ca suma punctajelor pentru facare

coloni)
prevăzutela panetul (îl,
M, Clasament |-“cisii careaae nominalizați pe baza !ntalului
ponderat obținut defiecare,

Criterițlefolosite în cadrul matricei sunt deserise și asociate cu indias
sut folosiți gentra a evalua membrii în funcție ai
i
nti/caddaţii la reânnoirea mandatului,
Â. COMPEŢENTE
Î. Competenţe specifiersectorului întreprinderii publice
1.£ t-utoastereatrasaturilorpietei în care actioneazasocietatea
Descriere: cunoaştesectorul| în care funcționează societatea, inclusiv tendiniele și
inrțele care modeleazăindustria, evoluțiile viitoare, modele și strategii relevante de
afaceri și poate articula poziționarea competitivăa societăţii în raport! cu alți jucători
din sector,
Indicatori:
e familiarizată cu strategiile şi modelele de afaceri potrivite pentru sectorul în

căreoperează sucietatea;
+ Citioaște care sum jucătorii chere al industriei si modul în cure relaționează

aceștia

e înțelegepeisajul competitiv și cum influenţează
acestaorganizațiaşi sectorul
ca întreg;

« şe păstrează în curent cu tendintele actuale și viitoare, evoluții şi forțe(soci
politice, tehnologice, ştiințilice, ecologice, economice, ete.) care modeleaz,
industria:

2. Competenţe pruflesionale de importanță strategică/telmice

2.4. Gândirestrategică și previziuni
Descriere: înțelege rolul consiliului în oferirea unei direcții strategice pentru

ing, Poate evalua opțiunilestrategi e şi riscurile, idenuiică
organizaţie pe termen han
ipoate contribui la consiliu prin prezentare
sirategice eset

+ scopul deaoferi valoare şicreştere pentru organizaţie pe

termen ese,
indicatori;

a contribuie ladefiniţia consiliului referitor la viziuneaorganizaţiei, valorile şi
scopul care ehideazăsrntozia;

pataarticula obiectivelestrategiceale organizației și poziţiastrategică cupentă
Paturi che alțimembriai comiliului, monitorizează mediul extermpentru
schimbări ce pot afecta organizația;

+ ţoate analiza informații competitiveşidate de referinţă,
3.2, Finanţesi cumabilitai

Descriere: familiar cu practicile de management finanelue, de contabilitate,
audit financiarși rapoarte financiare

indicatori:
+ nutifică consiliu! cu privire iaproblemele cu posibile implicaţii linanciare sau
contabile:
comiliului să înţeleagă potențalele implicaţii Iinanciare ale

zile șsectorului;public al finanţelor şi contabilitării,

2.3, Managementul proiectelor
Deseriere: familiar cu chestiunile ce derivă din procesele de planificare,

utpanizare şi alocare a resurselor în vedereaimplementării setivitățilar proiectului şi

îndeplinirea cusuccesascopurilor şi obiectivelur speciliceale proiectului,
Indicatori:
a
asistă la coordonarea eficientăa tuturor activităților proiectului în vederea
atingerii obiectivelorstabilite:
e se asigură că există o comunicare permanentă cu partenerii din cadrul
proiectului şi că se reipectă obligaţiile contrachuale care decurgdin acordurile
AA

de parteneriat;
e poate explica aspecte tehnice legate de managementul proiectelor Întroo
manieră usar de înțeles:
urmăreşte administrarea bugetului proiectului procură şi erganizarea planurilor

de sctivitateîn cadrul proiechuiui și asigurarea resurselor necesare peniru
ingeraa obiectiveleprofectalui,
i pa

4. Țehnologie3|
d E
ori: înțelegera | ca euneaiză strategicăde afaceri,
încdicatări
a se mentine lacurentcu demenităzileîn domeniul IȚ:

oferăconsiliului o evuluare independentăa problesne!lor tehnice de IT.

25. Legisiaţie
Liesuriere: areo ințelegereasistemului lega! şi a mediilorlegaleși repulatoare
ÎnCare Onerează

Indicatori;
ui
are cunoștințe funcționaledespre legislaţia de contract şidrepi commercial
general;
a

familiar cu castrul legalşi statutelesuh careopereazăorganizația:

+

poate ghida cumsiliul referitor la problemele cu posibile implieari

juridice:
«
sistă mermbnii consiliului în înțelegerea problemelor legale şi ale
iplicaţiilae acestora.
3, tsuveruanta corporativă

3.1, Guvernanţaîntreprinderii publice
Descriere: are o cunpastere de bune practice şi prineipii de guvernanță

corporativă, aşie fomiliarizat cu legislația şi politicile guvermamentale
zi itoare=laiiinireprinderilordetinute te stat și înțelege importanța
arisparentăși atiicace

„geti

7

Inslicatori:
pi
familiarizat cu principiile, conceptele şi practicile de bună awvernantă

curporativă:
a
înțelege cadrul euvernanței corporative În care operează sucietatea,
inclusivlegislația,reglementările, codurile și politicile relevante:
-

demonstrează un nivel ridicat de dedicație, transparență, intearitate,

responsabilitate și probitate;
4

înțelege structura de responsabilitate și modul cum diferite oreanistue

relaționează- autoritatea publicătutelară, consiliul şi executivul societății,
3.7, Ratul consiliului
Descriere: are o înțelegereclară cuprivire la rolul şi Funcţiile consiliului

Indicatori:

|

* injelegestructuraşi compoziți a cemsiliului:
înțelegefuneţiile și respon
a

v.

3.3, Hontorizareaperformanţei
Tescriere: înțelege responsabiliățile
pertormantei

managementului

și

consiliul

monitorizează

pentra

monitorizarea

adaptarea organizației

responsabilitățilesalelegale, etice sausociale

la

|

indicatori:

s cantinela monitorizarea pertosnanţei manageriale de câtreconsiliu în relaţie
zu rezultatele cheie de afaceri:
« Înțeleae

resnonsabilităţile

fogale,

etice

şi

sociale

ale

organizației

și

monitorizează conformitatea cu aotatea:

» monitorizează retaţiastructurii managerialecu părțileinteresate externe cheie
» ajută consiliul în implicarea părților interesate prin metode potrivite pentru
determinarea, răspanderea la, şi raportarea la interese materiale economice,
ilegale, etice, sociale și de mediu,

4, Sucialşi personal
4.1, Lazareadeciziilor
Descriere: contribuie la inarea deciziilorîn cadrul consiliului prin exercitarea de
gândire şi țudacată independente, considerând binele pe termen lungal organizației şi

nu doarrezultatele pe termen seri
Indicatori:

= șiu este predispusăla decizii pripite ci mal degrabăcântăreșteproblemeleşi ta
în caleul opțiunile şi riscurile, fărăamânare;
iadecizii bazate pe analiză,întelepeiune, experiențăşiraționament;

se consultă cualții pentruperspectivediferite;
15

$
ez

cautăsăofere claritatediscutiilor;
este capabilă săorganizezeşi săuțilizezeinformația cu
elena

4

ia tirg penteu a cerceta probleme cucare pu este famniliae/ă;
aste cânțaiă decătre alţii pentru sfaturi șisoluţii;

iadecizii întimputil. folosindinformaţii incomplete, acolo unde este nevoie,
pentrua pulearespectatermenelimită importante,

1.2, Relaţii interpersonale
|deseriere: relaționesză cu sueces cu alții în diverse grupuri și situaţii,

promovândrelațiile armonioase de lucru
Indicatori:
+ relațianeazăcusneceseualții indiferent depoziţie.„ putere,influenţăsana starus;
* Esteeficientă în stabilirea rapoartele

» investeşte timp și energie pentru a îi cunvaşte pe cei care bwebule să

interacționeze:

« este priceputiăfa folosireatactutuișidiplomaţiei
a

* poate imprăstiacu uşurinţăsituații de înaltă tensiune,
4.3. Negociere

[deseriere: este eficientă în meeocierea de
întelegeri
egritate care obțin rezultatele
int
omanieră ee demonstrează espect şi

dorite

tr-

fi:
tndie steeri

+

poate seeocia cusucces în situații de criză atât cu geruri interne cât și cu

grupuri extermei

Be

ai
E

Ea n
Pre

asi
Ei
28

pet

eh

tmme

pautermic/ă darşişii diplo:
orat/ă:

câși
sipăecuuşurinţă increderea:
are up bunsicat a! momentului,

“4, (Capacitateade: nalizăsi sinteză
|Jeseri

A, lerhiza elementele

aţi di de

usui Sister, are și

tatea deaaiînţelegedecasistemulșa ajuns acolo idleeste şi

A previziona evoluția acelui sistem în condiţiile modificării unui element
ceeponeni

|

îndicabari:
+ descompunepărțile problemei fărăa pierdeiimaginea deansarmb :
= poate vedea cum moslificarea unei componente, variabi
influențează ansamblul:

« poate meudela problema în termeni abstracții,

mineerebeinen,

i

Sea

= nutrageconcluzii pripitechiar dacă se aţăînsituaţii de stres:

poate sintetiza informaţia şi săidentifice elementele importante;
poate formula soluții pe bazaanalizei fâcute şi poate areumenia în mod ogie
soluția mropusă,punctând pârțiteei forte şi punctele ei slabe,
$, Esperienţă pe plan localşi internațional
[descriereParticiparea inorganizatii imternationale/europene constituite in domeniul
siliaiilor publice

Indicatori:
|. participaîa conferinte si simpozioane privindtehnologiile din domenin! utilitatilor
publice:

3. puate sustine prezentari pe diverse termespecificesectorului,
3, ajuta consiliul în imiterea deculaborari eu diverseorganisme sau organizatii din
domeniu cu rezultate benefice pentru societate
4. asista consiliul înîntelegerea politicii si contextului de reglementare existente la

niveleuropean,
î. (nmpetentesi restrictii specificepersonalului angajat în cadrul autoritaţii
publice întelare sua alte autoritatisauinstitutii publice

Țiesoriere:Lompetente de conducere aunor imireprinderi sau competenta

eficienta a unor ccunpartimente:

be

e

in comlucerea

htinereade rezultate»

reinonsabilitate, adaptabilitate:
capacitate dea stabili relatii profesionale eficiente:

capacitate dea lucraeficlent în echipa.

8. TRĂSĂTURI
|, Remutaţie personală și prafesinuală

esetiere: se comportă cu prudenţă, protesionalizn, loialitate şi cu dileența
iuti bun administrator,
Indicatori:
dădovadă de abilităţide leadership (inteligență emoțională, carismiă, capacitate

s

sleexanpiupersonal) ;
a
se comportă cu profesionalim:
s
respectă legileși reglementările în vigoare,

eticermepeeaattet

&

2, integritate

Descriere: secomportă cuintegritate, onestitateşi transparenţă în relaţiacualții
Si CUorganizația

9

incicateari
înțelegeşi îndeplinește îndatoririle și responsabilitățile unui consiliu şi menţine
tințeînneeastă privințĂ prin formare profesională,
|
a
interesele organizaţianale deasupratuturoreelorialte:

a

ş

eră demnă de încredereaşi respectul colegilor din

tate şi sinceritate;

“

sibile şi confidențiale cu disereția cuvenită și în
concordanță cu prevederile contractului die mandat:
« deavâluie „interese” ce pot cauza pârtiniae și subiectivitate în dezbaterile
iltului: ge abține de la deciziile cos iului de administrație ce pot crea
tontiictedeinteresa;
păstrează angajamentele şi promisiunile făcute președiatelui și membrilor
sitadule

a se coripurtăîn concordanțăcupropriilevalori si cu cele ale orpanizației,

3 Imdapendenta
Descriere: posedaogamlire independenta si astecapabil/a sa aiere provocareasi
TEA Reregape pentru aașista consiliul în reali

ger

i

=

vatitlor si optiunilorcarefaciliteazaun standard inalt deluarea deciziilor

4, Expunere politia
Ratine
7

i

Empunere

IP"varte

politica

î

3i

_

â

î

Fara

5

expunere

3, Abilitatidecomunicare interpersunala

Descriere: demonstreaza claritate si coerenta a discursului, adaptarea
compuramentului verbal lainterlocutor astie! incit intelegereareciproca sa fie
facilituta. Arataconciziesi logica, poate comunica usar mesaje complexe, aste

sat

e

îm
rm

deschis, direct si îsi manifesta parerea curespectfata de interlocutar
indicatori

+

Arata interes fata de interlocutor, imdiferent de statului si functia acestuia,

comunicarea este desfasurata sub note da respect;
«

Adapteaza mesajul la interlocutor, folosestediferite țehnici de comunicare și

instrumente pentrua facilitaintelegerea
a

Se face cuusurinta inteles și limbajul este optima eciuilibr i intre latura tehnica

si latura nomtetunica:
Are coerentasi logica atat in discurs caisi in soris:
imbunatateste comunicareain interiorul orpanizatiei prinoteritea de feed-back
şi uiteo abordare constructivă atunci cindprimeste feed-back,
5, Alinierecuscrisoareade aşteptăria acponarilor
Eascri
felul în care declaratia deintentie rătpunde gerisarii de asteptari &
p

actionarilor
Iulicatori:
» Înterntia exprimata trateaza a rofbndat toate punctele exprimatede cate
setionari în cadrul seriserii deasteptari

+ intentia depusa dezvatuie capactate de atingere şi ubiectivelor si asteptarilor

actionarilor pe termen mediu si lung:
« Dectaratia de intentie ave un caracter realizabil, actiunile propuse si/sau ideile

exprimateavand &bazaconcretasi solida;
« Sebazeaza pe date concrete si paciire;
* Atingepuncte sensibile, ofera alternative pentrurealizarea lor, dovedestea

intelegerea specificului ai complesiataiii aclivitatii societatii;
a Surprinde avantațul competitiv al aocietatii, evidentiaza rolul ei intr-un context
larg,

|

e Nota dominanta este de viziume Sirategica, orientarea find spre obtinerea
performantei,
scrisoarea deastentaria aetionarilor
Sea

i
d

Nivel de

Dosare

Eotnpetenia
DDR RR
Mu
se talitatieai intentiapersonala mucorespund serisarii deasteptari
5e aliniaza Alinierea se renlizeaza la nivel de intersieina mu sunt dhosredite
putin

iatile care sa sprijine realizarea acestora | doar o parte din cele

His a ) sau daca sunt dovedita acestea se alia la un nivel
3

Se aliniaza Alice
ui3e
Eee în nivel de întenliesi sunt dovedita o partea |

i
4

iederai
calitatilor cate sprijina realizarea acestora, ia unnivel de dezvoltare
o
inta dart,
Se aliniaza Alinierea se reslizeaza ala! la nivelul intentiilorcat si tanivelul |
bleo inae calitatilor în cea mai mareparte, Suntintrunite calitatileobligatorii

şi a parte din cele opltonalesau celeoptionale insa nu mereu la
nivelul doriț
“aa

a

5

Sa

aliniaza Alinierea se realizeaza atala mivel de intentie cat si la nivel de |

sompiet

calitati.

|

Diversitateade pen
Scor_| Deseriere,
Masculin
f

Feminin

(. Leriuţe preseripiiveși proseriptive (condiţii eliminatorii)
1. Hesnltate economicefinanciare ale imtreprinderilor În care si-au etercitat
mandate! ste administrator sau de director

riere:sa nufie inprocedura de faliment pentru intreprinderileundesi-a exercitat
tatea
Lleseriere
a
)
imeprinderea a intrat in falimenvinsalventa pe perioada exercitarii |
E

în|

eă nu

mizat în falnnentinsolventa pe perioada |

exercitariiîi mandatului
Î. Înscrieri încuzieral fiscalsi jadietar

f)esericre: aceasta este o conditieeliminatorie, eandidatii nu vor putea parți
selectie în cazul Încare ata

SRL
i înn cazierul fudiziarsau Îiseal.

Inneriari iin cazierul fise! sijustia

Sir

Descriere

|

Are înscrieri încazierul!

|

lu are inscrieri în cazie

il si judiciar

fiscalsisudiciar

îmi

PRIdeN
l»

Număr

pnasiate

SA

concomitenta |

3
5

3.
33
sad

m

înne ede

3 Sunăde mandate
re: aceastaeste e condițieeliminatorieintrucă! o persoanafiizica/) ridica poate
ue
oneomiteni cel mult 3 mandate deadministrator însocietăţi sau întreprinderi
publieseaicârarsediu seaflapeteritoriul României

4
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A
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5. Studiisuperioare si experienta in domeniu
i

Natine

| Studii

Ta

“A

| Fara tsi ta stadii
superioare si
gepate
experientaÎn
domeniuldle
| aetivitate ai
gocietaăi

| superioare

Castudii superioare îsstadii
îndomeniul

Să cricate în

dice

scoate, arie,

PRORRIE,

iehnieîn domeniul
12 petivitarea
mozietatii tat
DOMEdă ca

juridic sau
tebueaie: i

i domeniul de
actritei 4

capete în

COSI ui
esenerianta în
chemati

| seletatii guta
i copie

LODOIŢIIC
fetireleîn d

aecaomie, juridic,

ţelenie în domeniul |
apei, de audit sau
financiara de posta|
| Sani

| apei, de aratsau
| Fizanckara dle pana
g

ia $ ani

GRILA DEPUNCTAJ ACOMPETENȚELOR ȘI TABELELE DE RATING
„rile de pantaaPFeste un instrument folosit pentru
tra competența în mega ce
itiraţi în sinei categorii, de ia

citat a
A expert.
PR
Nivel decompetenţă
„te

Lesericee

fiu este re CEBAY SĂqi lioaţisau să3demonztraţi
EI

luse aplică
Aeri

peagtiă competenţă

iei o înțelegere a cunoștințelor de bază

"Aveţi un nivel de experienţăciiştigat rin
3

formare fundamentală şi/sau prim câteva

d 23

Tevtermrzriizar

(ripeteni

experiențe simi ste, Această aptitudine
presupunesprijin extern,
a înţelegeţi şi discuta termeni, coneepie,
principii şi probleme legate de eat
zinnpetență
3
7activ delegi, renularnente și ehicui
Sunteţi capabilă să3 înudepliniți cu succes

funcţiile asociate acestei ' ompetențe, Poatefi

necesar, iteori, ajutorul personalului cu mai
24

multă experiență, dar de regulădemonstraţi

această aptitudine independent,
»

ai aplicai measță comp IEnȚAcu suceas în

trecu, cu minim de ajutor

s ineleceţi si puteți discuta aplicarea și
implicaţiile selumbârilor în procesele,
politicileşi procedurile din acest sector
Puteri îndeplini sarcinileasociate cui această
apritudineefără mistenţă,
Sunteţi recunoscută în cadrul organizației
curente ca un io experții în această
competență, sunteți capabil/ăsăoferiţi ajutor
ŞI aveţi experiența avansată în această
competenţă,

4

5

Avansat

Eupert

« ați oferii idei praolice/relevAnte, resurse și
pi pei pracțice referitoare la procesul
sau imbunătățiriie practice, la nivel de
guveermară a consiliului şi
nivel executiv
siiperinr
a
isi
ă interacționaţişi să purtaţi
tiv
eu
conducerea
i instruiți alte pergoaneîn
Samnteti
gata, Puteţioferiajutorşi găsi
sol
pentru dileme şi probleme complexe
reieritoarela aceastăzonă de expertiză,
* si domongiral exotlență în aplicarea acestei
competente în
au
consilii de
adr inistraţie şi/sau organizații
2 sunteți
privită
ca
uo
Oexpervă,
cenducătorioare și înovaturtoare în această
competență de câtre consiliu, organizația
| şi;“sau

Tabele ste ratine — Com

intermediar

Avamtat

preanizatiile din afart

Profilul candidatului pentrufancţia de administrator ai

Societatii URBAN BASlobozia
Societatea URBAN SASlobozia esteosocietate cormereiala, sub tutela
unei Autoritati publice, cecrează vuloare economică şi care acționează ca o
companie euscop comercial. Compania operează intr-o piată coneurențială,
cazacepresupuneurmarirea e către directorai eeneralarealizării obiectivelor
şizbilite în planul de administrare, CareVizeazăcreşterea CORnpetitivităţ i

profbabilităţii, înbunătățir

iţi

dării poziţ i ocupatepe.p ță în judeţ
ta 3
prineigale seivrateaisoreiiorepude

social6tal:

3, LATCiulaiia: S00 actiuni, veprezentand 1,5182 %e din sepitalul social total;

e e

3. EIAT Cosarabesii: S00 actiuni, reprezentand 115182 %4 din capilalul social

LAT Marculestiî: 800 actiuni, reprezentand1,15 182 %a dincapitalul social tatal;
LAT Seanteia: RODactiuni, reprezentarii |,15182 %din capitalul social total,

Înconformitate cu prevederileart. | puneiul 17din Aneanr. | la FLO. ee. 72272016,

profilul candidatului pentru funcţiade administrat 7 reprezintă descrierearolului pe
care candidatul trebuiesă-l indepli “să, pe

a cerințelor contextuale specifice

rolului, precar și competențele vehuice şi atribute

comporlame iale, experiența și

specificul pecareacestatrebuie săle demonstreze, în conformitatecu misiunea,
obiectivele şițintele întreprinderii publice, precumși cu etapa dedezvoltareaacesteia,
Consiliul Local Siobozia îşi propune seltetarea a $ membri pentru
Consiliul de Administraţie al Societatii URBAN SA Slobozia, pentru un
PE

îandalde 4 ani,
Ein cai $ mambrie

e cel puţin doi membri trebuie să aibă studii superioare economize sau juridice

absolvite cudiploma de licenta si cu experienţă de cel puțin 5 ani în domeniul
economie contabilitate, da audit sau Financiar zaujuridic;
« cel putinun membru trebuie sa aibastudii superioare economice ahcolvite cu
disomn de licentasi cu experienta de cel putin 5 ani în domeniul econoraic,
contabilitate, deaudit anu financiare

» în cazul consiliiler deadministrație ai căror număr de membri se încadrează în
prevederile art. 28 alinDal OUG109/2011, nupoate fi mal mult de | mernbru

dinrândul funcționarilor putblici sau altor categorii de personal din cadrul
gintorității publice tutelareori din cadrul alor autorităţisau instituții publice,
+ în mod obligatoriu, în selecția candidaților se va avea în vedere evitarea
sitnațiitor deconlict de interese sauincompatibilităţi,
Caniidatul care aplica pentru un post de Membru ln Consiliul «
Aminratie ai SocietatiNini SĂ trebuie şa se asiaureca poale înd:
pini

î ninistragie are. arnătoarele«cetate“de baza,care nu poi îi deiepate
di

toriior:

abileşi gi, sistemului de control financiar, precum si
areaplanificări
ci numirea şzi revenea

finance i

tabilirearemunerației lor:

d supravegherea activității directorilor
E) pregstirea raportului areal, organizarea adunării generale a acţionarilor si
impiementareahotărârilor acesteia,
fi introducerea cererii peniru deschiderea procedurii insohrentei societății, potrivit

Legii nr, 8374014privind procedurile de prevenire a insolvențeişi de insolvenţă,
DOUG pur, 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publicesi

Legii ne, 31/1944) prreind societăţile copiere iale,

De asemenea, pupot fi delenate directorilor atributiile imite de către
consiliul de administrație dinparteaadunării generalea acţiona lo,

tonacitiilegenerale minime obligatorii care vor Îi indeplinite demembrii
Lonziltului sunt armatoarele:
Î. Stnţii superioareabsolvitecu diploma dielicentasauechivalente

d Experienta profesionalade cel putin7 ani;
3, Experienta relevanitade conducere/ administrare a unor intreprinderi / societati/

27

5. Capacitatea deplina deexercitiu,
6. Stare de sanatate enrespunzateare functiei pentru care candideaza atestata pebaza
de documente medicale
|

7. Wu au iaserieri În cazierul judiciar,
3. Nu auînserieri în cazieryl fiseal,
9. Samaiseafte in contliet de interese caresa 1l/e faca incompatibil/a pu exeroitarea

functiei de Membruin Consiliul de Administratie a! Societaţii URBANSA,
Candidatii selectati conform conditiilor minime de mai sus vot În ewaluati
în baza matricei Consilului, Consiliul trebuia sa fie compus înasa fel incit sa

existe a SXpen taa consiiului in domeniile care oglindesc activitatea
ipe
anii urmatori, Lin rmembru al
consiliuluipoate avea mai
1
multe dorenii de eaxpeniiza/competenia,
Pentru a se califica pentr funcţia de membru în Consiliul de
strație, candidaţii trebute să posede următoarele cuneştinie, aptitudini şi

ii eomaiitului

posedăcimoşti : despre secioral în câre functioneaza societatea, inelusiv
tensințe
pralea articula

geutor

: caremundelează industria, evoluțiile viitoare de afaceri și
poziţionareacompetitivă asocietățiîi în raport cu ițijucători din

Competenţe. protesionale se importanţă strategică/tehnice - membrii
cunsiiiului vor ata exper
i |
anței societăților pe care le-au
aciminizirat sau comis buna capacitate strategica şi de evaluare a impactului
deciziilor consiliului privind societatea şi părțile înteresateale acesteia.
e bune cunoștințe în rul sa nai multe dintre uemăloarele domenii:
eciormie/iinanțe, managementul de proiect, achiziţii, drept, stiinteingineresti,

ete în vederea sprijinirii analizei strulegice a operațiunilor organizaționale:
în

* cunuştiziţe despre procesulstrategie şi abilitateadea evalua opțiuni strategiceşi

riscuri, de aidentifica priorităţi mrategiceşideacontribui la dincoția strategică
A organizaţiei,
+ cumoştințe despre management Enanciar înctusiv abilitatea de a folosi date

financiare pentru evaluarea poziției financiare şi de a comunica în clar
aşteptările«şi acțiunile necesare pentru a maximiza performanța Înaneiară a
creanizației

+ cunoștințe funcționale În domeniullegislaţiei aplicabilesocietăţilorşi aptitudini
Ta

e cunostinte despre procesele tehnologice/onerationale din domeniul de activitate
ai Societatii URBAN Ș.A, Siobozia— captarea, tratarea si distributia apei:

e cunoslinte

despre

trasaturile

pietei

în

care

acționeaza

ocletateu,

vomportamentul si asteptarileclientilor, criterii de masurare a gradului. de

satisfactie al consumatorului,

Competenţedeguvernanțăcorporativă » o puternică înțelegerea principiilor
şi practicilor de euvemanță corporativă inclusiv, dar nu imita la rolurile şi
responsabilităţileconsiliului, luarea deciziilor, gândire strategică și previziuni,
onitorizareaperformanței companiei,
ge

Competenţese
socia le şipersonale”- die ia candidatul ideal geașteaptă :
ate, onestitateși transparențăîn relațiacu ceilalii și cu
Andre şi judecatăindependente considerând ce estemai bine
pentru ora izaţieie ppe termen lung,pu doar pe țermenscurt;
+ să curstruiaacă bu
une relatii în cadru şi înafara organizației, să construiască.
aparturi şi să relaționeae bine cu ceilalți, inc
ni de poziţie, putere,influenţă

see statut;

+ să gestioneze cu fisaca conilicte„Să găsoască un interne$ comun Şisă obțină

câaperare atumsirând are d

e cu opinii adverse

+ să construiască raporturi şi
ționeze bine cu ceiilalţi, îesliferantde poziţie,
putere, inflaență san statut,
+ să negociezecu succes în situaţii de uriză atât cu grupuri internecât şi cu
ar puri externe
* Să demonstreze aptitudini puternice de conducere si săalbă un succes dovedi

în conducereaechipelor,

Experienţă pe plan localșiinternațiunal

Participarea în organizatii nationale sau internationale constituite în

domeniuldeactivitate alsocietatii si alte domenii relevante

Competentesi restricrii specifice pentru functionarii publici san alte
ratezorii de personal din endrul putoritatii publice tutelareori din cadrul
altorsutoritati san institutii publice

tcmpetente de conducere — de la candidatul al se asteapta să
dovedeasca competenta în <conducereaebisienta a Nor cozmpartimen
jtiza
* competente dep
+ orieniarecatrecasirea de solutiisi abtina
erederezultate,
23

* responsabilitate, adaptabilitate:
+ căpacitatede asiubili relatii profesionale eficiente;

» capacitate dea lucra eficient in echipa;
5. Trăsături

Reputaţiepersonală şi profesionată- de la candidatul ideal seașteaptă +
sădea dovadă deprudenţăşi să aibădiligenţa unui bus administratori

sădeadovadă de profesiomalisr;
&

sâ-şi emercite mandatul cu loialitate, în interesul societății:

*

sănuincaloeniciodată legileși reulementările în vigoare;

%

să gihădecizie de afaceri, este oricedezizie de a ha sau de a na luaamumire

măsuri cu privire laadministrareasocietății:
săaibă coalitii delider.
integritate « dela candidatul idea! se aşteaptă »
şă se comporte într-o manieră demnă de încredereași respectul colegilor din
consiliul demâministrația;

săse comporte cu integritate, onestitateşi transparențăîn relațiaca alții şi cu
arganizatia:

să punăintereselesocietățiideasupra tuturor enlorialte:
săse comporteîntr-omanierădemnă de încrede :a şi resnectul colegilor din
esti ina

nească angajamentele și promisiunile făcute preşedintelui şi
briiaeconsiliuui,

să exerciteun comportament adecvatîn situații în care ar putea[i vorba deun
conflict de întores.
independenţă - de la candidatul idea!aeaşteaptă:

săposede « gândire independentă şi săfie capabilă să ofere provocarea şi
rigoarta necesare pentru a asista consiliulîn realizarea unei înțelegeriglobale a
infoemațiilar şi opțiunilor carefaciliteazăun sta dard înalt de luareadeciziilor
:

“ge

:

să fie stispur4
să nu [e de acordşi săadopte o poziție independentă în fata
opiniilor divergente şi detrimentulpotenţial personal;
să încurajezediscuţia riguroasă şi opinii diverse pentrua puleapreveni şi risipi
gântlireade grup
adoptii o abordare curioasăși pune sub semnul întrebării în mod activ ipotezele

şitestează presupozițiile:
săsoliciteclarificări și explicaţii,

săiledispusăsăcontestestatus queui și modul tradiţional dea face Inerurile,
Expunere politica

30

2 mu

punere

| Foarte

potiLiea

4

+5

|

îi

Rafine
ui

Fara

esriue

N

| Spinei

dk

d

4

fe

Abilităţi de comunicare interpersonal» dela candidatul ideal se așteaptă=
șă dea dovadăde ascultare activă

săaibă calitatea comunicării non = verbale:
să gibă entuziner pentru demers
să dea dovadădefemibilitate;
leadership (intelisențăernațională, carismă, capacitate de exemplu personal),
“e

Aliniecea cu scrisoarea de așteptăria acțiunarilor — detaliere

Ratina _ l
j
|
Alinierea cu| Calitatie si
scpisoarea
intentia
|
de asiepiari eupeimata |
4

a

SU

astionarilor

aliniaza

2

3

şa

|

|

|

4

3
Alinierea se
realizosza
atit la nivel
de

cai

nivel

intentie

si

mbtazat

la

de

icra

Diversitatea de gen -- detaliere

bear

Descriere

Ea

e ife

C, Alte enndiţii, care put fi eliminatarii

pentruîntreprinderile undesi-a exercita! activitatea,
Fărăinscrieriîn cazierul judiciar:

Studii superioare si experiența în domeniu;

ema

at

Numărde mandate concomitenta
Ani de experienta in conducerea unei sociețati:

d
a

Varăinnerieri în cazierul Fiscal;

4

a

+ Rezultate economico-linanciare sie întreprinderilor în care sia exercitat
mandatul de administratorsau de director sa nu îlein procedura defaliment

CRITERII MINIME DE INDEPLINIT DE CATRE CANDIDATII

POSTUL DE ADMINISTRATOR

PENTRU

| dSi"canpetenie spesitice sectornli
or
e fifenetei

uaipet
i s. i x ţ peTetor

tubalogiee/ operationale din domeniul alta

apa si comeioan
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socigtatea
„
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„3.3 Monitorizareanerlernantei
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Obiigatav

(vitei

Pondere
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hlminiepaturi

Puticipareainorganizatii
înternationalefcurope ne:natonale conituite în

domeniul de activitateai societatii si alte domenii
* perlele

ape

| Îb Competente și restrictii aposilice personalul
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unitutelare Rău
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amgaiatAin cadrul suiariiniii

0 Ata, partea Zihe

|

|

4.4Abilitati de cornunieareintemersonala
Ab flinieraucu sepisearea te outentară
Î Îi Die

. iailase
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ezita ui femel

eoonornicerpanta ale
i
fite daanenitaaisreugdatari de
a vinei pocielati

| bimăii

cuperioare șisapetentaÎndortaniu
a

ea

nă

$ m Ioviez: tis e mtermesitarPastia 3 «eCome tente Rating25 Aszneuaă,

Aa

tak.

= Euperţ

E

sape
itutieisi al Autoritatii Publice Tutelare)

( variaata pentru publicare pesite-ul inst

Consiliul Local Slobozia |, încalitat

die expert independent FOX MANAG

IENT CON i
ULTANI

RILA

începerea prncesului aTeerulare şi selecție pentru & (cinci) DI de
d “nerlruîș
în
fonsiliui de Administraţie al Societăţii UL REANSA.Slobozia
Etapele dedesfăşurare a procesului derecrutare și seleelie sunat:

|. Evaluareaprealabilă dosarelorde candidatură carealcătuiesclistalungă.
2. Fvaluarea finală a cenadlidaţilorselectaţi în listascurtă, Interviul,
t.omdițiilegenerale ale procesului de selecție prealabilă sunt:
» cel pirțindoi membritrebuiesă aibă studii economicesaujuridice cu experiență
de cel puţin 5 ani în domeniul economie, contabil, de audit, financiar sau
juridic:

+ cei pujiisun membruțrehuie sa aibastudii economicesi experienia de cel putin
$ ani în domeniul economic, contabil,de audit sau Financiar,
+ îi cazul consiliilor de sirul aa
a căror număr de membri se încadreazăîn

prevederie art. 28, alin) ai OU109/2011, mu poate BAmai mult de |
membru din rândul funcționarilor publici aan altor categorii de personal din
in
"adu autorității publice tutelare ori din cadrul altor autorităă sau instituţii
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majoritatea membrilor consiliului de administraţie este formată din
administratori neexecutivi şi independeaţi, în sensul art, 148 alin. 2 din Legea

ni, 31/1990, republicată, cu modificărileși completările ulterioare,
mendarul adrainistratorilor este stabilit pria actul constitutiv, neputfind depăşi 4
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nu se allaîn conilict deinterese care saile facaincomp: stibilla cu exercitarea
functiei de membru în Consiliul de Administratie al S

Slobozia,

stații URBAN SA

Daîntr-una din situațiile prevăzute la art. 6 din OC. me, 10972011 (na
aste incapabilă şi nu a fost condamnati:ă peniru infracţiuni contra patrimoniului
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cunostinte da guvernanta corporativaaîntreprinderii publice cuprinse în OLIC
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declaraţie pe proprie răspundere privindstatutul de “independent” cantare
formularar, d
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guvernanța corporativă a întreprinderilor publice sau că nu a suferi! o
condamnare penizu o infracțiune legată de conduita profesională conform
formare ne, 9,
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tecrutare 7 selecție pentru poziția de membru în Consiliul de Administraţie la
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articolului 326 din Codul Pena! cu privire lafalsul în declaraţii, declar pe proprie
răspunderecăsunt apt/ăpentru muncădin punct de vederemedical,
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scopul verificării și confirmării declaraţiilar, orice informaţii și documente
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|
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REFERAT DE APROBARE
la proiectul de hotărâre privind adoptarea unor măsuri în vederea finalizării
procedurii de desemnare a cinci membri în Consiliul de administraţie al
S.C. Urban S.A. Slobozia

Prin proiectul de hotărâre supus dezbaterii Consiliului Județean Ialomiţa se
propune adoptarea unor măsuri în vederea finalizării procedurii de desemnare a cinci
membri în Consiliul de administraţie al S.C. Urban S.A. Slobozia.
Societatea comercială în cauză are calitatea de operator regional al serviciului de
utilități publice apă și canalizare la nivelul localităților Slobozia, Mărculești,
Cosâmbeşti, Ciulniţa şi Scânteia. Județul Ialomița a devenit acționar majoritar cu
drepturi depline în cadrul S.C. Urban S.A. Slobozia prin participarea la capitalul social
al societății cu un aport în numerar reprezentând 70 % din totalul acestuia, potrivit
Hotărârii Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 104/1 1.06.2021.
Conform Actului constitutiv al societății, aceasta este administrată în sistemul
unitar de un Consiliu de administraţie format din 5 (cinci) membri, al căror mandat,
potrivit prevederilor legale, nu poate depăși patru ani. Cele cinci posturi de
administratori au devenit vacante anterior ca Județul Ialomița să devină acționarul
majoritar al societăţii, motiv pentru care procedura reglementată de Ordonanţa de
Urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor
publice pentru desemnarea administratorilor a fost demarată de Consiliul Local al
Municipiului Slobozia, prin hotărârea nr. 197/29.07.2021, în calitate de autoritate
publică tutelară la data adoptării, prin care a fost aprobat "Planul de selecție —
componenta integrală”. De asemenea, s-a optat ca procesul de selecţie săfie efectuat de
un expert independent specializat în recrutarea resurselor umane, iar selecţia finală de
0 comisie din care fac parte doi consilieri locali ai Municipiului Slobozia și primarul
Comunei Mărculești.
Având în vedere că, în prezent, Judeţul Ialomița deține capital majoritar al
SC Urban SA Slobozia, potrivit prevederilor OUG nr. 109/2011, calitatea de autoritate
publică tutelară a societății revine Consiliului Județean Ialomiţa.
În aceste condiţii, prin proiectul de hotărâre se propune continuarea procedurii
de selecție, astfel cum a fost demarată de Consiliul Local Slobozia, şi completarea
Comisiei de selecţie cu doi reprezentanți ai Consiliului Județean Ialomița, în noua

calitate de autoritate publică tutelară.
Consiliul Judetean Ialomita
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RAPORT de specialitate la Proiectului de Hotărâre privind
adoptarea unor măsuri în vederea finalizării procedurii de desemnare
a cinci membri în Consiliul de administraţie al S.C. Urban S.A. Slobozia

Având în vedere:
-Asocierea în cursul lunii iunie 2021, a Unităţii Administrativ Teritoriale Judetul Ialomiţa cu
unităţile administrativ teritoriale acţionare la operatorul regional SC URBAN SA, în vederea
participării la capitalul social al acestuia, precum şi dobândirea statutului de acţionar majoritarconform Hotărârii Consiliului Judeţean Ialomiţanr. 104/11.06.2021.,

-Declanşarea procedurii de selecţie pentru desemnarea a $ (cinci ) membri în Consiliul de
Administraţie al SC URBAN SA, procedura declanșată de Municipiul Slobozia, în calitatea sa de
acționar principal la acel moment,
prin prezentul raport de specialitate la Proiectul de Hotărâre supus dezbaterii, se propune
Plenului Consiliului Judeţean Ialomița adoptarea unor măsuri în vederea finalizării procedurii de
desemnare a cinci membri în Consiliul de administrație al S.C. Urban S.A. Slobozia.
Societatea comercială în cauză are calitatea de operator regional al serviciului de utilități

publice apă şi canalizare la nivelul localităţilor Slobozia, Mărculeşti, Cosâmbești, Ciulniţa şi
Scânteia. Începand cu luna iunie 2021, SC URBAN SA, Judeţul Ialomiţa este acționar majoritar
(70,00004% din capitalul social), ceilalți acţionarii fiind: Municipiul Slobozia (28,00004% din
capitalul social), Comuna Ciulniţa (0,34555% din capitalul social), Comuna Cosâmbeşti (0,34555%
din capitalul social), Comuna Mărculești (0,34555% din capitalul social), Comuna Scânteia
(0,34555% din capitalul social).
Conform Actului constitutiv al societăţii, Consiliul de administraţie este format din 5 (cinci)
membri al căror mandat, potrivit prevederilor legale, nu poate depăşi patru ani.
Aceste posturi de administratori, au devenit vacante anterior ca Judeţul Ialomiţa să devină
acţionarul majoritar al societăţii, fapt pentru care, procedura reglementată de Ordonanţa de Urgenţă a
Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice pentru desemnarea
administratorilor, a fost declanșată de Consiliul Local al Municipiului Slobozia, prin Hotărârea
Consiliului Local al Municipiului Slobozia nr. 197/29.07.2021, în calitate de autoritate publică
tutelarăla data adoptării.
Potrivit acestei Hotărâri a fost aprobat "Planul de selecție — componenta integrală” pentru

selecţia a 5 (cinci)membri în Consiliul de administraţie al S.C. Urban S.A. Slobozia şi totodată s-a
aprobat ca procesul de selecţie să fie efectuat de un expert independent specializat în recrutarea
resurselor umane, iar selecţia finală de o comisie din care fac parte doi consilieri locali şi primarul
Comunei Mărculeşti.

În conformitate cu prevederile art. 64" din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 109/2011
privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, în caz de vacanţă a unuia sau a mai multor
posturi de administrator, Consiliul Judeţean Ialomiţa- în prezent actionar majoritar al SC Urban SA
Slobozia-, în calitate de autoritate publică tutelară la societatea comercială menţionată, este
responsabil cu derularea procedurii de selecţie.

În aceste condiţii este necesară întocmirea unui proiect de hotărâre şi supunerea spre

aprobare Consiliului Judeţean Ialomița, prin care se propun următoarele:
-continuarea procedurii de selecţie, astfel cum a fost demarată de Consiliul Local Slobozia,
Termenul de finalizare al procedurii de selecţie este de maxim 150 de zile de la data declanşării
acesteia.
-luare la cunoştinţă a "Planului de selecție — componenta integrală” pentru selecția a 5 (cinci)
membri în Consiliul de administraţie al S.C. Urban S.A. Slobozia. De asemenea, ca parte integrantă a
Planului de selecţie fac parte, profilul şi matricea atât a consiliului de administraţie, cât şi a
candidatților pentru poziţiile de membru în consiliul de administraţie. Printre deciziile-cheie
reglementate de Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 şi Hotărârea de Guvern nr. 722/2016
se regăsește şi cea referitoare la aprobarea de către autoritatea publică tutelară a tuturor acestor părți
componente ale procedurii de selecție a unui administrator.
-completarea Comisiei de selecţie cu doi reprezentanţiai Consiliului Judeţean Ialomiţa, în noua
calitate de autoritate publică tutelară.
După finalizarea procedurii de selecţie, numirea membrilor Consiliului de administraţiei
selectaţi se va realiza prin hotărârea Adunării Generale a Acţionarilor, la propunerea autorității publice
tutelare.
Ulterior aprobării acesteia, Hotărârea Consiliului Judetean Ialomiţa va fi comunicată spre
ducere la îndeplinire următorilor:
-Comisiei de selecție a candidaţilor în vederea desemnării a cinci membri în Consiliului de
Administratie al SC URBAN SA,

-SC URBAN SA,
- spre ştiinţă, expertului independent SC FOC MANAGEMENT CONSULTANIS SRL Bucuresti,
Faţă de cele mai sus, propunem adoptarea Proiectului de Hotărâre, în forma prezentată.
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