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PLAN DE SELECŢ IE 

pentru desemnarea unui membru in Consiliului de administra ţ ie al Societatii 
Comerciale SC DRUMURI SI PODURI S.A 

COMPONENTA INIŢ IALĂ  

Procedura de selec ţ ie se deruleaz ă  in acord cu prevederile OUG nr. 109/2011 privind guvernan ţ a 
corporativ ă  a intreprinderilor public; modificat ă  i aprobată  prin Legea nr.111/2016, cu modific ă rile 
complet ă rile ulterioare, cu prevederile HG nr. 722/2016 privind aprobarea Normelor metodologice de 
aplicare a prevederilor din OUG nr.109/2011 ş i Hotă rdrea Consiliului Jude ţ ean Ialomita nr. 
110/11.06.2021 privind stabilirea m ă surilor necesare declan şă rii procedurii de selec ţ ie pentru numirea 
unui administrator in cadrul Consiliului de Administra ţ ie al S.C. Drumuri ş i Poduri S.A.. 

Procedura de selec ţ ie se efectueaz ă  Cu scopul de a asigura transparentizarea ş i profesionalizarea 
consiliului de administra ţ ie al SC Drumuri i Poduri SA, potrivit standardelor de guvenrian ţă  corporativ ă  
a intreprinderilor publice. 

Planul de selec ţ ie este astfel intocmit, inc ă t procedura de recrutare i selec ţ ie să  se realizeze cu 
respectarea dreptului la libera competi ţ ie, echitate ş i egalitate de ş anse, nediscriminare, transparen ţă , 
tratament egal ş i asumarea r ă spunderii. 

Procedura de selecţ ie - etapa de planificare. Ini ţ ierea ş i organizarea procedurii. 

Componenta ini ţ ială  a planului de selec ţ ie reprezint ă  un document de lucru definit de art. 1 
punctul 8 al Anexei nr. 1 din HG nr. 722/2016 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 
prevederilor din OUG nr.109/2011, cu modific ă rile ş i completă rile ulterioare, document intocmit in 
conformitate cu prevederile art. 5, alin 3 din acela ş i act normativ. 

Prezenta component ă  ini ţ ial ă  a planului de selec ţ ie este intocmit ă  In scopul recrut ă rii i selecţ iei 
unui administrator al S.C. Drumuri i Poduri SA, cu respectarea prevederilor OUG nr. 109/2011 
privind guvernan ţ a corporativă  a intreprinderilor publice, cu modific ă rile ş i completă rile ulterioare ş i cu 
prevederile HG nr. 722/2016 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor din 
0 UG nr.109/2011. Durata mandatului este egal ă  cu cea a administratorilor In functie. 

Componenta ini ţ ial ă  este elaborat ă  cu scopul de a oferi fundament pentru componenta integral ă  
a planului de selecţ ie. Acest document se intocme ş te la inceputul perioadei de selec ţ ie ş i cuprinde, fait a 
se limita la acestea, aspectele cheie ale procedurii de selec ţ ie, identifică nd data de inceput a procedurii 
de selec ţ ie, documentele cc trebuie depuse, data finaliz ă rii planului de selec ţ ie in integralitatea sa ş i alte 
elemente care se pot cunoa ş te pană  la numirea administratorului. 

În vederea demar ă rii procedurilor legale izvor ă te din OUG nr. 109/2011 privind guveman ţ a 
corporativă  a intreprinderilor publice, cu modific ă rile i completă rile ulterioare ş i HG nr.722/2016 
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privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor din ordonan ţă , Comisia de selec ţ ie 
constituită  la nivelul autorit ăţ ii publice tutelare (Consiliul Jude ţ ean Ialomi ţ a) intocme ş te Componenta 
ini ţ ială  a Planului de selec ţ ie. 

Pă rti responsabile in procedura de selectie 

Conform Hotă rarii Consiliului Jude ţ ean Ialomi ţ a nr. 110/11.06.2021, procedura de selec ţ ie 
prealabil ă  a candida ţ ilor pentru func ţ ia vacantă  de membru in Consiliul de Administra ţ ie al S.C. 
Drumuri ş i Poduri SA, constă nd în totalitatea etapelor cuprinse intre decizia de declan ş are a pro cedurii 
de_ selec ţ ie ş i intoemirea listei scurte, Sc va realiza de c ă tre un expert independent, persoan ă  fizică  sau 
juridică  specializat ă  in recrutarea resurselor umane. 

Expertul independent poate fi persoan ă  fizic ă  sau juridic ă  specializat ă  in recrutarea resurselor 
umane. Expertul independent trebuie s ă  depună  o Declaraţ ie pe propria ră spundere prin care s ă  îi afirme 
independen ţ a fa ţă  de candidaţ i ş i faptul că  nu va propune candida ţ i Cu care este intr-o rela ţ ie comercial ă , 
de rudenie sau de alt ă  natură . 

Selec ţ ia expertului independent specializat in recrutarea resursclor umane Sc va realiza in 
conformitate cu prevederile legale In vigoare ş i cu luarea in considerare a criteriilor mai jos enumerate, 
dar Ara a se limita la acestea: 

a) portofoliul de clien ţ i in ultimii 3 ani pentru selec ţ ia administratorilor sau directorilor la intreprinderi 
publice sau private; 

b) valoarea total ă  a contractelor de recrutare In ultimii 3 ani pentru activitatea de selec ţ ie a 
administratorilor ş i directorilor; 

c) componenţ a echipei de proiect cu referire la num ă rul de experţ i ce poate fi alocat proiectului §i 
expertiza acestora in proceduri de recrutare de administrator!; 

d) gradul de expertiz ă  a expertului independent persoan ă  juridică  in privinţ a recrută rii de administratori/ 
directori in sectorul de activitate al intreprinderii publice; 

e) managementul de proiect ş i capacit ăţ ile de coordonare ale expertului; 

experienţă  in dezvoltarea profilului pentru consiliu, bazat ă  pe integrare personalizat ă  a nevoilor de 
strategii de afaceri, organiza ţ ionale, de conducere ş i guvernanţă ; 

g) procentul de candidaţ i recomanda ţ i ş i ulterior selecta ţ i, care i ş i pă streaz ă  această  calitate pentru mai 
malt de un an in ultimii 3 ani. 

De asemenea, tot In baza Hot ă rdrii Consiliului Jude ţ ean ialomi ţ a nr. 110/11.06.2021, procedura 
de selecţ ie finală  a candidaţ ilor pentru func ţ ia de membru in Consiliul de Administra ţ ie al S.C. Drumuri 

Poduri SA, constă nd In totalitatea etapelor de selec ţ ie pentru evaluarea candida ţ ilor din lista scurt ă , in 
vederea numirii ş i incheierii contractului de mandat, se va realiza de o comisie de selec ţ ie, asistată  de 
expert independent, specializat in recrutarea resurselor umane. 

Comisia de selectie are urm ă toarea componen ţă : 
Preş edinte: Stoica Ioana- din cadrul Compartimentului Coordonare Societ ăţ i, Servicii 

•Institu ţ ii Publice Subordonate Organizare; 
Membri: Dogaru  Julian-Grigorin— din cadrul Direc ţ iei Coordonare Organizare; 

Diaconescu Gheorghi ţ a- din cadrul Direc ţ iei Buget Finan ţ e 
Secretar: Novae Ramona Florentina- consilier juridic Direc ţ ia Coordonare Organ izare 
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Roluri ş i responsabilititti 

a) Autoritatea public ă  tutelad indepline ş te urm ă toarele atributii in procesul de selectie, dar 
fă ră  a se limita la acestea ş i in condi ţ iile legii: 

- dispune convocarea Adun ă rii Generale a Ac ţ ionarilor SC Drumuri  i  Poduri SA in vederea 
declan şă rii procesului de selec ţ ie; 

- aprob ă  componenta Comisiei de selec ţ ie; 
- elaboreaz ă , prin Comisia de selectie, componenta ini ţ ială  a Planului de selec ţ ie; 
- colaboreaz ă  cu expertul independent la publicarea anun ţ ului de selecţ ie in eel  puţ in două  ziare 

economice ş i/sau financiare cu larg ă  ră spandire ş i pe pagina de internet a autorit ăţ ii public; cu  eel  puţ in 
30 de zile inainte de data limită  pentru depunerea candidaturilor specificat ă  in anun ţ ; 

Dup ă  finalizarea procedurii de selec ţ ie finală , aprob ă  prin hotă rfire a Consiliului Judetean 
1alomiţ a rezultatul selec ţ iei, mandatând AGA a S.C. Drumuri  i  Poduri SA, in vederea desemndrii 
candidatului desemnat ca ş tigă tor in Consiliul de Administratie al SC Drumuri  i  Poduri  SA;  

b) Comisia de selectie 
Comisia de selecţ ie indepline ş te urmă toarele atributii in procesul de selec ţ ie: 
- deruleaz ă  procedura de selecţ ie finală , constand in totalitatea etapelor de selectie pentru 

evaluarea candida ţ ilor din lista scurtă  in vederea numirii ş i incheierii contractului de mandat,  fund  
asistată  de expertul independent; 

- colaboreaz ă  cu expertul independent in derularea tuturor etapelor procedurii de selec ţ ie a 
administratorilor, Cu  respectarea prevederilor OUG nr. 109/2011 ş i HG nr. 722/2016. 

c) Expertul independent 

- Conform Hotă rarii Consiliului Judeţ ean Ialomi ţ a nr. 110/11.06.2021, expertul independent va 
desfăş ura procedura de selectie prealabil ă  a candidatilor penttu func ţ ia de membru in Consiliul de 
Administratie al S.C. Drumuri  i  Poduri SA, constând In totalitatea etapelor cuprinse intre decizia de 
declan ş are a procedurii de selecţ ie ş i intocmirea listei scurte; 

- elaboreaz ă  componenta integral ă  a Planului de selectiei, scrisoarea de aş tept ă ri, matricea 
profilului Consiliului, profilul candidatului ş i toate celelalte documente prev ă zute de OUG nr. 109/2011 
si  HG  or.  722/2016; 

- colaborează  cu membrii Comisiei de selecţ ie  i ii  asistă  in derularea tuturor etapelor procedurii 
de selecţ ie; 

d) Comitetul de nominalizare ş i remunerare din cadrul Consiliului de administratie al 
SC Drumur si Poduri SA 

Acordă  consultanţă  ş i asistenţă  tehnic ă  autorităţ ii publice tutelare, comisiei de selecţ ie ş i 
expertului independent in toate aspectele referitoare la procedura de selectie  i  pe tot parcursul acesteia 
ori de &ate on este nevoie. 

pune la dispozi ţ ia Comisiei de selecţ ie ş i a expertului independent toate informa ţ iile solicitate 
pentru buna desfăş urare a procedurilor de selectie. 

Principalele etape ale procedurii de recrutare ş i selectiei 

În vederea indeplinirii scopului planului de selec ţ ie, trebule s ă  se convină  asupra urm ă toarelor 
aspecte cheie: 

a) Referitor la documentele necesare implement ă rii procesului de recrutare ş i selecţ ie- Vor fi 
elaborate ş i aprobate urm ă toarele documente: Planul de selectie (care cuprinde Componenta 
initial ă  ş i Cornponenta integral ă ), Scrisoarea de aş teptă ri, Profilul Consiliului, Profilul 
candidatului, alte documente relevante. 

b) Referitor la bunul mers al procesului de recrutare ş i selec ţ ie 
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Termene 	pentru fiecare etap ă  a proeesului de selec ţ ie, termenele limit ă  sunt men ţ ionate In 
Calendarul orientativ al procedurii 

Metode de comunicare cc urmeaz ă  a 11 folosite 
Pentru rela ţ ii suplimentare v ă  pute ţ i adresa comisiei de selecţ ie, prin datele de contact afi ş ate la 

punctul P ă rţ i responsabile In procedura de selec ţ ie ş i la sediul autorit ăţ ii publice tutelare (Consiliul 
Judeţ ean Ialomi ţ a) : Piaţ a Revoluţ iei, nr.1, Slobozia, Jud. Ialomiţ a. De asemenea, informa ţ ii se pot 
obţ ine ş i de la secretarul Comisiei de selec ţ ie, consilier juridic Novae Ramona Florentina ( telefon 
0243.230230 int. 219). 

Elemente de confidentialitate 
Toate dosarele de candidatur ă  ale aplicanţ ilor vor fi tratate in deplin ă  confidentialitate de toate 

pă rţ ile implicate (autoritatea public ă  tutelară , comisia de selectie ş i expertul independent). Nieiuna dintre 
pă rţ i nu poate folosi in interes propriu informa ţ iile la care are acces in cadrul procedurilor de selec ţ ie. 

Informaţ iile privind identitatea eandida ţ ilor vor fi tratate cu  eel mai inalt grad de 
confiden ţ ialitate, jar accesul la aceste informa ţ ii se limitează  numai la aceste persoane care sunt 
implicate In procesul deeizional. 

Calendarul orientativ al procesului de recrutare si selectie 

Nr. 
crt. 

Activitate Termen Responsabili 

1 Declanş area procedurii Termenul prev ă zut In Hotă ră rea 
AGA a SC Drumuri ş i Poduri SA 

Autoritatea tutelar ă  ş i 
societatea comercial ă  

2 Elaborarea componentei ini ţ iale a 
Planului de selec ţ ie 

Conform OUG nr. 109/2011 Comisia de selecţ ie 

3 Contractarea expertului 
independent 

Conform termenelor legale de 
achizi ţ ie public ă  

Autoritatea public ă  
tutelar ă  

4 - definitivarea Planului de 
selec ţ ieaprobarea acestuia 

Documentul se actualizeaz ă  
periodic, p ă nă  la data semn ă rii 
contractului de mandat selec ţ ie  

-Expertul independent In 
colaborare cu Comisia de 

- autoritatea tutelar ă  

5 Definitivarea ş i publicarea 
anunţului de selec ţ ie 

in termen de 3 zile de la 
definitivarea Planului de Selec ţ ie 

Expertul independent In 
colaborare cu Comisia de 
selec ţ ie 

6 Depunerea candidaturii in termen de 30 zile de la 
publicarea anun ţ ului 

Candidaţ ii - Dosar de 
Inseriere 

7 intoemire list ă  lungă / evaluarea 
dosarelor 

in termen de 5 zile lucr ă toare de la 
data limită  pentru depunerea 
candidaturii 

Expertul independent in 
colaborare cu Comisia de 
selecţ ie 
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8 Solicitare clarific ă ri cu privire la 
eandidatură  

in termen de 4 zile lucr ă toare de la 
evaluare 

Expertul independent in 
colaborare cu Comisia de 
selectie/candidati 

9 

• 

Definitivarea listei scurte, afi ş area 
acesteia, informarea candida ţ ilor 
respin ş i ş i comunicarea 
rezultatelor c ă tre candidatii 
inscri ş i lin lista scurtă  

in termen de 4 zile luer ă toare de la 
evaluare 

Expertul independent/ in 
colaborare cu Comisia de 
selectie 

10 Depunerea declara ţ iei de intentiei 
a eandidatilor ră maş i in lista 
scurtă  

in termen de 15 zile de la afi ş area 
listei scurte 

Candidaţ ii din lista scurtă  

11 Analiza declaraţ iei de intenţ ie ş i 
integrarea rezultatelor in matricea 
profilului de candidat 

in termen de 5 zile lucr ă toare de la 
termenul limit ă  pentru depunerea 
declaraţ iei de inten ţ ie 

Comisia de selec ţ ie In 
colaborare cu expertul 
independent 

12 Selectia final ă  pe baz ă  de interviu, 
in baza planului de interviu 

in termen de 3 zile lucr ă toare de la 
analiza declara ţ iei de intenţ ie 

Comisia de selectie in 
colaborare Cu expertul 
independent 

13 intocmirea raportului pentru 
numirile finale 

in termen de 3 zile de la selectia 
finală  

Comisia de selec ţ ie in 
colaborare cu expertul 
independent 

14 Transmiterea raportului c ă tre 
Preş edintele Consiliului Jude ţ ean 
Ialomita 

in termen de 1 zi luer ă toare de la 
intocmire. 

Comisia de selec ţ ie in 
colaborare cu expertul 
independent 

IVIateriale  i documente cuprinse în planul de selec ţ ie 

Materialele ş i documentele  cc vor fi folosite în cadrul acestui proces de recrutare/selectie sunt 
urmă toarele, dar fă ră  a se limita la acestea: 

a) Scrisoarea de a ş teptă ri 
b) profilul consiliului 
c) profilul candidatului pentru func ţ ia de membru al Consiliului 
d) anunturile privind selec ţ ia, pentru presa tip ă rită  ş i online 
e) materiale referitoare la declaraţ ia de intentie 
I) fi ş e de sintez ă  pentru fiecare faz ă  a planului de selec ţ iei 
g) plan de interviu 
h) formulare de nominalizare pentru candida ţ ii propu ş i 
i) proiectul contractului de mandatul 
j) formulare de confidentialitate 
k) formulare ale declaraţ iilor necesare a fi completate de c ă tre candidati 
1) lista elementelor confidenfale ş i a celor ee pot fi facute publice 
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m) lista detaliat ă  a documentelor necesare in vederea depunerii candidaturii de c ă tre persoane fizice 
ş i persoane juridice, îri functie de etapele procedurii de selectiei 

n) lista elementelor pentru verificarea candidatilor afla ş i in lista scurt ă . 
Documentele publice din cadrul procesului de recrutare/selec ţ ie ş i formularele de declaratii se 

regă sesc pe pagina de Internet a Consiliului Judetean Ialomita www.cienet.ro  ş i pe pagina de intemet a 
Societă tii Comerciale SC Drumuri i Poduri SA - wwww.dpil.ro . 

Condiţ iile generale minime obligatorii care vor fi indeplinite de candidatii la functia de membru 
în  Consiliul de Adtninistratie al SC Drumuri ş i Poduri SA 

- cet ă tenie roman ă , cet ăţ enie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor apar ţ inand 
Spatiului Economic European ş i cu domiciliul in Romania; 

cunoaş terea limbii romane (scris ş i vorbit); 
- administrator : studii superioare cu diploma de licen ţă  in domeniile: tehrtic; 
- vechime in specialitatea studiilor: tehnic de eel putin 5 ani; 
- starea de s ă nă tate psihic ă  i medical ă  corespunză toare postului; 
- capacitate deplin ă  de exerci ţ iu; 
- să  nu fi fost destituiti dintr-o functie public ă  sau să  nu le fi incetat contractul individual de 

'awneă  pentru motive imputabile, in ultimii 7 ani; 
- să  nu le fie aplicabile prevederile art. 66 lit. a),b), g) i k) din Codul Penal; 
- persoanele care, potrivit art. 6 din OUG nr. 109/2011, nu pot fi fondatori, nu vor putea fi nici 

administrator; 
- să  nu fi fă cut politic politic ă , aş a cum este definit ă  prin lege; 

să  nu facă  parte concomitent din mai mult de 3 (trei) consilii de administratie ale unor regii 
autonome sau societ ă ti comerciale. 

Comisia de selectie are urm ă toarea componentă : 

Pre ş edinte: Stoica Ioana 

Membri: Dogaru Iulian-Grigorin 
Diaconescu Gheorghita 

Secretar: Novae Ramona Florentina 
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COMPONENTA INTEGRALA 

Principalele decizii ale procedurii de selectie 

14. in vederea indeplinirii scopului planului de selec ţ ie, p ă rţ ile responsabile, trebuie s ă  convină  asupra 
urm ă toarelor aspecte cheie: 

a) Referitor la documentele necesare implement ă rii procedurii de recrutare ş i selectie: 
i. Profilul consiliului, profilul candidatului pentru pozitia de membru al consiliului: proiectul 

profilului trebuie comunicat in termen de 5 zile de la data contractarii expertului independent 
si definitivat  i aprobat p ă nă  la publicarea anun ţ ului. Expertul independent este responsabil 

coordoneaz ă  aceast ă  activitate; 
b) Referitor la bunul mers al procedurii de selec ţ ie: 

i. Planul de selec ţ ie: componenta ini ţ ială  trebuie comunicat ă  in termen de 5 zile de la data 
declan şă rii procedurii de selec ţ ie hotă rdt ă  de c ă tre Adunarea General a Actionarilori 
definitivat in termen de 10 zile de la data declan şă rii procedurii de selec ţ ie.Structura de 
guvemanta corporativa din cadrul Autorit ăţ ii Publice Tutelare este responsabil ă  ş i 
coordonează  aceast ă  activitate. Componenta integral ă  este definitivat ă  pă nă  la publicarea 
anunţ ului. Structura de guvemanta corporativa din cadrul Autorit ăţ ii Publice Tutelare este 
responsabil ă  ş i coordoneaz ă  această  activitate impreun ă  cu Expertul; 

Termene limită : pentru fiecare etap ă  a procedurii de selec ţ ie trebuie stabilite termene limit ă , 
cu respectarea legisla ţ iei in vigoare ş i ca un rezultat al buriei negocieri intre p ă rţ i. 
Termenele limită  trebuie stabilite i incluse in planul de selec ţ ie final; 
Elemente de confiden ţ ialitate: aspecte cheie ale procedurii de selec ţ ie, trebuie specificate 
integrate In planul de selec ţ ie, precum ş i modul de tratare a lor. Autoritatea public ă  tutelară  
prin comisia de selec ţ ie sau structura de guveman ţă  corporativ ă  define ş te aceste aspecte 
pfină  la definitivarea planului de selec ţ ie. Expertul independent are un rol consultativ; 

iv. Notifică ri i modalitate de comunicare: se transmit elemente cheie ale planului de selec ţ ie, 
iar fiecare parte Cu rol activ In procesul de recrutare i selec ţ ie va indica 
persoana/persoanele in aten ţ ia că reia/că rora se vor adresa comunic ă rile, precum i canalele 
de comunicare. Fiecare parte îi va desemna o persoan ă  responsabil ă  cu comunicarea in 
cazul escalad ă rii ş i al interven ţ iei unor situa ţ ii neprevă zute care pot d ă una scopului 
procedurii de recrutare ş i selecţ ie. Lista acestor persoane este parte integrant ă  din planul de 
selec ţ ie; 

c) Referitor la selec ţ ia candidaţ ilor: 
I. Asigurarea diversit ăţ ii competen ţ elor in cadrul consiliului de administra ţ ie: element cheie in 

alcă tuirea listei scurte ş i inaintarea propunerilor pentru numirea membrului in consiliului de 
administra ţ ie, intruc ă t poate conduce la eliminarea unor candida ţ i valoro ş i. Decizia 
privitoare la diversitate trebuie reflectat ă  in planul de selec ţ ie, pă rţ ile implicate direct in 
trierea candidaturilor (expertul independent ş i comisia de selec ţ ie) find responsabile pentru 
luarea ei. 
Punctul 6 din Graficul procedurii de selectie este critic, intruc ă t dac ă  nu sunt atrase 
candidaturi care s ă  indeplineasc ă  minimul de cerin ţ e, atunci procedura trebuie s ă  fie reluat ă , 
de la punctul publicarii anuntului de selectie sau de la inceput, prin redefinirea profilului 
consiliului de administra ţ ie, cu scopul de a l ă rgi baza de candidaturi. Prezenta sectiune 
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defineste etapele procesului de recrutare si selectie, termene limita, documente necesare si 
partile implicate. 

Sumarul deciziilor-cheie: 

- declan ş area procedurii de selectie; 
- derularea procedurii de selectie a expertului independent; 
- contractarea serviciilor de consultant ă  In recrutarea mernbrilor Consiliului de Administratie 

finalizarea ş i aprobarea planului de selectie componenta initial ă ; 
- aprobarea profilului personalizat al consiliului de că tre Autoritatea publica tutelara; 
- aprobarea profilului personalizat al candidatului pentru func ţ ia de membru al Consiliului de 

Administratie de ate Autoritatea public ă  tutelară  (ex. eel putin un membru aZ consiltulut de 
adtninistratie trebuie să  aibă  studii tehnice ş i experiengi în domeniul tehnic de eel pulin 5 
ani; 

- aprobarea raportului ini ţ iai ş i al raportului pentru numirile finale intocmit de exepertul 
independent cu privire la selectia membrilor Consiliului de Administratie; 

- aprobarea raportului pentru numirile finale; 
- stabilirea indicatorilor de performant ă  ce vor fi monitorizati pentru a m ă sura performanta 

fiecă rui mernbru al consiliului de administratie; 
- aprobarea In Adunarea General ă  a Ac ţ ionarilor a componen ţ ei noului Consiliul de 

Administraţ ie din randul candida ţ ilor ră maş i în cuprinsul raportului pentru numirile finale; 
— incheierea contractelor de mandat cu fiecare administrator in parte. 

Proffitt! candidatului ş i Profilul Consiliului de administratie 

Conform art. 1, aim. 17 din anexa 1 la 1-IG 722/2016, Profilul candidatului pentru functia de 
administrator descrie rolul pe care candidatul trebuie s ă -1 indeplinească , pe baza cerintelor contextuale 
specifice rolului, precum ş i competentele tebnice ş i atributele comportamentale, experienta ş i specificul 
pe care acesta trebuie s ă  le demonstreze, in conformitate cu misiunea, obiectivele ş i tintele intreprinderii 
publice, precum ş i cu etapa de dezvoltare a acesteia. La intoemirea profilului se mentioneaz ă , pe de 
parte, criteriile ş i nivelurile de calificare obligatorii, pe de alt ă  parte criteriile ş i nivelurile de calificare 
optionale, atat la nivel individual, cat ş i la nivelul colectiv al intregului consiliu, sub form ă  de praguri 
minime de compete*. Combinatia de criterii specifice fiecarui candidat este formata dintr-un set de 
criterii derivate din Matricea Profilului Consiliului. Profilul candidatului se elaboreaz ă  de că tre expertul 
independent In cadrul componentei integrale a planului de selec ţ ie ş i se aprob ă  de care Consiliul 
Judetean lalomila, potrivit art. 36 aim. (1) din cuprinsul Anexei 1 la HG nr. 722/2016. 

Conform art. 1, aim. 18 din anexa 1 la HG 722/2016, Profilul consiliului reprezint ă  o identificare 
a capacit ă tilor, tră să turilor ş i cerintelor pe care consiliul trebuie s ă  le deţ ină  la nivel colectiv, avand in 
vedere contextul organizational, misiunea, a ş teptă rile exprimate in scrisoarea de a ş teptă ri ş i elementele 
de strategic organizational ă  existente sau cc trebuie dezvoltate. Profilui confine ş i matricea consiliului de 
administratie, care confer ă  o expresie a acestor capacit ă ti pe care consiliul trebuie s ă  le posede la nivel 
colectiv, printr-un set de competente, abilit ă ti, alte conditii eliminatorii, cc trebuie indeplinite individual 
ş i colectiv de membrii consiliului, 

În conformitate cu art. 19, din anexa 1 in HG 722/2017, pentru constituirea Profilului membrilor 
consiliului pot fi avute in vedere urm ă toarele eerinte, fă ră  a se limita la acestea: 

a) s ă  aib ă  minimum de cuno ş tinte, aptitudini ş i experient ă  neeesar ă  pentru a- ş i indeplini cu succes 
mandatul de administrator; 
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b) sa cunoasc ă  responsabilitatile postului ş i s ă  iş i poată  forma viziuni pe termen mediu ş i lung; 

c) í  albă  capacitatea de asumare a responsabilit ă tilor fat ă  de Intregul consiliu ş i să  dea dovad ă  de 

integritate ş i independent ă ; 

d) să  aibă  cuno ş tintele necesare, aptitudinile ş i experient ă  in critica constructiv ă , munc ă  In echip ă , 

comunicare, cultur ă  financiar ă , luarea de decizii ş i detectarea tiparelor pentru a contribui la activitatea 
consiliului ea intreg. 

Tipuri de criterii de selectie:  
Criteriile de selectie rezulta din matricea profilului consiliului. Acestea pot fi obligatorii ş i 

optionale. 
Criteriile obligatorii sunt competente ş i tr ă să turi care trebuie s ă  fie Indeplinite de c ă tre toti 

candidatii sau de catre acei membri din consiliu pentru care exist ă  un nivel minim de compete* 

aplicabil. 
Criteriile optionale sunt compete* ş i tră s ă turi care pot ft indeplinite de unii dintre membrii 

consiliului, dar nu in mod necesar de c ă tre toti, pentru care nu exist ă  un nivel minim de competent ă  
aplicabil tuturor membrilor consiliului. 

Expertul independent cu consultarea autoritatii publice tutelare va stabili lista criteriilor 
obligatorii ş i lista criteriilor optionale in functie de speciftcul ş i complexitatea activit ă tii societă tii. 

Criteriile de selectie sunt cuprinse in profilul consiliului ş i se aprob ă  odat ă  cu acesta de c ă tre 
Adunarea GeneraId a Actionarilor potrivit art. 34 lit. (b) din din euprinsul Anexei 1 la HG nr. 

722/2016 

Reguli pentru alc ă tuirea Consiliului de administra ţ ie 

Cel putin unul din membrii consiliului de administratie trebuie s ă  aibă  studii tehnice ş i experienta 
in domeniul tehnic de eel putin 5 ani potrivit art. 28 alin.(3) din OUG nr. 109/2011. 

Potrivit art. 28, alin 4 din OUG nr. 109/2011 in cadrul consiliului de administratie nu poate ft 
mai mutt de 1 membru din randul functionarilor publici sau altor categorii de personal din cadrul 
autorit ă tii publice tutelare on din cadrul altar autoritati sau institutii publice. Majoritatea membrilor 
consiliului de administratie este fermata din administratori neexecutivi ş i independent', in sensul art. 138 
din Legea nr. 31/1990, republic*, cu modificarile ş i complet ă rile ulterioare. 

Consiliul de administratie va Ii astfel desemnat Meat se va asigura o diversificare a 
competentelor la nivelul acestuia. 0 persoan ă  fizic ă  poate exercita concomitent eel mutt 3 mandate de 
administrator ş i/sau de membru al consiliului de supraveghere in societ ă ti sau intreprinderi publice at 
carer sediu se afl ă  pe teritoriul Romaniei. Aceasta prevedere se aplica in aceea ş i m ă sură  i persoanei 
fizice, administrator sau membru al consiliului de supraveghere, precum ş i persoanei fiziee, reprezentant 
al unei persoane juridice, administrator on membru at consiliului de supraveghere. 

Expertul independent va elabora un profit personalizat at consiliului intr-un mod transparent, 
sistematic ş i riguros pentru a se asigura c ă  sunt identificate capacit ă tile neeesare pentru alc ă tuirea cetui 

mal bun consillu ş i, respectiv, cei mai buni candidati pentru consiliu. 
Versiunea final ă  a profilului personalizat al consiliului se aprob ă  de c ă tre Adunarea Generala a 
Actionarilor potrivit art. 34, lit. (b) din cuprinsul Anexei 1 la HG nr. 722/2016. 

În prezent, in Consiliul de administratie at SC Drumuri i Poduri SA sunt ocupate cloud posturi 
de administratori, ambii cu studii/experient ă  in domeniut economic, fiind vacant din data de 13.05.2021 
an post de administrator cu studii/experient ă  In domeniul tehnie. 
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Data finaliz ă rii planului de selec ţ ie in integralitatea sa: 

Planul de selectie - componenta integratd va fl elaborat de c ă tre expertul independent in 
consultare Cu autoritatea publicd tutelard potrivit art. 14, aim. (1) lit. (c) din cuprinsul Anexei 1 la HG 
nr. 722/2016. 

Ptanul de selectie In integralitatea sa va ft finalizat In termen de 20 de zile de la data la care 
expertul independent va prezenta autorit ăţ ii publice tutelare raportul cuprinz ă nd componenta integrat ă  a 
planului de selec ţ ie a Consiliului de Administra ţ ie. 

Lista documentelor minimale ce trebuie depuse de fiecare candidat in cuprinsul dosarului de 
candidatură  

Lista complet ă  a documentelor ce vor ft depuse de fiecare candidat in cuprinsul dosarului de 
candidaturd va ft stabilitd de expertul independent la momentul elabor ă rii anun ţ ului privind selec ţ ia 
membrilor consiliului de administratie. 

Componenta ini ţ ial ă  a acestei liste de documente se va compune din: 
1. Curriculum Vitae (model european conform HG 1021/2004) 
2. Copie act identitate 
3. Copie documente care atest ă  educaţ ia i pregdtirea profesional ă  In domeniul tehnic 
4. Documente/adeverint ă  in original din care rezultd experien ţ a In administrarea 

/managementul unor societ ă ti comerciale, inclusiv din sectorul privat 
5. Cazier juridiciar si cazier fiscal 
6. Adeverin ţă  medicaid din care rezult ă  capacitatea deplin ă  de exerci ţ iu 
7. Copie carnet de munc ă  ş i extras revisal sau adeverintă  dupd caz 
8. Declara ţ ie pe propria raspundere data in conformitate cu prevederile art. 396 Cod Penal, 

din care s ă  rezulte indeplinirea condi ţ iilor prevă zute de art. 5 alin.2 lit(C) i art.7 din OUG 
nr. 109/2011 

9. Declara ţ ie de intentie formulat ă  pe baza scrisorii de a ş tept ă ri ş i a informa ţ iilor publicate 
pe pagina de internet a societ ăţ ii ş i a autorită tii publice tutelare. Declara ţ ia de inten ţ ie se 
va elabora In conformitate Cu cerin ţ ele legate reglementate In Anexa lb din Anexa I la 
HG nr. 722/2016. 

impleinentarea plauului de selec ţ ie a tnernbrilor Consiliului de Adiniuistra ţ ie: 

Implementarea planului de selectie a membrilor consiliului presupune parcurgerea urm ă toarelor 
etape ş i termene: 

I. Publicarea de c ă tre autoritatea public ă  tutelard a anuntului privind selectia membrilor 
consiliului de administratie elaborat de c ă tre expertul independent conform art. 29 alin. 7 
din QUO nr. 109/2011. 

"Anunful privind selectia membrilor consiliului de administratie se publicd, prin grija autorită sii 
publice tutelare sau, civet caz a provaTintelui consiliului de administratie sau supraveghere, cel putin in 
aloud ziare econornice 54/sau financiare en lar0 reispcindire ş i pe pagina de internet a intreprinderii 
pub lice. Acesta trebuie s ă  include conditiile cc irebnie intrunite de candidati ş i criteriile de evaluare a 
acestora" 

2. Depunerea respectiv transmiterea dosarelor de candidaturd In termenul limită  de 30 de 
zile de la data public ă rii anunţ ului. 
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3. Formarea listei lungi (care are caracter confidential ş i nu poate fi fă cută  public ă ) cc este 
formată  din toate dosarele de candidatur ă  depuse in termen. 

4. Evaluarea dosarelor din lista lung ă  in raport cu minimul de criterii stabilite pentru 
selectie. 

5. Respingerea dosarelor ce nu intrunesc minimul de criterii al profilului de candidat. 
6. Solicitarea de clarific ă ri, cu sprijinul expertului independent, in cazul dosarelor care 

contin informatii ce nu sunt concludente. 
7. Informarea eandidatilor respin ş i din lista lung, despre aceast ă  decizie. 
8. Verificarea de că tre expertul independent a informatiilor din dosarele de candidatur ă  

ră mase in lista lung ă  ş i stabilirea punctajului conform grilei de evaluare pentru fiecare 
criteriu din cadrul matricei profilului pentru Bee= candidat. 

9. Efectuarea unei analize comparative, prin raportare la profilul consiliului, a candidatilor 
ră maş i in lista lung ă . 

10. Eliminarea din lista lung ă  a candidatilor selectati care intrunesc cerintele de compete* 
ale consiliului, dar care au obtinut un punctaj conform grilei de evaluare mai mic dec ă t al 
celorlalti candidati. 

11. Solicitarea de informatii suplimentare fat ă  de cele din dosarul de candidatur ă , atunci and 
expertul independent sau autoritatea public ă  tutelară  consideră  necesar prin interviuri 
directe, verificarea referintelor oferite de alti candidati, verificarea activit ă tii desfăş urate 
anterior de c ă tre candidati. 

12. Eliminarea candidatilor de pe lista lungă , In ordinea descresc ă toare a punctajului obtinut 
conform matricei profilului, p ă nă  la limita a maxim 5 candidati pentru fiecare post de 
rnembru in cons iliul de administratie, rezult ă nd astfel lista scurt ă . 

13. intocmirea de c ă tre expertul independent a listei scurte. 
14. Comunicarea de c ă tre expert candidatilor earna0 in lista scurt ă  a obligatiei de a prezenta, 

in tennen de 15 zile de la data stabilirii listei scurte, a declaratiei de intentie. (modelul 
declaratiei de intentie va fi pus la dispozitia autorit ă tii tutelare de c ă tre expertul 
independent) 

15. Analiza declaratiei de intentie de cave expertul independent ş i integrarea rezultatului 
ace stei analize in matricea profilului de candidat. 

16. Selectia final ă  a candidatilor aflati in lista scurt ă  prin interviu. Organizarea interviului se 
va face de Care expertul iondependent. 

17. Dup ă  finalizarea interviurilor expertul independent intocme ş te raportul pentru numiriea 
finala, care include ş i calificarea candidatilor, cu motivarea acesteia. 

18. Transmiterea raportului pentru numirea finala la conduc ă torul autorită tii publice tutelare 
in vederea mandat ă rii reprezentantilor in Adunarea General ă  a Actionarilor pentru 
propunerea de membrii in Consiliul de Administratie 

Prezentul plan de selectie va fi completat/actualizat de Expertul independent cu consultarea 
autorită tii publice tutelare, cu alte elemente/documente aferente selectiei intre data declan şă rii procedurii 
de selectie ş i data semn ă rii contractului de mandat, inclusiv propunerea de desemnare a candidatului 
selectat pentru pozi(ia de rnembru in consiliul de administratie. 
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PROFILULUI CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE 
AL SOCIETATII COMERCIALE DRUMURI SI PODURI S.A 

Profilul Consiliului de Administratie, profilul fiecă rui membru al consiliului, analiza cerintelor 
contextuale ale Societ ă tii SC DRUMURI SI PODURT S.A, in general ş i ale consiliului in particular, 
matricea profilului consiliului, profilul candidatului, etc. sunt elaborate in cadrul componentei integrale 
a Planului de selectie de c ă tre expertul independent cu consultarea autorit ă tii publice tutelare, potrivit 
art. 14 alin.(1) lit. c) din cuprinsul Anexei 1 la HG nr. 722/2016. 

Profilul consiliului se bazează  pe urm ă toarele componente : 

• Analiza cerintelor contextuale ale intreprinderii public; in general, ş i ale consiliului, in 
particular 

• Matricea profilului consiliului 

Analjza cerintelor contextuale ale intreprinderii publice, in general, 
0 ale consilinlui, in particular 

Societatea Comercial ă  SC Drumuri  i  Poduri S.A. a fost infiinţată  in anul 1998, prin transformarea 
Regiei Autonome de Drumuri  i  Poduri Ialomi ţ a, av ă nd ca ac ţ ionar unic Jude ţul Ialomiţa. Societatea are 
personalitate juridică , fiind organizat ă  ca o unitate care are gestiune economic ă  ş i autonomic financiară , ceea 
ce  îi  permite s ă  adopte mă suri corespunzatoare pentru buna desf ăş urare a activit ăţ ii in raport cu competen ţ ele 
cu care a fost investit ă , să  manifeste iniţ iativă  ş i ră spundere in realizarea obiectivelor ş i sarcinilor ce ş i le 
asum ă . 

Domeniul principal de activitate : Cod CAEN principal 4211-Lucră ri de construc ţ ii a drumurilor 
că ilor ferate. Societatea are ca obiecte de activitate principale: construirea, intre ţ inerea, repararea ş i 
consolidarea cirumurilor publice de interes judeţ ean ş i a podurilor, care să  conducă  la desfăş urarea unui trafic 
rutier In condi ţ ii normale de siguranţă  ş i contort. De asemenea, are posibilitatea de a produce materiale 
pentru satisfacerea unei p ă rţ i din necesarul de produse utilizate in procesul de produc ţ ie (asfalt, bitum, etc.). 
Activitatae societ ăţ ii se realizeaz ă  pe bază  de contracte de execut ă ri lucră ri sau prestă ri servicii pentru ter ţ e 
persoane fizice ş i juridice. Societatea are in dotare utilaje specifice obiectului principal de activitate. Fiind 
nou infiinţ ată , dezvoltarea asigur ă rii resurselor umane ş i materiale specifice Sc realizeaz ă  in mod continuu,  iii  
raport de cerinţ ele autorităţ ii publice tutelare, in speţă , Consiliul Jude ţean 

În realizarea obiectelor principale de activitate, condueerea administrativ ă  si executiv ă  a SC Drumuri 
Poduri SA trebuie sa se ghideze dupa urmatoarele OBJECTIVE SI CR1TER1I DE PERFORMANTA: 

Objective generale:  
• implernentarea cu succes a strategiei Consiliului Jude ţean Ialomi ţa referitoare la drumurile ş i 

podurile de interes public judeţ ean; 
• realizarea/modernizarea infrastructurii rutiere jude ţene in condi ţ iile normativelor tehnice in vigoare; 
• Implementarea unui sistem de management integrat calitate-mediu-securitate  i  să nă tate in 

munc ă ; 
• protec ţ ia mediului; 
• echilibrul financiar; 
• gestiunea administrativ ă  ş i comercial ă  eficient ă ; 
• men ţ inerea calit ăţ ii tehnice ş i intre ţ inerea in bună  stare a echipamentelor  i  utilajelor; 
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Obiective specifice:  
• indeplinirea obligaţ iilor că tre Bugetul de stat i Bugetul asigur ă rilor sociale de stat ş i fonduri 
speciale; 
• respectarea cerintelor din scrisoarea de a ş teptă ri 
În scopul realiză rii obieetului de activitate al societ ăţ ii ş i a unei administr ă ri eficiente a acesteia, 

autoritoritatea public ă  tutelară , Consiliul Judetean Ialomita, î ş i propune urm ă toarele objective i criterii 
de perform* pe care candidatii le vor avea in vedere la intoctnirea deelaratiei de intentie: 

• asigurarea continuit ă tii activit ă tii societ ă tii; 
• mentinerea in functiune la parametri a tuturor utilajelor din dotare, in vederea satisfacerii 

obligaţ iilor contractuale; 
• intă rirea pozitiei pe piat ă  prin modemizarea  cu utilaje speficice performante; 
• realizarea unei profitabilit ă ti rationale (scopul societ ă tii nu e de maximizare a profitului, ci de a 

oferi servicii prin prisma suportabilit ăţ ii acestora, continuitatea serviciilor, tratament 
nediseriminatoriu); 

• asigurarea surselor necesare in vederea conform ă rii operatorului la cerintele na ţ ionale ş i/sau ale 
Uniunii Europene in domeniul de activitate. 

• profesionalismul ş i performanta profesional ă  prin instruirea, informarea ş i motivarea 
personalului societ ă tii; 

• respectarea obieetivelor de politică  salarial ă ; 
• respectarea normelor de protectie a mediului îri vederea evit ă rii poluă rii mediului inconjur ă tor; 
• asigurarea integrită tii patrimoniale a bunurilor societ ă tii; 
• imbună tă tirea  cap acit ăţ ii tehnice de operare ş i interventie; 
• implementarea unor proceduri sectoriale specifiee; 
• implementarea unor proceduri de reactie operationale in vederea solu ţ ionă rii in timp real a 

reclamaţ iilor, sesiză rilor i defectiunilor. 
• dezvoltarea capacit ă tii institutionale ş i manageriale. 
• modernizarea ş i retehnologizarea instalatiilor/utilajelor energofage sau neproductive. 
• adoptarea unor norme interne de etic ă  ş i integritate. 

Conducerea societatii 

1. Adunarea General ă ." a Actionarilor Organul de conducere al societ ă tii este Adunarea General ă  
a Actionarilor, care decide asupra activit ă tii acesteia i asigur ă  politica economic ă  ş i comercial ă . AGA 
este compus ă  din doi reprezentanti ai Jude ţului Ialornita (acţ ionarul unic). Atributiile AGA sunt stabilite 
prin Legea nr. 3111990 a societ ăţ ilor comerciale ş i Actul constitutiv al societ ă tii. 

2. Consiliul de administratie 	Consiliul de Administratie este stabilit in conformitate cu 
prevederile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativ ă  ş i H.G. nr. 722/2016 pentru aprobarea 
Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din OUG nr.109/2011, fund format din 3 (trei) 
membri. Consiliul de Administratie actioneaz ă  independent, cu eonditia ca membrii consiliului sa se 
completeze reciproc. Consiliul este ins ă rcinat s ă  supravegheze performan ţ a managementului executiv ş i 
situatia general ă  a afacerilor din cadrul societ ă tii. in executarea sarcinilor sale, consiliul se concentreaz ă  
asupra interesului societ ă tii. in conformitate cu prevederile DUG 109/2011 privind guvemanta 
corporativă  a intreprinderilor publiee, precum ş i potrivit dispozitiilor Actului Constitutiv al Societ ăţ ii, 
Adunarea General ă  Ordinar ă  a Actionarilor societ ă tii alege membrii Consiliul de Administratie al 
societă tii conform procedurii reglementat ă  de HG nr. 722/2016. 

Administrarea societ ă tii trebuie s ă  vizeze, pe de o parte, continuarea demersurilor de modernizare, 
intre ţ inere ş i atragerea de fonduri pentru dezvoltare, in vederea indeplinirii obligatiilor contractuale, 
respectiv a unor conditii de muned adecvate pentru angajatii societ ă tii, jar, pe de alt ă  parte, armonizarea 
practicilor manageriale ş i de administrare cu principiile guvemantei corporative elaborate de c ă tre 
Organizaţ ia pentru Cooperare Economic ă  ş i Dezvoltare ş i cu Ordonanta de Urge* a Guvemului nr. 
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109/2011 privind guvernan ţ a corporativă  a intreprirtderilor publice. 
Mandatul Adminstratorilor este de 4 ani. Membrii Consiliului de Administraţ ie pot fi reate ş i. 

Mandatul Administratorilor care si-au indeplinit in mod corespunz ă tor atribuţ iile poate fi reinoit cu 90 

de zile inainte de expirarea mandatului. Pre ş edintele Consiliului de Administraţ ie este ales din randul 

Administratorilor. Consiliul de Administraţ ie  at societăţ ii are puteri depline cu privire la conducerea ş i 

administrarea Societ ăţ ii, avand atribuţ iile stabilite prin Actul constitutiv  at societ ăţ ii. 

În prezent, in Consiliul de administra ţ ie  at SC Drumuri ş i Poduri SA sunt ocupate dou ă  posturi 

de administratori, ambii cu studii/experien ţă  in domeniul economic, fund vacant din data de [3.05.2021 

un post de administrator cu studii/experien ţă  In domeniul tehnic. 

În cadrul Consiliului de administra ţ ie este constituit comitetul de nominalizare ş i remunerare 

comitetul de audit. Remunera ţ ia membritor Consiliului de Administra ţ ie este stabilită  de AGA ş i este 

formată  dintr-o indemniza ţ ie fix ă  lunară . Selec ţ ia membrilor Consiliului de Administra ţ ie  at S.C. 

Drumuri ş i Poduri S.A. se realizeaz ă  de autoritatea public ă  tutelar ă , potrivit dispozi ţ iilor OUG nr. 

109/20 ll normelor de aplicare aprobate prin HG nr. 722/2016, flind asistat ă  de un expert independent. 

Conform Actului constitutiv  at societ ăţ ii, gestiunea acesteia este controlată  de un auditor statutar. 

Compete* de baz ă  ale Consiliului de Administratie: 

Consiliul de Administraţ ie are, in principal, atributiile urm ă toare: 

a) stabile ş te direc ţ iile principale de activitate ş i de dezvoltare ale societ ăţ ii; 

b) stabile ş te politicile contabile ş i sistemul de control financiar al societăţ ii; 

c) aprob ă  nivelul salariilor, al sporurilor si al celorlalte drepturi prevazute In contractut 

Colectiv de Munca, in functie de activitatea desfasurata de catre salariatii societatii; 

d) aprob ă  Regalamentul de Organizare ş i Func ţ ionare al Societ ăţ ii (care cuprinde ş i 

organigrama acesteia), dup ă  ce a ob ţ inut avizul conform favorabil  at autorită tii publice 

tutelare asupra aoestuia; 
e) stabile ş te ş i men ţ ine politicile de asigurare  în  ceea  cc  prive ş te personalul ş i bunurile 

societ ăţ ii ; 
f) aprob ă  Regulamentul Intern, prin care se stabilesc drepturile ş i responsabilit ăţ ile  cc  revin 

personalului societ ăţ ii; 
g) prezintă  anual Adun ă rii Generale a Acţ ionarilor, in termer' de maxim 5 (cinci) luni de la 
incheierea exerci ţ iului financiar raportul cu privire la activitatea societ ăţ ii, bilanţ ul ş i contul 

de profit ş i pierderi, precum ş i proiectul programului de activitate,  at strategiei ş i  at bugetului 

pe anul urm ă tor; pentru a supune aprobă rii Adun ă rii Generale proiectul programului de 
activitate, al strategiei pe anul urm ă tor, Consitiul de Administra ţ ie va solicita avizul conform 

prealabil  at autorit ăţ ii  pub! ice  tutelare asupra acestor pro iecte ; 

h) aprob ă  operaţ iunile de creditare necesare indepliniri scopului Societ ăţ ii; 

i) nume ş te ş i revoc ă  Directorul General si ceital ţ i directori ai societ ăţ ii care iş i desfăş oară  
activitatea pe baz ă  de contract de mandat In condi ţ iite legii stabilind ş i remuneraţ ia acestora. 

j) supravegheaz ă  activitatea condueerii executive a societ ăţ ii; 

k) propune Adun ă rii Generale majorarea capitalului social atunci dud aceast ă  m ă sur ă  este 

necesar ă  pentru desfăş urarea activit ă ii, precum ş i infiinţ area de noi unit ăţ i fă ră  personal  itate 

juridic ă  (sucursale, puncte de lucru, centre zonate); 
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1) exercit ă  atributiile  cc  i-au fost delegate de că tre Adunarea Generafa; 
m) rezolv ă  problemele  stab jute de Adunarea Generala  ş i execută  hotă ră rile luate de aceasta 
in conformitate Cu  prezentul Act Constitutiv. 

• 	n) aproba nivelul pan ă  la care directorul general poate aproba operatiunile de incasă ri  i  plă ti 
fă ră  avizul consiliului de administratie, precum  i  limitele pană  la care acesta poate angaja 
legal societatea. Contractarea de imprumuturilor pe termen scurt si mediu este atributul 
conducerii executive dupa obtinerea in prealabil a avizului  Con  siliului de Administratie, in 
situatia In care valoarea imprumutului dep ăş e ş te limita fixat ă  potrivit tezei anterioare. 

Consiliul de Administratie va delega conducerea executiv ă  a societă tii, Directorului General. 
Consiliul de administratie nu poate delega Directorului General urmă toarele : 

a) stabilirea directiilor principale de activitate ş i de dezvoltare ale societă tii; 
b) stabilirea sistemului contabil ş i de control financiar ş i aprobarea planific ă rii financiate; 
c) numirea ş i revocarea directorilor ş i stabilirea remuneratiei lor; 
d) supravegherea activit ă tii directorilor; 
e) pregă tirea raportului anual, organizarea adun ă rii generale a actionarilor ş i implementarea 

hotă rarilor acesteia; 
f) introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolventei societ ă tii. 

Administratorii au in secundar si urm ă toarele atributii  cc pot fi delegate directorului general: 

1) Aprob ă  structura organizatoric ă  a societă lii la propunerea directorului general; 
organigrama societă tii se va actualiza periodic, in functie de modificarea ariei de 
deservire  a  acesteia, la propunerea directorului general conform legii  i  Actului 
Constitutiv. 

2) Asigură  gestionarea  i  coordonarea societ ă tii. 
3) Prezintă  Adună rii Generale a Actionarilor situatia economic ă  i  financiară  a societ ă tii, 

precum ş i raportul de activitate anual. 
4) Aprob ă  regulamentul intern al societ ăţ ii conform legii ş i Actului Constitutiv, 
5) Supun aprob ă rii Adună rii Generale a Actionarilor,  în  termen de eel mull  5 luni de la 

incheierea exerci ţ iului financiar, raportul cu privire la activitatea societ ă tii, situaţ ia 
financiar ă  anual ă  ş i contul de profit ş i pierdere pentru anul precedent, precum 
proiectul programului de activitate ş i proiectul bugetului de venituri  i  cheltuieli ale 
societ ăţ ii pe anul in curs. 

6) Aprob ă  incheierea  on  modificarea oric ă ror contracte necesare  în  vederea dezvolt ă rii, 
pană  la limita cuantumului valoric stabilit de Adunarea General ă  a Actionarilor, precum 
ş i incheierea unor contracte pentru care nu a delegat compete* directorului general. 

7) Decid asupra incheierii de acte juridice de dobfindire, instră inare, inchiriere, schimb sau 
de constituire in garantie de bunuri aflate in patrimoniul societăţ ii,  on  pe care aceasta 
urmează  să  le dobfindeasc ă  astfel, cu aprobarea Adun ă rii Generale a Actionarilor, in 
conditiile legii. 

8) Stabile ş te competentele ş i nivelul de contractare a imprumuturilor bancare curente, a 
creditelor comerciale pe terinen scurt sau mediu. 

9) Avizează  programele de dezvoltare ş i investi ţ ii 
10) Stabileş te  i  aprob ă ,  hi  limita bugetului de venituri ş i cheltuieli aprobat de Adunarea 

General ă  a Actionarilor, modific ă ri in structura acestuia, in limita competentelor pentru 
care a primit mandat. 
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11) Consiliul de Administra ţ ie tine prin grija lui urm ăţ oarele registre ale societ ă fii: 

• registrul actionarilor; 
• registrul ş edinţ elor ş i deliberă rilor Adun ă rilor Generale; 

• registrul ş edinţ elor ş i deliberă rilor Consiliului de Administra ţ ie; 

• registrul deliber ă rilor ş i constată rilor fă cute de auditorii financiari; 
12) Administratorii au obligaţ ia înd ę p ĺ inirii procedurilor de publicitate pentru documentele 

stabilite de lege. 
13) Consiliul decide fie urm ă rirea actionarilor pentru v ă rsă mintele restante, fie anularea 

acestor actiuni nominative ş i emiterea ş i vanzarea de noi actiuni purtand acela ş i num ă r. 
14) in cazul in care Adunarea General ă  a hotă rat fuziunea sau divizarea societ ăţ ii, 

administratorii intocmesc proiectul de fuziune sau divizare. 
15) indepline ş te  once alte atributii ş i are toate competentele stabilite prin lege ş i prin 

hotă rarile Adună rilor Generale ale Actionarilor. 
16) Aprobă  scoaterea din functiune a mijloacelor fixe, aflate in activul societ ă tii propuse 

spre casare. 
17) Aprobă  utilizarea fondului valutar. 
18) Aprobă  Regulamentul de Organizare ş i Funetionare al Societ ă tii (care cuprinde ş i 

organigrama acesteia) dup ă  ce a obtinut avizul "conform favorabil" al autorit ă tii pub lice 
tutelare asupra acestuia. 

19) Stabilesc ş i mentin politicile de asigurare in ceea ce prive ş te personalul ş i bunurile 
societ ă tii. 

20) Pentru a supune aprob ă rii Adun ă rii Generale proiectul programului de activitate ş i al 
strategiei, Consiliul de Administrafie va solicita avizul "conform" prealabil al autorit ă tii 
publice tutelare asupra acestor proiecte. 

21) Aprobă  operatiunile de creditare necesare îndepUnir scopului Societ ă tii. 
22) Propun Adun ă rii Generale majorarea eapitalului social atunci and aceast ă  mă sura este 

necesară  pentru desfăş urarea activită tii, precum ş i infiinţ area de noi unită ti. 
23) Rezolvă  problemele stabilite de Adunarea Generala i execut ă  hotă rdrile luate de aceasta 

în  conformitate cu Actul Constitutiv. 
24) Verifică  functionarea sistemului de control intern/managerial, implementarea politicilor 

contabile i realizarea planific ă rii financiare. 
25) Evaluează  activitatea directorilor, verific ă  executia contractelor de mandat ale acestora. 
26) Publicarea pe pagina de intemet a societ ă tii a politicii ş i criterfilor de remunerare a 

administratorilor ş i a directorilor, hot ă ră rilor Adună rii Generale ale Actionarilor, 
situatifior financiare anuale, raport ă rilor contabile sernestriale, raportului de audit anual, 
componenta organelor de conducere, CV-urile membrilor Consillului de Administra ţ ie 
ale directorilor, rapoartele Consiliului de Administratie. 

27) Once alte obliga ţ ii stabilite de lege; 

Procesul de selec ţ ie al inembrilor Consiliului de Administra ţ ie al Societatii DRUMURI SI 
PODURI S.A trebuie s ă  aib ă  la baz ă  cerinte minimale, f ă ră  a se limita la acestea, reglementate la art. 19 
din normele metodologice aprobate prin HG nr. 722/2016. Astfel, o serie de criterii minirne sunt 
absolut necesare de indeplinit, ş i anume: 
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- noul consiliu va avea o component ă  mixtă  ş i echilibrată  in ceea ce priveste experienta 
profesional ă  asigurand o diversitate a expertizei ş  experientelor la nivelul intregului consiliu. Fiecare 
membru al noului consiliu trebuie s ă  aibă  calificarea necesar ă  pentru a evalua operatiunile ş i politicile 
societă tii. Consiliul trebuie să  fie compus in a ş a fel ineat s ă  existe o experient ă  a con siliului in domeniile 
care oglindesc activitatea companiei ş i anticipeaz ă  provoc ă rile companiei in anii urm ă tori. 

un rnembru al consiliului poate avea mai multe domenii de expertiz ă  / competent ă . 
- nu este necesar ca toti mernbri consiliului s ă  aibă  experient ă  profesional ă  în domeniul in care 

activeaz ă  societatea; Cu toate acestea, eel putin unul dintre membrii consiliului este indicat s ă  aib ă  acest 
fel de experient ă  sectorial ă . 

Consiliul trebuie s ă  fie compus In a ş a fel incat acesta, in totalitatea sa, s ă  aibă  o educatie 
economic ă  adecvată , o bună  intelegere a principalilor termeni economici ş i specifici administrarii unor 
societ ă ti, precum ş i de guvernanta corporativ ă . 

Componenta Consiliului 

Componenta Consiliului este alc ă tuită  astfel Inca membrii s ă  poată  actiona independent ş i critic 
in relatie cu managementul executiv, jar in cadrul Consiliului sa poata forma o echipa omogena. Este 
recomandabil ca echipa de membri ai Consiliului sa fie mixta si echilibrata in privinta experientei 
profesionale asigurand o diversitate a experientei profesionale la nivelul intregului consiliu si aducand 
plus-valoare prin aceasta diversitate. De aceea, nu este necesar ca toti membrii Consiliului sa aiba 
experienta directa in domeniul in care activeaza societatea intrucat multitudinea experientelor 
individuale este cea care poate aduce valoare adaugata, dar este indicat ea eel putin un membru al 
Consiliului sa aiba experienta directa in industria / ramura / sectorul de activitate al societatii comerciale. 

Este necesar ca toti membrii Consiliului sa aiba o educatie academica, secondata de experienta 
care sa le permita intelegerea mediului de afaceri, terminologia specifica tehnica si economica proprii 
administrarii unei companii. Este recomandabil ca cel putin unul dintre membrii Consiliului sa aiba 
experienta si in mediul privat pentru asigurarea armonizarii intre cele doua medii — public si privat. 

În conformitate cu prevederile Art. 28 alin.ldin DUG nr. 10912011: 

— in cazul societkilor administrate potrivit sistemului unitar, consiliul de administrkie este format 
din 3-7 membri, persoane fizice sau juridice, cu experient ă  in imbun ă tă tirea performantei 
societă tilor sau regiilor autonome pe care le-au administrat sau condus; 
eel putin doi dintre membrii consiliului de administratie trebuie s ă  aib ă  studii economice sau 
juridice ş i experient ă  in domeniul economic, juridic, contabilitate, de audit sau financiar de eel 
Min 5 ani; 

- nu poate fi mai mult de un membru din randul functionarilor publici sau altor categorii de 
personal din cadrul autoritkii publice tutelare on din cadrul altor autoritki sau institutii publice; 

— majoritatea rnembrilor consiliului de administratie este formata din administratori neexecutivi si 
independenti, in sensul art. 138 ind. 2 din Legea nr. 31/1990, republicat ă , cu modifică rile ş i 
completă rile ulterioare; 

— mandatul administratorilor este stabilit prin actul constitutiv, neputând dep ă si 4 ani; 
- o persoan ă  fizică  poate exercita concomitent  eel mult 3 mandate de administrator in societ ă ti sau 

intreprinderi publice al c ă ror sediu se afl ă  pe teritoriul Romaniei. 
În conformitate cu prevederile art. 138 ind. 2 din Legea nr. 31/1990, la desemnarea administratorului 

independent, adunarea general ă  a actionarilor va avea in vedere urm ă toarele eriterii: 
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a) să  nu fie director al societkii sail al unei societki controlate de c ă tre aceasta ş i să  flu fi indeplinit o 
astfel de functie in ultimii 5 ani; 

b) s ă  nu fi fost salariat al societkii sau al unei societki controlate de care aceasta ori s ă  fi avut un 
astfel de raport de munc ă  in ultimii 5 ani; 

c) să  nu primeasc ă  sau s ă  fi primit de la societate on de la o societate controlat ă  de aceasta o 
remuneratie suplimentar ă  sau alte avantaje, altele cleat cele corespunzand calit ă tii sale de administrator 
neexecutiv; 

d) să  nu fie actionar semnificativ al societ ă tii; 
e) să  nu aib ă  sau să  fi avut in ultimul an relatii de afaceri cu societatea ori cu o societate controlat ă  de 

aceasta, fie personal, fie ca asociat, actionar, administrator, director sau salariat al unei societ ă ti care are 
astfel de relaţ ii cu societatea, dac ă , prin caracterul 'or substantial, acestea sunt de natur ă  a-i afecta 
obiectivitatea; 

f) să  nu fie sau s ă  fi fost in ultimii 3 ani auditor financiar on asociat salariat al actualului auditor 
financiar al societkii sau al unei societ ă ti controlate de aceasta; 

g) să  fie director intr-o alt ă  societate in care un director al societ ă tii este administrator neexecutiv; 
h) să  nu fi fost administrator neexecutiv al societkii mai unit de 3 mandate; 
i) să  nu aib ă  relatii de familie cu o persoan ă  aflată  in una dintre situatiile prev ă zute la lit, a) ş i d). 

În conformitate cu prevederile art. 1 punctul 17 din Anexa fir. 1 la H.G. nr, 722/2016, profilul 
candidatului pentru functia de administrator reprezint ă  descrierea rolului pe care candidatul trebuie s ă -1 
indeplinească , pe baza eerintelor contextuale specifice rolului, precum ş i competentele tehnice ş i 
atributele comportamentale, experienta ş i specificul pe care acesta trebuie s ă  le demonstreze, in 
conformitate cu misiunea, obiectivele ş i tintele intreprinderii publice, precum ş i cu etapa de dezvoltare a 
acesteia. in conformitate cu prevederile art. 19 din Anexa nr. 1 la H.G. nr. 722/2016, la constituirea 
profilului membrilor consiliului se au in vedere unn ă toarele cerinte: 

1. să  aibă  minimum de cuno ş tinte, aptitudini ş i experient ă  necesar ă  pentru a- ş i indeplini Cu succes 
mandatul de administrator; 

2. să  cunoasc ă  responsabilitkile postului ş i să  iş i poată  forma viziuni pe terrnen mediu ş i lung; 
3. să  aib ă  capacitatea de asumare a responsabilitkilor fat ă  de intregul consiliu ş i să  dea dovad ă  de 

integritate ş i independentă ; 
4. să  aibă  cuno ş tintele necesare, aptitudinile ş i experient ă  in eritica constructiv ă , muncă  in echip ă , 

comunicare, cultur ă  fmanciar ă , luarea de decizii ş i detectarea tiparelor pentru a contribui la 
activitatea consiliului ca intreg. 

În conformitate cu prevederile art. 1 punctul 18 din Anexa 1 la H.G. nr. 722/2016, profilul 
consiliului reprezint ă  o identificare a capacitkilor, tr ă să turilor ş i cerintelor pe care consiliul trebuie s ă  be 
detină  la nivel colectiv, av ă nd in vedere contextul organizational, misiunea, a ş teptă rile exprimate  în 
scrisoarea de a ş teptă ri ş i elementele de strategie organizational ă  existente sau cc trebuie dezvoltate. 

Profilul consiliului contine ş i matricea consiliului de administratie, care confer ă  o expresie a acestor 
capacitki pe care consiliul trebuie s ă  le posede la nivel colectiv, printr-un set de competente, abilitki, 
alte conditii eliminatorii, cc trebuie indeplinite individual ş i colectiv de membrii consiliului. 
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În matricea profilului eonsiliului, autoritatea public ă  tutelar ă  stabile ş te definirea profilului de 
candidat pentru consiliu. Matricea profilului consiliului diferentiaz ă  intre criteriile obligatorii ş i criteriile 
optionale necesar a fi indeplinite de candidatii pentru pozitia de membru in consiliu. 

Criteriile obligatorii sunt compete* ş i tră să turi care trebuie s ă  fie indeplinite de c ă tre tot candidatii 
sau de c ă tre acei membri din consiliu pentru care exist ă  un nivel minim de compete* aplicabil. 

Criteriile optionale sunt competente ş i tră să turi care pot fî indeplinite de unii dintre membrii 
consiliului, dar nu in mod necesar de c ă tre toti, pentru care nu exist ă  un nivel minim de compete* 
aplicabil tuturor membrilor consiliului. 

Profilul candidatului este alc ă tuit din dou ă  componente: 

• descrierea rolului acestuia, derivat din cerintele contextuale ale intreprinderii publice; 
• definirea unei combinatii specifice fiec ă rui candidat, format ă  dintr-un set de criterii derivate din 

matricea profilului consiliului. 
La stabilirea rolului candidatului se au in vedere, dar fă ră  a se limita la acestea, urm ă toarele: 

• contextul organizational; 
• obieetivele ş i rezultatele a ş teptate de la intreprinderea public ă , astfel cum deriv ă  din scrisoarea 

de aş teptă ri; 
• strategia intreprinderii publice ş i elementele-cheie cerute consiliului pentru asigurarea unei 

activit ă ti de succes a intreprinderii publice; 
• atributiile consiliului. 
Consiliul Judetean Ialomita, in calitate de autoritate public ă  tutelară  a Societă tii DRUMURI $1 

PODURI S.A i ş i propune selectarea unui membru pentru Consiliul de Administratie al Societ ă tii, pentru 
un mandat egal Cu eel al administratorilor in functie. Din cei 3 membri ai Consiliului de Administratie 
al Societatii: 

• eel putin un membru trebuie s ă  aibă  studii economice cu experient ă  de cc! putin 5 ani in 
dorneniul economic, contabilitate, de audit sau financiar; 

• cel putin unul dintre membrii consiliului de administratie trebuie s ă  aibă  studii juridice sau 
economice cu experient ă  de eel putin 5 ani in domeniul juridic, economic, contabilitate, de audit 
sau financiar ; 

• cel putin unul dintre membrii consiliului de administratie trebuie s. aib ă  studii tehnice cu 
experient ă  de cel putin 5 ani in domeniul tehnic; 

• in cazul consiliilor de administratie al c ă ror numă r de membri se incadreaz ă  in prevederile art. 28 
alin.(1) al OUG 109/2011, nu poate ti mai mult de 1 membru din randul functionarilor publici 
sau altor categorii de personal din cadrul autorit ă tii pub lice tutelare on din eadrul altor autorit ă ti 
sau institutii publice; 

• in mod obligatoriu, in selectia candidatilor se va avea in vedere evitarea situatiilor de conflict de 
interese sau incompatibilit ă ti. 

În conformitate cu prevederile art. 1 punctul 14 din Anexa nr. 1 la H.G. nr. 722/2016, matricea 
consiliului reprezint ă  un tabel care cuprinde competentele m ă surabile, tr ă să turile ş i conditiile care 
trebuie indeplinite in mod ideal de membrii consiliului, individual ş i colectiv, impreun ă  cu aptitudinile, 
cuno ş tintele, experienta ş i alte atribute ale membrilor in functie, precum ş i ale potentialilor candidati. 

În conformitate cu prevederile art. 1 punctul 15 din Anexa nr. 1 la H.G. nr. 722/2016, matricea 
profidului candidatului reprezintă  un tabel care trebuie s ă  se incadreze in matricea consiliului, în cazul 
in care toti membrii in functie ai consiliului sunt ş i eandidati pentru o configuratie viitoare a acestuia. 
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MATRICEA PROFILULUI CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE AL 

SOCIETATII COMERCIALE SC DRUMURI SI PODURI S.A 

1. Cornpeten-te 
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Rating 1 = Novice; Rating 2 = Intermediar; Rating 3 — 
Competent; Rating 4 --- Avansat; Rating 5 = Expert 

1. Competente 	specifice 	sectorului 
de 	activitate 	al 	intreprinderii 
publice 

1.1 Cunoasterea proceselor 
tehnologice /operationale din domeniul 
lucră ri de drumuri ş i poduri 

Opt 0,8 40 

L2 Cunoasterea trasaturilor pietei in 
care actioneaza societatea 

Oblig 1 40 

2. Competente 	profesionale 	de 
importantă  strategiatehnice 

- 	Gă ndire strategică  ş i previziuni 
- 	Finante ş i contabilitate 

Oblig 1 
, 

60 
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- 	Managementul proiectelor 
- 	Tehnologia informatiei 
- 	Legislatie 

Opt 

Oblig 

Opt 

Oblig 

0,8 

1 

0,5 

1 

40 

60 

40 

40 

3. Guvernanta corporativ ă  

- 	Guvernanta intreprinderii publice 
- 	Rolul consiliului 
- 	Monitorizarea performantei 

Oblig 

Oblig 

Oblig 

1 

1 

1 

60 

60 

60 

4. Social si personal 

- 	Luarea deciziilor 
- 	Relatii interpersonale 
- 	Negociere 
- 	Capacitate de analiză  si sinteză  

Oblig 

Oblig 

Oblig 

Oblig 

1 

0,7 

1 

1 

60 

60 

60 

60 

5. Experienta 	pe 	plan 	local 	si 
international 

Participarea 	in 	organizatii 	nationale 
sau internationale constituite in 
domeniul de activitate al societatii si 
alte domenii relevante 

Opt 1 60 

6. Competente si restrictii specifice 
personalului angajat in cadrul 
autoritatii publice tutelare sau alte 
autoritati sau institutii publice 

- 	Competente de conducere Opt 0,5 20 
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2. Tră s ă turi 
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Rating 1 = Novice, Rating 2 = Intermediar; Rating 3 = 
Competent; Rating 4= Avansat; Rating 5 = Expert 

1. Reputatie personal ă  §i profesional ă  Oblig 1 60 

2_ Integritate Oblig 1 60 

3.  Independenta Oblig 1 60 

4.  Expunere politica Oblig 0,5 NA 

5.  Abilitati 	de 	comtmicare 
interpersonala 

Oblig 1 60 

6.  Alinierea cu scrisoarea de asteptă ri Oblig 1 60 

7.  Diversitate de gen Opt 1 NA 
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3. Conditii -prescriptive si prospective 

Curent 

_ 

Nominalizati 
. 

(Oblig) 
Optional 

(Opt) 

sau 3 
(0-, 

Criterii 	 Obligatoriu  

- 

• 

, 
, 

, 0 
H 

Rating 1 = Novice; Rating 2 = Intermediar; Rating 3 — 

Competent; Rating 4 = Avansat; Rating 5 = Expert 

1. Numă r de mandate Oblig 0,8 60 I 

2. Inscrieri 	in 	cazierul 	judiciar 	si 
fiscal 

Oblig 1 100 

3. Rezultate economico-financiare ale 
intreprinderilor in care si-a 
exercitat mandatul de administrator 
sau de director — intreprinderile sa 
nu lie in procedura de faliment 

Opt 0,8 

40 

4. Ani de experienta in conducerea 
unei societati 

Opt 1 60 

5. Studii superioare si experienta in 
domeniu 

Oblig 1 68 
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MATRICEA CONSILIULUI 

I. DESCRIEREA MATRICEI 

Deserierea coloanelor matricei 

A. Criterii Reprezintă  categorii de compete*, tr ă să turi, conditii necesare ş i interdictii derivate 
din matricea consiliului. Criteriile sunt folosite pentru evaluarea colectiv ă  sau individual ă  a candidatilor 
pentru postul de mernbru in consiliu. 

B. Obligatoriu (Oblig.) sau Optional (Opt.) - Precizeaz ă  dac ă  pentru scopul evalu ă rii este necesar 
un anumit criteriu (selecteaz ă  obligatoriu) sau nu (selecteaz ă  optional). 

C. Ponderea (0-1) - India importanta relativ ă  a competentei cc este evaluat ă . 0 valoare a 
ponder!! apropiat ă  de 1 indic ă  o importantă  crescută  a competentei, în timp cc valorile apropiate de 0 
indică  o importantă  scă zută . 

D. Administratori  în  funetie Numele complet [Nume, Prenume] al administratorilor actual!, 
ordonati alfabetic. 

E. Candidati nominalizati - Numele complet [Nume, Prenume] al administratorilor propusi 
(candidati sau/si nominalizati), ordonati alfabetic. 

F. Totaluri 
(i) Total 

Valoarea total a unui anumit criteriu pentru toti administratorii si candidatii nominalizati, de 
exemplu sutra punctajelor de pe fiecare rand. 

(ii) Total ponderat 
Valoarea total ă  ponderat ă  a unui anumit criteriu pentru administratorii si candidatii nominalizati 

[calculat ca suma punctajelor de pe fiecare coloan ă  multiplicat ă  cu ponderea criteriului (prev ă zută  la 
punctul 

(iii) Pragul minim colectiv 
Nivel procentual din potentialul maxim al competentelor individuale agregate care trebuie indeplinite 

de toti membrii consiliului, pentru indeplinirea capacit ă tilor necesare consiliului ca intreg (calculat ea 
punctaj minim acceptat pentru criteriu in total/[num ă rul candidati sau membri x punctajul maxim]x 100). 

(iv) Pragul curent colectiv 
Nivel procentual calculat ca raport intre: Total/(num ă rul candidati sau membri x punctaj maxim) x 

100. 
G. Grila de punetni a eriteriilor indrumă ri pentru acordarea punctelor de la 1 la 5 din grila de 

punctaj. 

Deserierea rândurilor matricei 
H. Competente Combinatia de cunostinte, aptitudini, experient ă  ş i comportament necesar ă  

pentru a indeplini cu succes rolul de administrator. Grila de punctaj de 1 pan ă  la 5. 
I. Tră sgturi - 0 calitate distinet ă  sau caracteristic ă  a individului. Grila de punctaj de 1 p ă nă  la 5. 
J. Alte eonditii eliminatorii - Reprezint ă  caracteristicile individuale sau colective care trebuie s ă  

fie indeplinite si care sunt interzise. Grila de punctaj de 1 'And la 5. 
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K. (1) Subtotal - Punctajul total pentru administratori ş i candidati nominalizati individuali pe 
grupuri de criterii [ealculat ca suma punctajelor pentru fiecare grup de criterii (compete*, tră să turi, 
conditii care pot fi eliminatorii) pentru un administrator sau candidat nominalizati. 

(ii) Subtotal ponderat 
insumarea valorilor obtinute in urma multiplic ă rii punctajului ob ţ inut pentru fiecare criteriu cu 

ponderea asociat ă . 
I(punctaj criteriepondere criteriu) 

L. (i) Total - Valoarea total ă  a punctajului criteriilor pentru administratori ş i candidatii 
nominalizati individuali (calculat ca suma punctajelor pentru fiecare coloan ă ). 

(ii) Total ponderat - Suma Subtotalurilor ponderate [prev ă zute la punctul 
M. Clasament - Clasificarea candidatilor nominalizati pe baza totalului ponderat obtinut de 

fiecare. 

H. CRITERH FOLOSITE IN CADRUL MATRICEI DESCRIERE $1 INDICATOR' ASOCIATI 

Criteriile folosite in cadrul matricei sunt descrise ş i asociate cu indicatori, care sunt folositi pentru 
a evalua membrii in funclie ai consiliului, dar ş i candid* noi/candidatii la reinnoirea mandatului. 

A. COMPETENTE 

I. Competente specifice sectorului intreprinderii publice 

1.1 Cunoasterea proceselor tehnologice /operationale din domeniul drumuri ş i poduri 
Descriere: 
Candidatul posed ă  cunostinte despre domeniul de activitate al Societatii: fă ră  a avea o natur ă  de 
obligativitate,  eel  putin unul dintre membrii Consiliului de administratie ar trebui s ă  posede cuno ş tinte 
despre sectorul de activitate al Societatii pentru a facilita elaborarea si implementarea unei viziuni de 
administrate in concordanta cu strategia locala si nationala in domeniu; 

1.2 Cunoasterea trasaturilor pietei in care actioneaza societatea 
Descriere: cunoa ş te sectorul in care functioneaz ă  societatea, inclusiv tendintele ş i fortele care modeleaz ă  
industria, evolutiile viitoare, modele  i  strategii relevante de afaceri  i  poate articula pozitionarea 
competitivă  a  societăţ ii in raport cu alti juc ă tori din sector. 

Indicatori: 
• familiarizat/ ă  cu strategiile ş i modelele de afaceri potrivite pentru sectorul in care operează  

societatea; 
• cunoa ş te care sunt jucă torii cheie ai industriei ş i modul in care relationează  ace ş tia; 
• intelege peisajul cornpetitív ş i cum influenteaz ă  acesta organizatia ş i sectorul ca intreg; 
• se  pistrează  la curent cu tendintele actuate  ş i viitoare, evolutii ş i forte (sociale, politic; 

tehnologice, tiin ţ ifice, ecologice, economice, etc.) care modeleaz ă  industria; 
• Impă rtăş e ş te cuno ş tintele  i  perspectivele industriei cu al ţ i membri ai consiliului in sprijinul 

procesului de luare a deciziilor poate referi indicatori de performant ă  corporativ ă  la tendintele 
industriei. 
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2. Competente profesionale de importantă  strategic ă /tehnice 

2.1. Gandire strategic ă  ş i previziuni 
Descriere: intelege rolul consiliului in oferirea unei directii strategice pentru organizatie pe termen lung. 
Poate evalua optiunile strategice ş i riscurile, identific ă  priorită tile strategice ş i poate contribui la consiliu 
prin prezentarea de directii strategice executivului, in scopul de a oferi valoare ş i cre ş tere pentru 
organizatie pe termen lung. 

Indicatori: 
• contribuie la definitia consiliului referitor la viziunea organizatiei, valorile ş i scopul care ghideaz ă  

strategia; 
• poate articula obiectivele strategice ale organizatiei ş i pozitia strategic ă  curent ă  
• ală turi de alti membri ai cons iliului, monitorizeaz ă  mediul extern pentru schimb ă ri ce pot afecta 

organizatia; 
• poate analiza informatii competitive ş i date de referint ă , 

2.2. Finante ş i contabilitate 
Descriere: familiar cu practicile de management financiar, de contabilitate, audit financiar ş i rapoarte 
financiare 

Indicatori: 
• notifică  consiliul cu privire la problemele cu posibile implica ţ ii financiare sau eontabile; 
• ajută  membrii consiliului s ă  inteleag ă  poternialele impHca ţ ii financiare ale deciziilor; 
• explic ă  aspectele financiare ş i cantabile intr-un mod care poate fi u ş or de inteles 
• familiarizat cu reglement ă rile ş i normele aplicabile de bune practice, Cu standardele profesionale 

de contabilitate; 
• intelege politicile ş i practicile sectorului public al finantelor ş i contabilită tii. 

2.3. Managementul proiectelor 
Descriere: familiar cu chestiunile ce deriv ă  din procesele de planificare, organizare ş i alocare a resurselor 
in vederea implement ă rii activită tilor proiectului ş i indeplinirea cu succes a scopurilor ş i obiectivelor 
specifice ale proiectului. 

Indicatori: 
• asistă  la coordonarea eficient ă  a tuturor activit ă tilor proiectului in vederea atingerii 

obiectivelor stabilite; 
• se asigură  că  există  o comunicare permanent ă  cu partenerii din cadrul proiectului ş i că  se respect ă  

obligaţ iile contractuale care decurg din acordurile de parteneriat; 
• poate explica aspecte tehnice legate de managementul proiectelor intro manier ă  uş or de inteles; 
• urmă re ş te administrarea bugetului proiectului precum ş i organizarea planurilor de activitate In 

cadrul proiectului ş i asigurarea resurselor necesare pentru atingerea obiectivelor proiectului. 

2.4. Tehnologia informatiei 
Descriere: intelege rolul ca o unealt ă  strategic ă  de afaceri. 

Indicator': 
• se mentine la eurent cu dezvolt ă rile in domeniul IT; 
• oferă  consiliului o evaluare independentă  a problemelor tehnice de IT. 

2.5. Legislatie 
Descriere: are o intelegere a sistemului legal ş i a mediilor legale ş i regulatoare in care opereaz ă  

Indicator': 
• are cuno ş tinte functionale despre legislatia de contract ş i drept comercial general; 
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• 	familiar cu cadrul legal ş i statutele sub care opereaz ă  organizatia; 
• 	poate gbida consiliul referitor la problemele cu posibile implic ă ri juridice; 
• 	asistă  membrii consiliului in intelegerea problemelor legale ş i ale implicatiilor acestora. 

3. Guvernanta corporativil 

3.1. Guvernanta intreprinderii pub lice 
Descriere: are o cunoa ş tere de bune practice ş i principii de guvernantă  corporativ ă , este familiarizat cu 
legislatia ş i politicile guvernamentale referitoare la guvernanta intreprinderilor detinute de stat ş i intelege 
importanta gestion ă rii resurselor publice intr-o manier ă  transparent ă  ş i eficace 

Indicatori: 
• familiarizat Cu principiile, conceptele ş i practicile de bun ă  guvernantă  corporativ ă ; 
• intelege cadrul guvernantei corporative in care opereaz ă  societatea, inclusiv 

reglementă rile, codurile ş i politicile relevante; 
• demonstrează  un nivel ridicat de dedicatie, transparent ă , integritate, responsabilitate ş i 

probitate; 
• intelege structura de responsabilitate ş i modul cum diferite organisme relationeaz ă  

autoritatea public ă  tutelară , consiliul ş i executivul societ ă tii. 

3.2. Rolul consiliului 
Descriere: are o intelegere clar ă  cu privire la rolul ş i functiile consiliului 

Indicatori: 
• intelege structura ş i compozitia consiliului; 
• intelege functiile ş i responsabilit ă tile consiliului ş i a membrilor consiliului; 
• recunoaş te distinclia intre directia strategic ă  ş i cea operational ă . 

3.3. Monitorizarea performantei 
Descriere: intelege responsabilit ă tile consiliului pentru monitorizarea performantei managementului ş i 
monitorizează  adaptarea organizatiei la responsabilit ă tile sale legale, etice sau sociale 

Indicatori: 
• contribuie la monitorizarea performantei manageriale de c ă tre consiliu in relatie cu rezultatele 

cheie de afaceri; 
• intelege responsabilit ă tile legale, etice ş i soeiale ale organizatiei ş i monitorizeaz ă  conformitatea cu 

acestea; 
• monitorizeaz ă  relatia structurii manageriale cu partite interesate externe cheie 
• ajut ă  consiliul in implicarea p ă rtilor interesate prin metode potrivite pentru determinarea, 

ră spunderea la, ş i raportarea la interese materiale economice, legale, etice, sociale ş i de mediu. 

4. Social $i personal 

4.1. Luarea deciziilor 
Descriere: contribuie la luarea deciziilor in cadrul consiliului prin exereitarea de gandire ş i judeeată  
independente, considerand binele pe termen lung al organizatiei ş i nu doar rezultatele pe termen scurt 

Indicatori: 

• nu este predispus/ă  la decizii pripite, ci mai degrab ă  cantă re ş te problemele ş i ia in calcul optiunile 
ş i riscurile, fă ră  amanare; 

• ia decizii bazate pe analiz ă , intelepciune, experient ă  ş i rationament; 
• se consultă  cu altii pentru perspective diferite; 
• ia timp pentru a cerceta probleme cu care nu este familiar/ ă ; 
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• este c ă utattă  de c ă tre altii pentru sfaturi ş i solutii; 
• caut ă  să  ofere claritate discutiilor; 
• este capabil/ ă  să  organizeze ş i să  utilizeze informatia cu eficient ă ; 
• ia deeizii in timp util, folosind informatii incomplete, acolo unde este nevoie, pentru a putea 

respecta termene limit ă  importante. 

4.2. Relatii interpersonale 
Descriere: relationeaz ă  cu succes cu altii in diverse grupuri ş i situaţ ii , promovand reiaiiie armonioase de 
lueru 

• Indicatori: 
• relationeaz ă  cu succes cu altii indiferent de pozitie, putere, influentă  sau status; 
• este eficient/ ă  in stabilirea rapoartelor; 
• investe ş te timp ş i energie pentru a îi cunoa ş te pe cei care trebuie s ă  interaetioneze; 
• este prieeput/ ă  la folosirea tactului ş i diplomatiei; 
• poate impr ăş tia cu u ş urintă  situatii de inaltă  tensiune. 

4.3. Negociere 
Descriere: este eficient/ ă  in negocierea de intelegeri care obtin rezultatele dorite, intr-o manier ă  ce 
demonstreaz ă  respect ş i integritate 

Indicatori: 
• poate negocia cu succes in situatii de criz ă  afat cu grupuri interne cat Ş  cu grupuri exteme; 
• poate solutiona diferentele cu minimum de impact; 
• poate obtine concesii fait a deteriora relatiile; 
• poate  f direct/ă  ş i puternic/ă  dar ş i diplomat/ ă ; 
• caş tigă  cu u ş urintă  inerederea; 
• are un bun simt al momentului. 

4.4. Capacitatea de analiză  ş i sinteză  
Descriere: poate descompune, ordona, earacteriza, ierarhiza elementele unui sistem, are abilitatea de a 
intelege de cc sistemul a ajuns acolo unde este ş i a previziona evolutia acelui sistem in conditiile 
modific ă rii unui element component 

Indicatori: 
• descompune p ă rtile problemei fă ră  a pierde imaginea de ansamblu; 
• poate vedea cum modificarea unei componente, variabile a sistemului influenteaz ă  ansamblul; 
• poate modela problema In termeni abstracti; 
• nu trage concluzii pripite chiar dac ă  se afl ă  in situatii de stres; 
• poate sintetiza informatia ş i să  identifice elementele importante; 
• poate formula solutii pe baza analizei f ă cute ş i poate argumenta in mod logic solutia propus ă , 

punefand p ă rtile ei forte ş i punctele ei slabe. 

5. Experientă  pe plan local ş i international 

Descriere: Partieiparea in organizatii internationale/europene constituite in domeniul utilitatilor publice 
Indicatori: 
I. participa la conferinte si simpozioane privind tehnologiile din domeniul utilitatilor publice; 
2. poate sustine prezentari pe diverse teme speeifice seetorului; 
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3. ajuta consiliul in initerea de colaborari cu diverse organisme sau organizatii din domeniu cu rezultate 
benefice pentru societate; 
4. asista consiliul in intelegerea politicii Si  contextului de reglementare existente la nivel european. 

6. Competente si restrietii specifice personalului angajat in eadrul autoritatii publice tutelare sau 
alte autoritati sau institutii publice 

Descriere: Competente de conducere a unor intreprinderi sau competenta in conducerea eficienta a unor 
compartimente: 

Indicatori: 
• competente de planificare si prioritizare; 
• orientare catre gasirea de solutii si obtinerea de rezultate; 
• responsabilitate, adaptabilitate; 
• capacitate de a stabili relatii profesionale eficiente; 
• capacitate de a lucra eficient in echipa. 

B. TRASAT URI 

1. Reputatie personald si profesional ă  

Descriere: se comportă  cu prude*, profesionalism, loialitate si Cu  diligenta unui bun administrator. 

Indicatori: 

• dă  dovadă  de abilitki de leadership (inteligentă  emotional ă ., carismă , capacitate de exempla 
personal) ; 

• se comportă  Cu  profesionalim; 
• respect ă  legile ş i reglementă rile in vigoare. 

2. Integritate 

Descriere: se comportă  cu integritate, onestitate si transparent ă  in relatia cu al ţ ii Ş  cu organizkia 

Indicatori: 

• intelege si indeplineste indatoririle si responsabilit ă tile unui consiliu si mentine cunostinte in 
această  privintă  prin formare profesional ă ; 

• plaseaz ă  interesele organizationale deasupra tuturor celorlalte; 
• se comportă  intro manieră  demn ă  de increderea si respectul colegilor din consiliu vorbeste cu 

onestitate si sinceritate; 
• trateaz ă  informatiile sensibile si confidentiale cu discretia cuvenit ă  si in concordant ă  cu 

prevederile contractului de mandat; 
• dezvă luie „interese"  cc pot cauza p ă itinire si subiectivitate in dezbaterile consiliului; se abtine de 

la deciziile consiliului de administratie  cc pot crea conflicte de interese; 
• pă streaz ă  angajamentele ş i promisiunile fă cute presedintelui ş i membrilor consiliului; 
• se comportă  in concordant ă  cu propriile valori si cu cele ale organizatiei. 

3. Independenta 
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Descriere: posed ă  o gă ndire independenta si este capabil/a sa ofere provocarea si rigoarea neeesare pentru 
a asista consiliul in realizarea unei intelegeri globale a informatiilor si optiunilor care faciliteaza un 
standard Malt de luarea deciziilor 

Indicator': 

1. este dispus/a sa nu fie de acord si sa adopte o pozitie independenta in fata opiniilor divergente si in 
detrimentul potential personal; 

2.solicita clarificari si explicatii; 

3.este dispus sa adopte un mod original de gandire, bazat pe modele de succes personale. 

4. Expunere politica 

Rating 1  2 3 4 5 

Expunere 
politica 

Foarte expus Fara expunere 

5. Abilitati de comunicare interpersonala 

Descriere: demonstreaza claritate si coerenta a diseursului, adaptarea comportamentului verbal la 
interlocutor astfel incit intelegerea reciproca sa fie facilitata. Arata concizie si logica, poate comunica 
usor mesaje complexe, este deschis, direct si isi manifesta parerea cu respect fata de interlocutor 

Indicatori: 

• Arata interes fata de interlocutor, indiferent de statutul si functia acestuia, comunicarea este 
desfasurata sub nota de respect; 

• Adapteaza mesajul la interlocutor, foloseste diferite tehnici de comunicare si instrumente pentru a 
facilita intelegerea; 

• Se face cu usurinta inteles si limbajul este optim echilibrat intre latura tehnica si latura non-
tehnica; 

• Are coerenta si logica atat in discurs cat si in Solis; 
• Imbunatateste comunicarea in interiorul organizatiei prin oferirea de feed-back si are o abordare 

constructiva atunci cind primeste feed-back. 

6. Aliniere  cu scrisoarea de astepari a actionarilor 

Descriere: felul in care declaratia de intentie raspunde scrisorii de asteptari a actionarilor 

Indicatori: 

• Intentia exprimata trateaza aprofundat  bate punctele exprimate de catre actionari in cadrul 
scrisorii de asteptari; 

• Intentia depusa dezvaluie capacitate de atingere a obieetivelor si asteptarilor actionarilor pe 
termen mediu si lung; 

• Declaratia de intentie are un caracter realizabil, actiunile propuse si/sau ideile exprimate avand o 
baza concreta Si solida; 
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Se bazeaza pe date concrete si pe cifre; 
• Atinge puncte sensibile, ofera alternative pentru realizarea lor; dovedeste o intelegere a 

specificului si complexiatatii activitatii societatii; 
Surprinde avantajul competitiv al societatii, evidentiaza rolul ei intr-un context larg; 

• Nota dominanta este de viziune strategica, orientarea fund spre obtinerea performantei. 

Aliniere cu scrisoarea de asteptari a actionarilor 

Seer Nivel de competenta Descriere 

Nu se aliniaza Calitatile si intentia personala nu corespund scrisorii de asteptari 

Se aliniaza putin Alinierea se realizeaza la nivel de intentie insa nu sunt dovedite 
calitatile care sa sprijine realizarea acestora ( doar o parte din cele 
obligatorii ) sau daca sunt dovedite acestea se afla la un nivel scazut 
de dezvoltare 

3 Se aliniaza moderat Alinierea se realizeaza la nivel de intentie si sunt dovedite o parte a 
calitatilor care sprijina realizarea acestora, la un nivel de dezvoltare 
minim dorit. 

4 Se 	aliniaza 	intr-o 	mare 
masura 

Alinierea se realizeaza atat la nivelul intentiilor cat si la nivelul 
calitatilor in cea mai mare parte. Sunt intrunite calitatile obligatorii 
si o parte din cele optionale sau cele optionale insa nu mereu la 
nivelul &Bit 

5 Se aliniaza complet Alinierea se realizeaza atat la nivel de intentie cat si la nivel de 
cal itati. 

7.Diversitatea de gen 

Seer Descriere 

M Masculin 

Feminin 

C. Cerinte prescriptive si proscriptive (conditii eliminatorii) 

1. Rezultate economico-financiare ale intreprinderilor in care si-a exercitat mandatul de 

administrator sau de director 

Descriere: sa nu fie in procedura de falirnent pentru intreprinderile unde si -a exercitat activitatea 

Seer Descriere 

1 Intreprinderea a intrat in faliment/insolventa pe perioada exercitarii mandatului 
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2 
	

Intreprinderea nu a intrat in faliment/insolventa pe perioada exercitarii mandatului 

2. Inscrieri in cazierul fiscal si judiciar 

Descriere: aceasta este o conditie eliminatorie, candidatii nu vor putea participa la selectie in cazul 
- in care au inscrieri in cazierul judiciar sau fiscal. 

Inscrieri in cazierul fiscal si judiciar 

Scor Rise Deseriere 

1 Major Are inscrieri in cazierul fiscal si judiciar 

2 Minor Nu are inscrieri in cazierul fiscal si judiciar 

3. Numă r de mandate 

Deseriere: aceasta este o conditie eliminatorie intruck o persoana fizica/juridica poate exercita 
concomitent eel mult 3 mandate de administrator in soeiet ă ti sau intreprinderi publiee al ckor sediu se 
afla pe teritoriul Romaniei. 

Rating 1 2 3 4 5 

Numă r 	de 	mandate 
concomitente 

>3 3 2 1 0 

4.Ani de cind este director/administrator intr- o organizatie 

Rating 1 2 3 4 5 

Ani de eonducere intr- 
o organizatie 

<3 4 5 6 >7 _ 

5. Studii superioare si experienta in domeniu 

Rating 1 2 3 4 5 

Studii Cu 	studii Cu studii Cu studii Cu studii Cu studii 
superioare superioare superioare si superioare in superioare in superioare in 

experienta in domeniul domeniul domeniul 
domeniul de 
activitate al 

economic, 
juridic sau 

economic, juridic, 
tehnic in domeniul 

economic, juridic, 
tehnic in domeniul 

societatii tehnic in 
domeniul de 
activitate al 

de activitate al 
societatii sau 
conexe si cu 

de activitate al 
societatii sau 
conexe Si cu 
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societatii sau experienta in experienta in 
conexe de eel domeniul domeniul 
putin 5 ani economic, juridic, 

tehnic, de audit sau 
economic, juridic, 
tehnie in domeniul 

financiara de 7 ani apei, de audit sau 
fmanciara de peste 
7 ani 

GRILA DE PUNCTAJ A COMPETENTELOR $1 TABELELE DE RATING 

Grila de punctaj a competentelor este un instrument folosit pentru m ă surarea abilit ăţ ii candidatilor 
de a îş i dernonstra competenta in ceea ce prive5te consiliul, clasifreand nivelurile de abilit ă ti in einci 
categorii, de la "limitat" la „expert". 

Scor Nivel de 
compete* 

Descriere 

N/A Nu se aplic ă  Ni este necesar s ă  aplicati sau s ă  demonstrati aceast ă  compete* 

I Novice Aveti o intelegere a cuno5tintelor de baz ă  

2 Intermediar 

Aveti un nivel de experient ă  e ăş tigat prin formare fundamental ă  5i/sau 
prin eateva experiente similare. Aceast ă  aptitudine presupune sprijin 
extent 

• intelegeti 5i discuta termeni, concepte, principii 0 probleme legate 
de aeeastă  compete* 

• faceti uz activ de legi, regulamente 5i ghiduri 

3 Competent 

Sunt0 	capabil/ ă 	să  indepliniti 	cu 	succes 	functiile asociate acestei 
eompetente. Poate Fr necesar, uneori, ajutorul personalului cu mai mult ă  
experientă , dar de regul ă  demonstrati aceast ă  aptitudine independent. 

• ati aplicat aceast ă  competent ă  cu succes in trecut, cu minim de 
ajutor 

• intelegeti 5i puteti diseuta aplicarea 5i implicatiile schimb ă rilor in 
procesele, politieile 5i procedurile din acest sector 

Avansat 

Puteti indeplini sarcinile asociate Cu aceast ă  aptitudine fă ră  asistentă . 

Sunteti recunoseutfă  in cadrul organizatiei curente ca un (o) expert/ ă  in 
această  competent ă , sunteti capabil/ ă  să  oferiti ajutor 5i aveti experienta 
avansat ă  in aceast ă  competent ă . 

• 4i oferit idei practice/relevante, resurse 5i perspective practice 
referitoare la procesul sau imbun ă tă tirile practice, la nivel de 
guvernant ă  a consiliului 5i nivel executiv superior 

6 	sunteti capabil/ă  să  interactionati 5i s ă  purtati discutii constructive 
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cu conducerea executiv ă , dar ş i să  instruiti alte persoane in 
aplicarea acestei compete*. 

5 Expert 

Sunteti cunoscut/ ă  ca un expert/ ă  in acest sector. Puteti oferi ajutor ş i gă si 
solutii pentru dileme ş i probleme complexe referitoare la aceast ă  zonă  de 
expertiză . 

• ati demonstrat excelent ă  in aplicarea acestei compete* in 
multiple consilii de administratie ş i/sau organizatii 

• sunteti privit/ ă  ea un/o expert/ ă , condue ă tor/oare ş i inovator/oare 
in 	această 	competent ă 	de 	că tre 	consiliu, 	organizatia 	ş i/sau 
organizatiile din afar ă  

Tabele de rating — Competente 

Cunostinte, aptitudini si experientA Rating 

Novice 1 

Intermed  jar 2 

Competent 3 

Avansat 4 

Expert 5 

Profilul eandidatului pentru funetia de administrator al 
Soeiefă tii Comereiale SC DRUMURI SI PODURI SA 

Societatea Comercial ă  SC DRUMURI SI PODURI S.A are ca domeniu principal de activitate 
construirea, intretinerea, repararea si consolidarea drumurilor publice de interes judetean, care s ă  conducă  
la desfăş urarea unui trafic rutier in conditii normale de sigurant ă  ş i confort. in acelasi timp, produce 
materiale pentru satisfacerea unei p ă rti din necesarul de produse utilizate in procesul de produetie (asfalt, 
etc.). Societatea poate desf ăş ura i alte activit ă ti care au leg ă tură  direct ă  sau indirectă  on faciliteaz ă  
realizarea obiectului s ă u principal de activitate. 

În conformitate cu prevederile art. 1 punctul 17 din Anexa nr. 1 la H.G. nr. 722/2016, profilul 
candidatului pentru functia de administrator reprezinfă  descrierea rolului pe care candidatul trebuie•s ă -1 
indeplinească , pe baza cerintelor contextuale specifice rolului, precum ş i competentele tehnice ş i 
atributele comportamentale, experienta ş i specificul pe care acesta trebuie s ă  le demonstreze, in 
conformitate cu misiunea, obiectivele ş i tintele intreprinderii publice, precum ş i cu etapa de dezvoltare a 
acesteia. 

Consiliul Judetean Ialomita in calitate de autoritate publica tutelara a Societatii DRUMURI SI 
PODURI S.A i ş i propune seleetarea unui membru pentru Consiliul de Administratie al Societ ă tii, pentru 
un mandat egal cu al administratorilor in functie. Din cei 3 membri ai Consiliului de Administratie al 
Societatii, asa cum este prevazut in actul constitutiv; 
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• eel  puţ in un membru trebuie s ă  aibă  studii economice cu experient ă  de eel  putln 5 ani in domeniul 
economic, contabilitate, de audit sat financiar; 

• eel  putin unul dintre membrii consiliului de administratie trebuie s ă  aibă  studii juridice sau 
economice cu experien ţă  de eel putin 5 ani in domeniul juridic, economic, contabilitate, de audit 
sau financiar ; 

• eel putin unut dintre membrii consiliului de administra ţ ie trebuie s ă  aibă  studii tehnice cu 
experient ă  de cel putin 5 ani in domeniul tehnic; 

• in cazul consiiiilor de administratie al că ror num ăr de membri se incadreaz ă  in prevederile art. 28 
alin.(1) al OUG 109/2011, nu poate fi mai mutt de 1 membru din r ăndul functionarilor public' sau 
altor categorii de personal din cadrul autorit ăţ ii publice tutelare  on din eadrul altor autorit ă ti sau 
institutii publice; 

• in mod obligatoriu, in selectia candidatilor se va avea in vedere evitarea situatiilor de conflict de 
interese sau incompatibilit ă ti, 

prezent, in Consiliul de administratie  at SC Drumuri ş i Poduri SA sunt ocupate cloud posturi de 
administratori, ambii cu studii/experient ă  in domeniul economic, fund vacant din data de 13.05.2021 un 
post de administrator cu studii/experien ţă  in domeniul tehnic. 

Candidatul care aplica pentru un post de Membru in Consiliul de Administratie al Societatii trebuie 
sa se asigure ca poate indeplini Cu  succes rolul pentru care candidează . In cadrut unei societ ă ti pe actiuni 
Consiliul de administraţ ie este ins ă rcinat cu indeplinirea tuturor actelor necesare şd utile pentru realizarea 
obiectului de activitate al societ ăţ ii, cu excep ţ ia color rezervate de logo pentru adunarea generald a 

ac ţ ionarilor. Consitiul de administraţ ie are urm ă toarele competente de bază , care nu pot fi delegate 

directorilor: 

a) stabilirea directiilor principale de activitate ş i de dezvoltare ale societ ăţ ii; 
b) stabilirea politicilor contabile ş i a sistemului de control financiar, precum si aprobarea planific ă rii 

fmanciare; 
c) numirea ş i revocarea directorilor ş i stabilirea remuneratiei lor; 
d) supravegherea activit ă tii directorilor; 
e) pregatirea raportului anual, organizarea adun ă rii generale a ac ţ ionarilor si implementarea hot ă rdrilor 

acesteia; 
f) introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolven ţ ei societă tii, potrivit Legii nr. 85/2014 

privind procedurile de prevenire a insolvenţ ei ş i de insolvenţă , OUG nr. 109/2011 privind guvernanta 
corporativ ă  a intreprinderilor publ ice si Legii nr. 31/1990 privind societ ă tile comerciale, 

De asemenea, nu pot fi delegate directorilor atributiile primite de că tre consilial de administratie din 

partea adun ă rii generale a actionarilor. 

Conditlile generale minime obligatorii care von ft  indeplinite de candidati la func ţ ia de membru  at 
Consiliului sunt urmatoarele: 
1. Studii superioare de lunga durata absolvite cu diploma de licenta in domeniul tehnic; 
2. Experien ţă  de eel  putin 5 ani in domeniul tehnic 
3. Cunoasterea limbii romane (scris si vorbit) si cetatenia romana sau cetatenia altor state UE, cu 

conditia sa aiba domiciliul in Romania; 
4. Capacitatea deplina de exercitiu; 
5. Stare de sanatate corespunzatoare funetiei pentru care candideaza atestata pe baza de documente 

medicale; 
6. Nu au inscrieri in cazierul jud Mar; 
7. Nu au inscrieri in cazierul fiscal; 
7. Sa nu se afle in conflict de interese care sa il/o faca incompatibil/a cu exercitarea functiei de Membru 

•in Consillul de Administratie  at Societatii DRUMUR1 SI PODURI S.A 
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Candidatii selectati conform conditiilor minime de mai sus vor fî evaluati in baza matricei 
Consiliului. Consiliul trebuie sa fie compus in asa fel incit sa exjste o experienta a consiliului in 
domeniile care oglindesc activitatea companiei si anticipeaza provocarile companiei in anii urmatori. Un 
membru al consiliului poate avea mai multe domenii de expertiza/competenta. 
Pentru a se califica pentru functia de membru în Consiliul de Administratie, candidatii trebuje s ă  posede 
urmă toarele cuno ş tinte, aptitudini ş i abiljtă ti: 

A. Competente 

• Competente specifice sectorului de activitate - membril consiliului posed ă  cuno ş tinte despre 
sectorul in care functioneaza soeietatea, inclusiv tendintele ş i for ţ ele care modeleaz ă  industria, evoluţ iile 
viitoare de afaceri i poate artjcula pozi ţ ionarea competitiv ă  a societ ăţ ii in raport cu al ţ i jucă tori din sector 

• Competente profesionale de important ă  strategică ltehnice - membrii 
consiliului vor avea experient ă  In imbună tă tirea performantei societ ă tilor pe care le-au administrat sau 
condus, bun ă  capacitate strategic ă  ş i de evaluare a impactului deciziilor consiljului privind societatea ş i 
pă rtjle interesate ale acesteia: 

• bune cuno ş tinţ e in unul sau mai multe dintre urm ă toarele domenii: economie/finante, 
managementul de project, achizitii, drept, stiinte ingineresti, etc In vederea sprijinirii analizei 
strategice a operatiunilor organiza ţ ionale; 

• cuno ş tinte despre procesul strategic ş i abilitatea de a evalua op ţ iuni strategice ş i riscurj, de a 
identifica priorit ă ti strategice ş i de a contribui la directia strategic ă  a organizatiei; 

• cuno ş tinte despre management financiar inclusiv abilitatea de a folosi date financiare pentru 
evaluarea pozi ţ iei financiare ş i de a comunica In clar a ş teptă rile ş i actiunile necesare pentru a 
maximiza performan ţa financiar ă  a organizatiei; 

• cuno ş tinţ e de sisteme pentru managementul proiectelor, inclusiv abilitatea de a identifica, 
cuantifica ş i propune strategii pentru managementul proiectelor; 

• euno ş tinte funcţ ionale in domeniul legislatiej aplicabile societ ă tilor ş i aptitudini I.T.; 
• cunostinte despre procesele tehnologice/operationale din domeniul de activitate al Societatii-

lucră ri de drumuri ş i poduri; 
• cunostinte despre trasaturile pietei in care actioneaza societatea, comportamentul si asteptarile 

cljentilor, criterii de masurare a gradului de satisfactie al consumatorului. 

• Competente de guvernantă  corporativă  o puternic ă  intelegere a principiilor ş i practicilor de 
guvernantă  corporativ ă  inclusiv, dar nu limitat la rolurile ş i responsabilită tile consiliului, luarea 
deciziilor, gă ndire strategic ă  ş i previziuni, monitorizarea performantej companiei. 

D Competente sociale ş i personale - de la candidatul ideal se a ş teaptă  : 
• să  se comporte cu integritate, onestitate ş i transparenţă  in relaţ ia cu cejlalti ş i cu organizatia; 
• să  exercite g ă ndire ş i judecată  independente consider ă nd ce este mai bine pentru organizatie pe 

termen lung, nu doar pe termen scurt; 
• să  construjasc ă  bune relatii in cadrul ş i in afara organizatiei, s ă  construiasc ă  raporturi ş i să  

relationeze bine cu ceilalti, indiferent de pozitie, putere, influent ă  sau statut; 
• să  gestioneze cu eficacitate conflicte, s ă  gă sească  un interes comun ş i să  obtină  cooperare atunci 

că nd are de-a face cu opinii adverse; 
• să  construiasc ă  raporturi ş i să  relatjoneze bine cu ceilalti, indjferent de pozi ţ ie, putere, influent ă  

sau statut; 
• să  negocieze cu succes in situ* de criz ă  atat cu grupuri interne cat ş i cu grupuri externe; 
• să  demonstreze aptitudini puternice de conducere ş i să  aibă  un succes dovedjt in conducerea 

echipelor. 
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• Experient ă  pe plan local si international 
Particip  area in organizatii nationale sau intemationale constituite in domeniul de activitate al 

societatii si alte domenii relevante 

• Competente si restrictii specifice pentru functionarii publici sau alte categorii de personal 
din cadrul autoritatii publice tutelare on din cadrul altor autoritati sau institutii publice 

• Competente de conducere — de la candidatul ideal se asteapta sa dovedeasca competenta in 
conducerea eficienta a unor eompartimente: 

• eompetente de planificare si prioritizare; 
• orientare catre gasirea de solutii si obtinerea de rezultate; 
• responsabilitate, adaptabilitate; 
• capacitate de a stabili relatii profesionale eficiente; 
• capacitate de a lucra eficient in echipa; 

B. Tră să turi 

• Reputatie personal ă  si profesional ă  - de la candidatul ideal se a ş teaptă  : 
• să  dea dovad ă  de prude* ş i să  aibă  diligenta unui bun administrator; 
• să  dea dovad ă  de profesionalism; 
• să - ş i exercite mandatul cu loialitate, in interesul societ ă tii; 
• să  nu inealee niciodat ă  legile ş i reglementă rile în vigoare; 
• să  aibă  decizie de afaceri, este once decizie de a lua sau de a nu lua anumite m ă suri cu privire la 

administrarea societ ă tii; 
• să  aib ă  calită ti de lider. 

• Integritate - de la candidatul ideal se a ş teaptă  
• s ă  se comporte intr-o manier ă  demnă  de increderea ş i respectul colegilor din consiliul de 

administratie; 
• să  se comporte cu integritate, onestitate ş i transparent ă  în relatia cu altii ş i cu organizatia; 
• să  pună  interesele societ ă tii deasupra tuturor celorlalte; 
• să  se comporte Intr-o manier ă  demnă  de increderea ş i respectul colegilor din consiliu; 
• să  vorbeasc ă  cu onestitate ş i sinceritate; 
• să  indeplineasc ă  angajamentele ş i promisiunile fă cute pre ş edintelui ş i membrilor consiliului; 
• să  exercite un comportament adecvat  în situatii in care ar putea E vorba de un conflict de interes. 

• Independentă  - de la candidatul ideal se a ş teaptă  : 
▪ posede o gandire independent ă , ş i să  fie capabil/ ă  să  ofere provocarea ş i rigoarea neeesare 

pentru a asista consiliul in realizarea unei intelegeri globate a informatiilor ş i optiunilor care 
faciliteaz ă  un standard Inalt de luarea deciziilor; 

• să  fie dispus/ ă  să  nu fie de acord ş i să  adopte o pozitie indePendent ă  In fata opiniilor divergente ş i 
detrimentul potential personal; 

• să  incurajeze discutia riguroas ă  ş i opinii diverse pentru a putea preveni ş i risipi gandirea de grup; 
• adoptă  o abordare curioas ă  ş i pune sub semnal intreb ă rii in mod activ ipotezele ş i testeaz ă  

presupozitiile; 
• să  solicite clarific ă ri ş i explieatii; 
• s ă  fie dispus/ă  să  conteste status quo-ul ş i modul traditional de a face lucrurile. 
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)> Expunere politica 
Rating 1 2 3 4 

Expunere 
politica 

Foarte expus Fara expunere 

• Abilită ti de comunicare interpersonal ă - de la candidatul ideal se 4teapt ă  
• să  den dovad ă  de ascultare activ ă ; 
• să  aib ă  calitatea comunic ă rii non — verbale; 
• s .  aib ă  entuziasm pentru demers; 
• să  dea dovadA de flexibilitate; 
• leadership (inteligen ţă  emoţ ional ă , carism ă , capacitate de exemplu personal). 

• Alinierea cu scrisoarea de a te tă ri a ac ionarilor — detaliere 
Rating 1 2 3  4 5 

Alinierea 
scrisoarea 
asteptari 
actionarilor 

cu 
de 

a 

Calitatie 
intentia 
exprimata 
se aliniaza 

si 

nu 

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

• Diversitatea de en — detaliere 
Scor Descriere 

M Masculin 

F F em inin 

C. Alte conditii (care pot fi eliminatorii) 

• Rezultate economico-financiare ale intreprinderilor in care si-a exercitat mandatul de 
administrator sau de director — sa nu fie in procedura de faliment pentru intreprinderile unde si-a 
exercitat activitatea; 

• F ă ră  Inscrieri in cazierul judiciar; 
• Fait' inscrieri in cazierul fiscal; 
• Numă r de mandate concomitente ( maxim 3); 
• Ani de experienta in conducerea unei societati; 
• Studii superioare si experien ţ a in domeniu; 
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CRITERII MIMME  DE INDEPLIMT 

DE CATRE CANDIDATII PENTRU POSTUL DE ADMINISTRATOR 

Criterii 

Candidati 

O
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a t
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  )
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u  
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  )
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C
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t  
3 

C
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t  
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; a.) ,. 

5 o 
U 

1. 1Competente specifice 
seetorului 

1.1.1 Cunoasterea procese1or 
tehnoLogice/operationale din 
domeniul de activitate al 
intreprinderii opt 0,8 

1.1.2 Cunoasterea pietei in care 
actioneaza societatea oblig 

1.2 Cunostinte profesionale de 
iraportanta strategica 

1.2.1 Gandire strategica si 
previziuni 

obLio- 

1 

1.2,2 Finante si contabilitate opt 0,8 

1.2.3 Managementul proiectelor 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 
pubtice 

obti ,  

1 

1.3.2 Rolul consitiului oblig 1 

1.3.3 Monitorizarea performantei oblig 1 
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2.
T

ra
sa

tu
ri

  
1.4 Social si personal 

1.4. i Luarea deciziilor oblig I 

1.4.2 Relatii interpersonaie oblig 0,7 

1.4.3 Negociere oblig 

1.4.4 Capacitate de analiza si 
sinteza 

oblig 
I 

1.5 Experienta locala Si  
internationala 

Participarea in organizatii 
internationale/europeneinationale 
constituite in domenniI de 

activitate  at societatii si alte 
domenii relevante opt 0,5 

1.6 Cornpetente si restrictii 
specifice personalului angajat in 

cadrul autoritatii publice 
tutelare sau alte autoritati sau 
institutii publice 

Competente de conducere opt 0,5 

2.1 Reputatie personala si 
profesionala 

obtia ,t, 
1 

2. 2 Integritate obiig 1 

2.3 fridependenta oblig 1 

2.4 Expunere politica oblig 0,5 

2.5 Abilitati de comunicare 
interpersonala 

oblig 
1 

2.6 Annie= on scrisoarea de 

asteptari 

oblig 

2.7 Diversitate de gen oblig 1 
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3.
C
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  p
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  s
i
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sc
ri

p
ti

ve
  

3.1 Numar de mandate oblig 1 

3.2 Cazier judiciar si fiscal oblig 1 

3.3 Rezultate economico-
financiare ale intreprinderilor in 
care si-a exercitat mandatul de 
administrator sau de director oblig 1 

3.4 Ani de experienta la 
conducerea unei societati 

oblig 
1 

3.5 Studii superioare si experienta 
in domeniu 

oblig 
1 

Subtotal 

Rating 1 — Novice; Rating 2 = Intermediar; Rating 3 = Competent; Rating 4 = Avansat; Rating 5 = 
Expert 
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TeL 0243 230200 
Pox: 0243 230250 

ROMANIA 
CONS LIU AMMAN IALOMITA 

• idbozia - Plata Revolutiei N.r. 1 

EFITIFIED M A{All HOT GYS TEM 

• i90 9001 

web: www,cicnetro 
e-rnaii: cji@cicnet.ro  

ANUNT 

( varianta pentru publicare pe site-ul institutiei si in presa online) 

CONSILIUL JUDETEAN IALOMITA in calitate de autoritate public ă  tutelară  anuntă  
inceperea procesului de recrutare 5i selectie pentru un post de inembru in Consiliul de Administratie al 
Societă tii Comerciale SC DRUMURI SI PODURI S.A. asistat de expertul independent FOX 
MANAGEMENT CONSULTANTS SRL. 

Etapele de desfă surare a procesului de recrutare si selectie sunt: 

1. Evaluarea prealabil ă  dosarelor de candidatur ă  care alc ă tuiese lista lung ă . 
2. Evaluarea final ă  a candidatilor seleetati în lista scurt ă . Interviul. 

Conditiile generale ale procesului de seleetie prealabil ă  sunt: 

• să  aib ă  studii tehnice cu experient ă  de cel putin 5 ani in domeniul tehnie; 
• in cazul consiliilor de administratie al c ă ror numă r de inembri se incadreaz ă  In prevederile art. 28, 

alin.(1) al OUG 109/2011, nu poate fi mai mult de 1 membru din randul functionarilor publici sau 
altor categorii de personal din cadrul autorit ă tii publice tutelare on din cadrul altor autorit ă ti sau 
institutii pub lice; 

• in mod obligatoriu, In selectia candidatilor se va avea In vedere evitarea situatiilor de conflict de 
interese sau incompatibilit ă ti; 

• majoritatea membrilor consiliului de administratie este format ă  din administratori neexecutivi ş i 
independenti, In sensul art. 138 alin. 2 din Legea nr. 31/1990, republicat ă , cu modifică rile 5i 
completă rile ulterioare; 

• mandatul administratorilor este stabilit prin actul constitutiv, neputand dep ă si 4 ani; 
• o persoană  fizic ă  poate exercita concomitent eel mult 3 mandate de administrator in societ ă ti sau 

Intreprinderi publice al c ă ror sediu se afl ă  pe teritoriul Romaniei; 
• membrii consiliului de administratie sunt persoane fizice sau juridiee, Cu experient ă  In activitatea 

de administrare/management a unor intreprinderi publice sau a unor societ ă ti comerciale 
profitabile; 

• selectia se realizeaz ă  cu respectarea prineipiilor nediscrimin ă rii, tratamentului egal 5i 
transparentei; 

• candidatii care vor fi selectati pentru a fi inscri5i pe lista scurt ă  vor Ii ulterior in5tiintati s ă  depun ă  
o declaratie de intentie realizat ă  conform scrisorii de a5tept ă ri. 

Conditiile generale de participare sunt: 
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• studii superioare de lunga durata absolvite cu diplomd de licentă  in domeniul tehnic, cu experientă  
de eel  putin 5 ani in domeniul tehnic, 

• cunoa ş terea limbii rom ă ne (scris si vorbit) si cet ă tenia romană  sau cetă tenia altor state membre ale 
Uniunii Europene cu conditia s ă  aibă  domiciliul in Romania; 

• capacitate deplină  de exercitiu; 
• stare de să nă tate corespunzdtoare functiei pentru care candideaz ă , atestat ă  pe bază  de documente 

medicale; 
• sd nu fie destituit/ă  dintr-o functie publicd sau s ă  nil  fi incetat contractul individual de muncă  

pentru motive disciplinare in ultimii 5 ani; 
nu a fost initiat ă  si nu se afl ă  in desfă surare nici o procedură  de naturd penal ă  impotriva lor si nu 
au inscrieri in cazierul judiciar; 

• nu au inscrieri in cazierul fiscal; 

Criteriile de evaluare / selectie final ă  a candidatilor INTERVIU: 

1. Dosarul de candidaturd„ 

2. Matricea profilului de candidat. 

3. Declaratia de intentie a candidatului. 

Dosarul de inscriere trebuie s ă  cuprind ă  in mod obligatoriu urm ă toarele documente: 

• copia actului de identitate; 
• copia diplomelor de studii; 
• curriculum vitae 
• cazierul judiciar / declaratie pe proprie r ă spundere conform formular nr. 1; 

cazier fiscal / deciaratie pe proprie r ă spundere conform formular nr. 2; 
• adeverinta medicaid care atest ă  starea de să nă tate corespunză toare / declaratie pe proprie 

ră spundere conform formular nr. 3; 
• declaratie pe proprie rdspundere privind statutul de "independent" conform formular nr. 4; 
9 declaratie pe proprie rdspundere c ă  nu a fost si nici nu se află  in situatia desfă sură rii unei 

proceduri de natură  penaid impotriva sa conform formular nr.5 
• declaratie pe proprie r ă spundere privind calitatea de membru in consilii de administratie ale 

intreprinderilor publice, altele deck eel in care urmeaz ă  a ft  numit conform formular  fir.  6; 
• declaratie de consimtdmânt prin care candidatul isi exprim ă  acordul de a se procesa datele sale 

personale in scopul procedurii de recrutare ş i selectie conform formular nr. 7; 
• declaratie pe proprie r ă spundere privind neincadrarea in situatia unui conflict de interese conform 

formular nr. 8; 
• deelaratie pe proprie r ă spundere prin care candidatul va confirma c ă  nu se află  intr-una din 

situatiile prev ă zute la art. 6 din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativd a 
intreprinderilor publice sau c ă  nu a suferit  a  condamnare pentru o infractiune legafă  de conduita 
profesional ă  conform formular nr. 9. 

• Candidatii inclusi pe lista scurt ă  urmeaz ă 	completeze dosarul de candidatur ă  cu cazierul 
judiciar, cazierul fiscal si adeverintă  medicală , in cazul in care acestea nu au fost depuse la data 
depunerii dosarului. 

Originalele actelor depuse la dosar vor fi vă zute de comisie la proba de interviu. 
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Documentele necesare in procesul de recrutare / selectie ş i formularele de declaratii se reg ă sesc pe 
pagina de internet a Consiliului Judetean Ialomita ( www.cienet.ro  ) ş i pe pagina de internet a 
Societă tii SC DRUMURI SI PODURI S.A (www.dpil.ro  )  

Dosarul de eandidatură  se va depune in termen de 30 de zile de la data publicarii anuntului, la 
registratura Consiliului Judetean Ialomita in dosar pile inehis ş i sigilat, unde va primi un num ă r de 
laregistrare ş i data cert ă  a depunerii. Dosarul va avea mentionat "Candidatura pentru functia de membru 
in Consiliul de Administratie al Societ ă tii DRUMUR1 SI PODUR1 S.A precum si nurnele ş i prenumele 
candidatului. Tototdata, in mod obligatoriu, dosarul se va transmite si in format electronic pe adresa 
Expertului independent, FOX MANAGEMENT CONSULTANTS SRL, respectiv aconsiliugmail.com   

Plicurile ajunse dup ă  data ş i ora mentionată  nu vor Ii luate in considerare. 

Candidatii declarati admi ş i la etapa de selectie a dosarelor ş i care se regă sesc pe lista scurt ă  vor 
depune Declaratia de intentie si vor fi evaluati in cadrul interviului, ora ş i locul desfăş ură rii acestuia 
urmă nd a ti anuntate personal. 

Relaţ ii  sup limentare se pot obtine la sediul Consiliului Judetean Ialomita, Piata Revolutiei Nr. 1, 
Slobozia, Judetul Ialomita, tel. 0243.230.200 si din partea Expertului Independent FOX 
MANAGEMENT CONSULTANTS SRL la tel: 0799.35.85.82 
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ANUNT 

varianta pentru pub//care in presa serisa ) 

CONSILIUL JUDETEAN IALOMITA  în  calitate de autoritate publiel tutelar ă  anuntă  inceperea 
procesului de recrutare ş i selectie pentru un post de membru în Consiliul de Administratie al Societ ă tii 
Comerciale SC DRUMURI SI PODURI S.A. . Dosarele de inseriere ale candidatilor se vor depune la 
sediul Consiliului Judetean Ialomita p ă nă  la data de , inclusiv, ora 16,30. 0 copie a dosarului va 
fi trimisa obligatoriu pe adresa expertului independent respectiv aconsitiu@gmail.com  Conditiile de 
desfaş urare, respectiv de particip are la concurs ş i continutul dosarului de inscriere sunt afi ş ate pe site-ul 
www.cicnet_ro ş i pe site-ul Societ ă tii DRUMURI SI PODURI S.A j  ) . Informatii 
suplimentare la telefon 0799.35.85.82 
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FORMULAR 1 

DECLARATIE 

privind cazierul judiciar 

Subsemnatul/a 	 avă nd 

CNP 	domiciliat/ ă 	in 	 str. 

	 , nr. 	, bl. 	, s c. 	, aP. 	, posesor al/a C.I., seria 

	nr. 	, eliberatra de 	 la data de 	, telefon 

fix: ,telefon mobil  , e-mail:  , ca ş i 

aplicant/ă  pentru pozitia de membru in Consiliul de Administratie, la Societatea DRUMURI SI 

PODURI S.A , cunosc ă nd dispozitiile articolului 326 din Codul Penal cu privire la falsul in deelaratii, 

declar pe proprie r ă spundere că  nu am cazier judiciar. 

Dau prezenta declaratie fiinda-mi necesar ă  la dosarul de inseriere la procesul de recrutare / 

selectie pentru pozitia de membru in Consiliul de Administratie la Societatea DRUMURI SI PODURI 

S.A 

Data, 

Semnă tura , 
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FORMULAR 2 

DECLARATIE 

privind cazierul fiscal 

Subsemnatul/a 	 avă nd 

CNP 
	

domiciliat/ă 	in 	 str. 

	 ,  or. 	, b  1. 	,  Sc. 	 , ap. 	, posesor al/a C.T., seria 

, eliberat/ă  de 	 la data de 	, telefon 

	 ,telefon mobil 	 , e-mail: 	 , ca 

si aplicant/ ă  pentru pozitia de membru in Consiliul de Administratie, la Societatea DRUMURI SI 

PODURI S.A, cunoseand dispozitiile artieolului 326 din Codul Penal cu privire la falsul In deelaratii, 

declar pe proprie r ă spundere că  nu am cazier fiscal. 

Dau prezenta declaratie fiindu-mi necesar ă  la dosarul de inseriere la procesul de reerutare / 

seleetie pentru pozitia de membru in Consiliul de Adininistratie la Societatea DRUMURI SI PODURI 

S.A. 

Data, 

Semnă tura , 
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FORMULAR 3 

DECLARATIE 

privind adeverinta medical ă  

Subsemnatulia 	 avand 

CNP 	domiciliat/ă 	In 	 str. 

, nr. 	, bl. 	,  se. 	 , ap. 	, posesor al/a C.I., seria 

	nr. 	, eliberat/ ă  de 	 la data de 	, telefon 

	,telefon mobil 	  e-mail: 	  ca si 

aplicant/ ă  pentru pozitia de membru In Consiliul de Administratie, la Societatea DRUMURI SI 

PODURI S.A S.A, cunoscand dispozitiile articolului 326 din Codul Penal cu privire la falsul In 

declaratii, declar pe proprie r ă spundere c ă  sunt apt/ă  pentru mulled din punct de vedere medical. 

Dau prezenta declaratie fiindu-mi necesar ă  la dosarul de inscriere la procesul de recrutare / 

selectie pentru pozitia de membru in Consiliul de Administratie la Societatea DRUMURI SI PODURI 

S.A S.A. 

Data, 

Semnă tura , 
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FORMULAR 4 

DECLARATIE 

PRIVIND STATUTUL DE INDEPENDENT 
Subsemnatul/a domiciliat/ă 	in 

   

	  posesor al C.I. seria 	 nr. 

eliberată  de 

 

la data de 	 avănd CNP 

     

	in ealitate de candidati ă  pentru pozitia de Membru in Consiliul de 

Administratie al Societ ă tii DRUMURI SI PODURI S.A declar pe propria r ă spundere, sub sanctiunea 

excluderii din pro cedura de selectie a candidatilor pentru pozitia de Membru in Consiliul de Administratie 

al Societă tii DRUMURI SI PODURI S.A ş i a sanctiunilor prev ă zute de Codul Penal privind falsul in 

declaratii, 

Detin statutul de independent fat ă  de 	 aş a cum este acesta descris in art. 138 2  

aim. 2 din legea 31/1990 privind societ ă tile; 

El Nu detin statutul de independent fat ă  de 	 aş a cum este acesta descris in art. 

138' An. 2 din legea 31/1990 privind societ ă tile; 

Subsemnatul/a declar c ă  informatiile furnizate sunt complete ş i corecte in fiecare detaliu ş i inteleg 

ea autoritatea public ă  tutelară , are dreptul de a solicita, în scopul verific ă rii ş i confirmă rii declaratiilor, 

once informatii ş i documente doveditoare in conformitate cu prevederile 1egale. 

Data complet ă rii, 

(Mane, prenume) 

(Semn ă tura, 
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FORMULAR 5 

DECLARATIE 

privind procedura penal ă  

Subsemnatul/a 	 avand 	 CNP 

	 , domiciliat/ ă  in 	 , str. 	 , nr. 	, b 1. 

sc. 	 , ap. 	, posesor al CI, seria 	, nr. 	 , eliberat de 

	  la data de 	 , telefon fix: 	 , telefon mobil 

 , e-mail:  , ca ş i aplicant/ ă  pentru pozitia de 

membru in Consiliul de Administratie, la Societatea DRUMURI SI PODURI S.A, cunoscand 

dispozitiile articolului 326 din Codul Penal cu privire la falsul in declaratii, declar pe proprie r ă spundere 

că  nu a fost initiat ă  si nici nu este in desfă surare nicio procedur ă  de natură  penal ă  impotriva mea. 

Dau prezenta declaratie fiindu-mi necesar ă  la dosarul de Inscriere la procesul de recrutare / 

selectie pentru pozitia de membru in Consiliul de Administratie la Societatea DRUMURI SI PODURI 

S.A. 

Data, 

Semnă tura , 
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FORNIULAR 6 

DECLARATIE 

privind apartenenta la consiliile de administratie 

Subsemnatul/a , 	avand 

CNP 	 domiciliat/ă 	 în 	 , 

str. 	 , nr. 	, b  1. 	, se. 	, ap. 	, posesor al CI, seria 

	, nr. 	 , eliberată  de 	 la data de 	 Jelefon fix: 

	, telefon mobil: 	 „. e-mail: 	 , ca §i aplicant/ ă  pentru 

pozitia de mernbru in Consiliul de Administratie, la Soeietatea DRUMURI SI PODURI S.A 

cunoscând dispozitiile articolului 326 din Codul Penal cu privire la falsul in deelaratii, declar pe proprie 

ră spundere c ă  fac parte din consilii de adrninistratie ş ilsau membru in consiliul de supraveghere 

in societă ti comerciale sau intreprinderi publice al eă ror sediu se află  pe teritoriul Rornâniei. 

Dau prezenta declaratie fiindu-mi necesar ă  la dosarul de Inseriere la procesul de recrutare / 

selectie pentru functia de membru in Consiliul de Administratie la Societatea DRUMURI SI PODURI 

S.A 

Data, 

Semnă tura, 
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FORMULAR 7 

DECLARATIE DE CONSIMTAM 'ANT 

Subsemnatul/a, 	 având 
CNP 	 ,declar pe propria r ă spundere c ă  imi dau acordul Cu  privire la utilizarea ş i 
prelucrarea datelor mele personale In vederea verific ă rii informatiilor furnizate In eadrul procedurii de 
selectie ş i recrutare in vederea ocup ă rii unei pozitii de membru in Consiliul de Administratie al 
Societatii DRUMURT ST PODURT SA iar aceste date corespund realit ă tii. 

Am lint la cuno ş tintă  că  datele cuprinse In acest formular vor fi tratate confidential, in 
conformitate cu prevederile Regulamentului Nr. 679/2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce 
priveste preluerarea datelor cu caracter personal si privind libera cireulatie a acestor date. 

Data 

Sernn ă tura, 
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FORMULAR 8 

DECLARATIE 

PRIVIND NENCADRAREA IN SITUATIA DE 

CONFLICT DE INTERESE 

Subsemnatul /a 	 domiciliat/ ă  in 

posesor al C.I. seria 	 nr. 	 eliberată  de 	  la data de 

  av ănd CNP , in calitate de candidat pentru pozi ţ ia de 

Membru in Consiliul de Administraţ ie al Societăţ ii DRUMURI SI PODURI S.A Declar pe propria 

ră spundere, sub sanctiunea excluderii din procedura de selecţ ie a candidaţ ilor pentru pozi ţ ia de Membru 

in Consiliul de Administraţ ie al Societ ăţ ii DRUMURI SI PODURI SA  si a sancţ iunilor prev ă zute de 

Codul penal privind falsul in declaraţ ii , că  prin ocuparea pozi ţ iei pentru care mi-am depus candidatura, 

nu mă  aflu In situaţ ia de conflict de interese sau incompatibilit ăţ i, asa cum sunt acestea definite de 

legislaţ ia in vigoare din Romania. 

Subsemnatul/a declar c ă  informaţ iile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu ş i inţ eleg 

că  autoritatea public ă  tutelar ă  are dreptul de a solicita, in scopul verific ă rii ş i confirm ă rii declaraţ iilor, 

once  informaţ ii si documente doveditoare in conformitate cu prevederile legale. 

Data completă rii, 

(Nume, prenume) 

(Semn ă tura) 
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FORMULAR 9 

DECLARATIE 

privind situatiile prev ă zute la art. 6 din O.U.G. nr. 109/2011 

Subsemnatul/a 	 , avand 	 CNP 
	 , domiciliatra in 	 , 	 sq. 	  
nr. 	, b 1. 	, s  c. 	, ap. 	, posesor al CI, seria 	, nr. 	 , eliberat de 

la data de 	 , telefon fix: 	 , telefon mobil 
	 , e-mail: 	 , ca ş i aplicant/ ă  pentru pozitia de 
membru  în Consiliul de Administratie, la Societatea DRUMURI SI PODURI S.A, cunoscand 
dispozitiile articolului 326 din Codul Penal cu privire la falsul in declaratii, declar pe proprie r ă spundere 
ca nu mă  aflu intruna din situatiile prev ă zute la art. 6 din O.U.G. nr. 109/2011 (nu sunt ineapabil/ ă  ş i  

nu am fost condamnat/ ă  pentru infractiuni contra patrimoniului prin nesocotirea increderii, infractiuni de 
coruptie, delapidare, infractiuni de fals in inserisuri, evaziune fiscal ă , infractiuni prev ă zute de Legea nr.  

656/2002  pentru prevenirea ş i sanctionarea sp ă lă rii banilor, precum ş i pentru instituirea unor m ă suri de 
prevenire ş i combatere a finant ă rii terorismului) si nici nu am suferit o condamnare pentru vreo 
infractiune legatA de conduita profesional ă t. 

Dau prezenta declaratie fiindu-mi neeesar ă  la dosarul de inscriere la procesul de recrutare / 

selectie pentru pozitia de membru in Consiliul de Administratie la Societatea DRUMURI SI PODURI 

SA Data, 

Semnă tura , 
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PLAN DE INTERVIU 

privind selectia unui membru in consiliul de administratie la 

societatea SC DRUMURI SI PODURI S.A, Municipiul Slobozia, Judetul Ialomita 

1. Data desfăş ură rii interviului: data 	, ora 	 

2. Locul desfăş ură rii interviului: 	  

3. Derularea interviului: vor  ii analizate cuno ş tintele profesionale ş i abilitkile candidatilor, urmarind, in 
baza analizei competentelor, trasaturilor si cerintelor prescriptive si proscriptive, definitivarea punctajelor 
si stabilirea ierarhiei in lista scurta a candidatilor. Astfel, se vor avea in vedere, f ă ră  a se limita la acestea, 
urm ă toarele: 

0 dosarul de candidatur ă  
matricea profilului de candidat 

declaratia de intentie a candidatului. 

0 
4. Punctarea pe fisa individuala (atasata) se va realiza cu note de la 1 (novice) la 5 (expert) pentru toate 
criteriile prevazute in fisa de punctare la interviu anexata acestui document. 

5.Pentru fiecare dintre candidati va  Ii alocat un timp de maxim 30 de minute de derulare a interviului 
individual. 

Expert independent, 

FOX MANAGEMENT CONSULTANTS 

55 



FISAPUNCTARE INTERVIU 

Nume si prenume: 

Functia: candidat la pozitia de membru in Consiliul de Administratie DRUMURI SI PODURI 
S.A 

Criterii 

Candidati 

C
an

di
da

t  1
 

C
an

di
da

t  2
 

C
an

di
da

t  3
 

C
an

di
da

t  
4 

C
an

di
da

t  
5 

C
an

di
da

t  
6 

1.
C

om
p

et
en

te
  

1. 1Competente specifice seetorului 

1.1.1 Cunoasterea proceselor 
tehnologice/operationale dirt domeniul de activitate 
al Societatii 

1.1.2 Cunoasterea pietei in care actioneaza 
societatea 

1.2 Cunostinte profesionale de importanta 
strategica 

1.2.1 Gandire strategica si previziuni 

1.2.2 Finante si contabilitate 

1.2.3 Managementul proiectelor 

1.2.4 Tehnologia informatiei 

1.2.5 Legislatie 

1.3 Guvernanta coroprativa 
_ 

1.3.1 Guvernanta intreprinderii publice 

1.3.2 Rolul consiliului 

1.3.3 Monitorizarea performantei 
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•  

1.4 Social si personal 

1.4.1 Luarea deciziilor 

1.4.2 Relatii interpersonale 

1.4.3 Negociere 

1.4.4 Capacitate de analiza si sinteza 

1.5 Experienta locala si internationala 

Participarea in organizatii intemationale/europene/ 
nationale constituite in domeniul de activitate al 
societatii si alte domenii relevante 

Subtotal 

2.
T

ra
sa

tu
ri

 

2.1 Reputatie personala si profesionala 

2. 2 Integritate 

2.3 Independenta 

2.4 Expunere politica 

2.5 Abilitati de comunicare interpersonala 

2.6. Alinierea cu scrisoarea de asteptari 

Subtotal 

3.1 Numar de mandate 

3.
C

er
in

te
  p

re
sc

ri
pt

iv
e  

si
 p

ro
sc

ri
pt

iv
e  3.2 Ani de experienta in conducerea unei societati 

3.3 Cazier judiciar sau fiscal 

14 Rezultate economico-fmanciare ale 
intreprinderilor in care si-a exercitat mandatul de 
administrator sau de director 

3.5 Studii superioare de lunga durata 

Subtotal 
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Semnaturi comisie 

CONTRACT DE MANDAT ( PROIECT ) 

Incheiat azi 

Art. 1 PARTILE 

ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR / AUTORITATEA PUBLICA TUTELAR,' a 
Societatii 

	 ( denumit in continuare "MANDANT" ), avand sediul social in 
Jud 	Localitatea 	 numar de inregistrare la RC 	 , cod 
fiscal 	 , Cont 	 , Banca 	 reprezentata legal prin 
dl/dna 	  

Si 

Dl/Dna 	 ( denumit in continuare "mandatar"), membru al Consiliului 
de Administratie al 	 , domiciliat in 	  
Str 	, Nr 	, Judetul 	,identificat cu B.I/CI seria 	nr. 	eliberat de 

la data de 

Urmare a acordului de vointa intervenit intre partile semnatare s-a incheiat prezentul Contract de mandat, 
in conditiile si limitele cc urmeaza a Ii prezentate mai jos si in aplicarea prevederilor cuprinse in 

a. Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 109/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, 
aprobata prin Legea 111/2016 

b. In temeiul Art. 10 si Art. 	alin. 	 lit. 	) din Legea administratiei publice locale nr. 
21512001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare 

c. Legea societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare 
d. HG 722/2016 

Art. 2 DURATA MANDATULUI 

	

2.1 Data de incepere a mandatului este 	 

2.2 Contractul de mandat se incheie conform dispozitiilor Art. 2015 alin I Noul Cod Civil pe o perioada 
de 4 ani. 
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Art. 3 FORMA MANDATULUI 

3.1 Mandatul se incheie in forma autentica si este cu titlu oneros 

3.2 Mandatul pentru incheierea unui anume act juridic supus potrivit legii unei anumite forme juridice va 
trebui sa respecte acea forma sub sanctiunea aplicabila actului insusi. 

Art. 4 INTINDEREA MANDATULUI 

4.1 in ce priveste intinderea rnandatului, mandantul ii autorizeaza pe mandatar sa indeplineasca exclusiv 
acte de conservare si de administrare. 

4.2 Pentru a incheia acte de instrainare sau grevare tranzactii on compromisuri, pentru a se putea obliga 
prin cambii sau bilete la ordin sau pentru a intenta actiuni in justiite si pentru a incheia once alte acte de 
dispozitie mandatarul trebuie imputernicit expres 

4.3 Mandatul se intinde asupra tuturor actelor necesare executarii lui chiar daca nu sunt precizate expres. 

5. OBIECTUL MANDATULUI 

Administratorul neexecutiv particip ă  la adoptarea de c ă tre consiliu, ca intreg, a deciziilor privind 
administrarea intreprinderii public; in conditiile legii, Actului constitutiv/Statutului intreprinderii publice 
5i cele ale prezentului contract de mandat, in limitele obiectului de activitate al intreprinderii pub lice 5i cu 
respectarea competentelor exclusive, prev ă zute de legislatia in vigoare, precum 5i a recomand ă rilor 
cuprinse in ghidurile 5i codurile de guvernant ă  corporativă  aplicabile. 

Administratorul executiv va indeplini  once acte necesare 5i utile in vederea realiz ă rii obiectului de 
activitate al intreprinderii public; exercit ă nd puterile 5i indeplinind obligatiile care îi sunt conferite 5i 
stabilite prin contractul de mandat 5i prin reglement ă rile legale aplicabile. 

6.DREPTURILE SI OBILGATIILE ADMINISTRATORULUI 

6.1 Drepturile administratorului sunt urmatoarele: 

a) plata unei remuneratii constand dintr-o indemnizatie fixa si o componenta variabila conform 
contractului de mandat si legislatiei iii vigoare 

Componenta fixa este in Quantum de 	lei si va fi platita pina la data de 15 a fiecarei luni 
pentru luna anterioara. 

Indemnizatia fixa lunara a membrilor neexecutivi nu poate depasi media pe ultimele 12 luni a castigului 
sal aria!, 

Componenta variabila va fi stabilita ulterior printr-un act aditional la prezentul contract, in baza 
indicatorilor financiari si nefinanciari, conform prevederilor legale. 

Componenta variabila consta intr-o cota de participare la profitul net al societatii. 

Remuneratia membrilor Consiliului de Administratie este stabilita de Adunarea Generala a Actionarilor. 
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În cazul in care apar situatii care pot schimba in mod semnificativ rezultatele ş i sustenabilitatea pe 
termen mediu sau lung sau dac ă  plata componentei variabile a remuneratiei pune in pericol capitalizarea 
intreprinderii publice, aceasta este Indrept ă tit ă  să  nu pl ă teasc ă  partea calculat ă  pentru anii anterior!. 

În cazul In care intreaga sau o parte din componenta variabil ă  este acordată  pe baza unor date care se 
dovedesc ulterior a fi incorecte, intreprinderile publice sunt obligate s ă  ceară  ca acea parte din 
componenta variabil ă  să  fie returnat ă . 

b) rambursarea cheltuielilor efectuate justificat in interesul indeplinirii mandatului; 

c) beneficiază , ală turi de ceilalti administratori, de asistent ă  de specialitate pentru fundamentarea 
deciziilor luate in cadrul consiliului; 

d) beneficierea de asigurare de ră spundere profesional ă ; 

e) plata de daune-interese stabilite conform contractului de mandat, In cazul revoc ă rii fait just ă  cauz ă , 

f) remuneratia va trebui platita de catre mandant mandatarului Si in situatia in care mandatarul nu si-a 
putut executa mandatul fara a avea insa vreo culpa. 

6.2 Obligatiile administratorului sunt urmatoarele: 

a) exercitarea mandatului cu loialitatea, prudenta ş i diligenta unui bun administrator, in interesul exclusiv 
al intreprinderii publice; 

b) particip  area la un program de formare profesional ă  en durata minima de o s ă ptă mă nă /an, in care s ă  
aibă  sesiuni de instruire in domeniul guvernantei corporative, juridic, precurn ş i In once alte domenii 
alese de actionari; 

c) preg ă tirea riguroas ă  a ş edintelor consiliului, cu dedicarea a minimum 3 zile lucr ă toare lunar acestui 
scop, participarea la ş edintele consiliului, precum ş i in comitetele de specialitate; 

d) participarea la unul sau mai multe comitete consultative Infiintate la nivelul consiliului; 

e) declararea, conform reglement ă rilor interne ş i legislatiei in vigoare, a oric ă ror conflicte de interese 
existente ş i, in situatii de conflict de interese, abtinerea de la decizii în cadrul consiliului/comitetelor 
consultative/in exercitarea atributiilor de administrator executiv; 

f) exercitarea atributiilor prev ă zute de legislatia In vigoare ş i de statutul intreprinderii publice; 

g) adoptarea de politici ş i sisteme de control prev ă zute de atributiile sale; 

Ii) aprobarea bugetului intreprinderii publice; 

i) realizarea obiectivelor ş i indicatorilor de performant ă  prevă zuti in anexa la contract; 

j) elaborarea, impreun ă  cu ceilalti administratori, ş i transmiterea semestrial ă  a rapoartelor privind 
activitatea intreprinderii publice ş i stadiul realiz ă rii obiectivelor de performant ă , precum ş i, după  caz, a 
informatiilor referitoare la contractele de mandat ale directorilor; 
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k) aprobarea strategiei de dezvoltare a intreprinderii publice; 

1) selectia, numirea ş i revocarea directorilor sau directoratului, evaluarea activit ă tii 5i aprobarea 
remuneratiei acestora; 

in) aprobarea recrut ă rii 5i eventuala revo care a conduc ă torului auditului intern si primirea de la acesta, on 
de eke on 	de rapoarte cu privire la activitatea intreprinderii publice; 

n) participarea la programe de dezvoltare profesional ă  continua, in vederea desfă sură rii unei activită ti 
optime in cadrul consiliului; 

o) elaborarea planului de administrare in colaborare cu directorii; 

p) verificarea funetion ă rii sistemului de control intern si managerial; 

r) negocierea indicatorilor de performant ă  financiari ş i nefinanciari cu autoritatea public ă  tutelar ă  sau 
actionarii societ ă tii, după  caz; 

s) monitorizarea si gestionarea potentialelor conflicte de interese la nivelul organelor de administrare 5i 
conducere; 

t) aproba Regulamentul de organizare si functionare al Consiliului de Administratie, Regulamentul de 
organizare si functionare al societatii care cuprinde si organigrama acesteia, dup ace a obtinut avizul 
favorabil al autorit ă tii publice tutelare asupra acestuia; 

u) elaboreaza si aproba Regulamentul intern prin care se stabilesc drepturile si responsabilitatile ce revin 
personalului sociatatii 

v) prezinta anual Adunarii Generale a Actionarilor in termen de 5 luni de la incheierea exereitiului 
fmanciar a Rap ortul cu privire la activitatea societatii, bilantul si a contul de profit si pierdere, precum si 
proiectul programului de activitate, al strategiei si al bugetului pe anul urmator pentru a supune aprobarii 
Adunarii Generale proiectul programului de activitate, al strategiei si al bugetului pe anul urmator. 
Consiliul de Administratie va solicita avizul conform prealabil al autoriatii publiee tutelare asupra acestor 
proiecte. 

z) promoveaza studii si propune autoritatilor competente tarifele pentru fumizarea serviciilor / produselor 

aa) aproba operatiunile de creditare necesare indeplinirii scopului Societatii 

bb) nurneste Direetorul general si incheie contractual de mandat cu acesta si numeste directorii 
departamentelor eind e cazul 

cc) propune Adunarii Generale majorarea capitalului social atunci cind aceasta masura este necesara 
pentru desfasurarea activitatii, precum si infiintarea de noi unitati; 

dd) exercita atributiile ce i-au fost delegate de catre Adunarea Generala 

ee) rezolva problemele stabilite de Adunarea Generala si executa hotaririle luate de aceasta in 
conformitate cu Actul Constitutiv al societatii 
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ft) asigura integritatea si functionalitatea sistemelor de raportare contabila si financiara precum si 
realizarea planificarii financiare; 

gg) monitorizeaza eficacitatea practicilor de guvernanta corporativa la nivelul intreprinderii publice 

hh) rap ortare lunara catre structura de guvernanta corporativa din cadrul Autoritatii publice tutelare a 
modului de indeplinire a indicatorilor de performanta financiari si nefinanciari, anexa la Contractul de 
mandat precum Si alte date si informatii de interes pentru Autoritatea publica tutelara, la solicitarea 
acesteia ( sau a strueturii de guvernanta corporativa ) 

ii) Convocarea aduriarii Generale a Actionarilor sau a Autoritatii publice tutelare conform legislatiei in 
vigoare; 

jj) asigura gestionarea si coordonarea societatii 

kk) aprobarea incheierii de acte juridice de dobandire, instrainare, inchiriere, schimb sau de constituire in 
garanite de bunuri afiate in patrimoniul societatii on pe care aceasta urmeaza sa le dobandeasca astfel, cu 
aprobarea Adunarii Generale a Actionarilor in conditiile legii 

11) avizarea programelor de dezvoltare si investitii 

mm) stabilirea si aprobarea, in limita bugetului de venituri si cheltuieli aprobat de Adunarea Generala a 
Actionarilor, a modificatilor in structura acestuia, in limitele competentelor pentru care a prim it mandat 

nn) tinerea, impreuna cu ceilalti membri ai Consiliului de Administratie a urmatoarelor registre ale 
Societatii: 

Registrul actionarilor 
- Registrul sedintelor si deliberarilor Adunarilor Generale 

Registrul sedintelor si deliberarilor Consiliului de Administratie 
- Registrul deliberarilor Si constatarilor facute de auditorii financiari 

oo) indeplinirea procedurilor de publicitate pentru documentele stabilite prin lege 

pp) aprobarea scoaterii din functiune a mijloacelor fixe aflate in activul societatii propuse spre casare 

rr) Sa sesizeze mandantul asupra deficientelor sau neregulilor de natura a periclita normal functionare a 
societatii cornerciale pe care le constata direct sau indirect, in cazul in care defieientele sau neregulile nu 
pot fi inlaturate operativ, mandatarul va propune si masurile ce con sidera ca trebuie luate; 

ss) Evalueaza activitatea directorilor, verifica executia contractelor de mandate ale acestora 

tt) Sa elaboreze irnpreuna cu ceilalti mernbri ai  Cons iliului de Administratie si sa prezinte Autoritatii 
tutelare spre aprobare Planul de administrare care va include strategia de administrare pe durata 
mandatului pentru atingerea obiectivelor si criteriilor de performanta stabilite in termen de 90 de zile de la 
data nurnirii sale;. 

6.3 Mandatarul accepta acest contract de mandat si este tinut sa isi indeplineasca obligatiile contractuale 
cu buna-credinta si prudent specifica raporturilor juridice cu caracter oneros. 

6.4 Mandatarul declara pe proprie raspundere ca nu se afla in niciuna din situatiile de incompatibilitate 
prevazute de legislatia in vigoare, de statutul sau profesional sau de calitatea detinuta 
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7. DREPTURILE SI OBLIGATIILE INTREPRINDERII PLTBLICE 

7.1 Drepturile intreprinderii publice: 

a) solicitarea de informatii administratorilor cu privire la exercitarea mandatului si evaluarea activitatii 

7.2 Obligatiile intreprinderii publice: 

a) plata remuneratiei administratorului 

b) asigurarea conditilor pentru ca administratorul sa isi desfasoare activitatea prin deplina libertate a 
acestuia in exercitarea mandatului 

e) asigurarea aceesului la programe si proiecte de instruire si perfectionare profesionala 

8. RASPUNDEREA PARTILOR 

8.1 In lipsa unei Conventii contrare mandatarul care si-a indeplinit mandatul nu raspunde fata mandant cu 
privire la executarea obligatiilor asumate de persoanele cu care a contractat Cu exceptia cazului in care 
insolvabilitatea lor i-a fost sau ar fi trebuit sa ii fie eunoscuta la data incheierii contractului cu acele 
personae 

8.1.1 Pluralitatea de mandatari 

In lipsa unei stipulatii contrare mandatul eonferit mai multor persoane pentru a lucra impreuna nu are 
efect daca nu a fost aceeptat in mod expres de catre toate persoanele. Actele pluralitatii de mandatari 11 
vor obliga pe mandant ehiar daca au fost incheiate numai de una din ele afara de situatia in care s-a 
stipulate in mod expres ca vor lucre impreuna 

8.2 In lipsa unei clauze exprese contrare mandatarii raspund solidar fata de mandant daca s-au obligat sa 
lucreze impreuna 

8.3 Subsituirea facuta de mandatar 

8.3.1 Mandatarul este tinut sa indeplineasca personal mandatul Cu exeeptia eazului in care mandantul 1-a 
autorizat in mod expres si substituie alta persoana in executarea totala sau partiala a mandatului 

8.3.2 In situatia absentiei unei autorizari exprese mandatarul isi poate substitui un tert daca: 

a) impreajurari neprevazute il impiedica sa isi duca la indeplinire mandatul 

b) ii e imposibil sa ii instiinteze in prealabil pe mandant 

c) se poate prezuma ca mandantul ar fi aprobat substiuirea daca ar fi cunoscut imprejurarile 

d) in situatia in care substituirea nu a fost aprobata de mandant mandatarul rapsunde pentru actele 
persoanei pe care a sub stituit-o ea pentru sine insusi. 

e) daca substituirea a fast autorizata mandatarul raspunde doar pentru diligent cu care a ales persoana care 
I-a substituit si i-a dat instructiunile referitoare la exercitarea mandatului 

f) in toate situatiile mandantul are actiune directa impotriva persoanei pe care mandatarul a substituit-o 
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8.4 Masuri de conservare a patrimoniului 

8.4.1 Mandatarul va exercita drepturile mandantului fata de tert si daca bunurile prezinta semne de 
deteriorare sau au ajuns cu intirziere 

In caz de urgent mandatarul poate proceda la vanzarea bunurilor cu diligenta unui bun proprietar insa 
instiintindu4 indata pe mandant. 

Mandantul este obligat sa puna la dispozitia mandatarului sumele necesare executarii mandatului 

8.4.2 Mandatarul va restitui indata mandantului cheltuielile rezonabile avansate de acesta pentru 
executarea mandatului impreuna cu dobanzile legale aferente calculate de la data efectuarii cheltuieilor 

8.43 Mandantul este obligat sa repare prejudicial suferit de catre mandatar in executarea mandatului daca 
prejudicial nu provine din culpa mandatarului 

8.5 Pluralitatea de mandanti 

Daca mandantul are o pluralitate de mandanti fiecare dintre ei raspunde fata de mandator de toate efectele 
mandatului in solidat 

8.6 Pentru a garanta creantele sale izvorite din contractul de mandat mandatarul are un drept de retentie 
asupra bunurilor primite cu ocazia exercitarii mandatului de la mandant on pe seama acestuia. 

8.7 Competenta luarii deciziilor de administrare a intreprinderii publice si raspunderea, in conditiile legii, 
pentru efectele acestora revine Consiliului de administratie 

8.8 Pentru neindeplinirea sau indeplinirea necorespunzatoare a obligatiilor prevazute in prezentul contract 
partite raspund potrivit legii si actului constitutiv al societatii 

8.9 Raspunderea administratorului este angajata, in emit nerespectarii prevederilor legale, ale Actului 
constitutiv al societatii, ale Regulamentului de organizare si functionare, ale prezentului contract, ale 
hotaririlor Consiliului de administratie si ale hotaririlor adoptate de Adunarea generala a Actionarilor 
societatii 

8.10 Mandatarul raspunde civil, contraventional si/sau penal, dupa caz, pentru daunele produse societatii 
prin once act al sau contrar intereselor acesteia, prin acte de gestiune imprudenta, prin utilizarea abuziva 
sau neglijenta a fondurilor societatii. 

9. ATRIBUTHLE CONSILIULUI SI ALE MEMBRILOR ACESTUIA IN ADMINISTRAREA 
INTREPRINDERII PUBLICE 

9.1 administrarea intreprinderii publice prin supravegherea funcion ă rii unor sisteme prudente ş i eficace 
de control, care să  permit ă  evaluarea ş i gestionarea riscurilor; 

9.2 aprobarea strategiei de dezvoltare a intreprinderii publice, prin asigurarea existentei resurselor 
financiare ş i umane necesare pentru atingerea obiectivelor strategice ş i supravegherea conducerii 
executive a intreprinderii publice; 

9.3 asigurarea c ă  intreprinderea public ă  iş i indepline ş te obligaţ iile legale ş i că tre p ă rtile interesate. 
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9.4 monitorizarea performantei conducerii executive; 

9.5 asigurarea faptului eh' informatia financiar ă  produs ă  de intreprinderea public ă  este corect ă  ş i că  
sistemele de control financiar ş i management al riscului sunt eficace; 

9.6 stabilirea ş i aprobarea remuneratiei directorilor sau directoratului ş i indeplinirea obligatiilor prev ă zute 
de lege in ceea ce prive5te recrutarea, numirea, evaluarea ş i, dup ă  caz, revocarea celorlalti directori ai 
intreprinderii publice, cu care aceasta are incheiate contracte de mandat; 

9.7 elaborarea rapoartelor anuale ş i  a altor raport ă ri, in conditiile legii. 

10. CONDITIILE INCETARII, MODIFICARII SAU PRELUNGIRII MANDATULUI 

10.1 Incetarea contractului 

Partile convin ca efectele prezentului contract sa inceteze in una sua mai multe din urmatoarele situatii: 

a) Expirarea perioadei pentru care a fost incheiat, daca partile nu 1-au reinnoit/prelungit, in conditiile 
legii; 

b) Revocarea mandatarului in cazul in care: 
1. Nu isi indeplineste una sau mai multe obligatii prevazute in prezentul contract 
2. Nu respecta hotaririle Adunarii generale a actionarilor 
3. Nu respecta legislatia aplicabila societatii 
4. Nu accepta, in termenul prevazut de lege, obiectivele si indicatorii de performanta financiari si 

nefinanciari, stabilit de Adunarea Generala a Actionarilor 
5. Nu indeplineste, din motive imputabile, indicatorii, obiectivele Si indicatorii financiari si 

nefinanciari stabiliti prin prezentul contract 
6. In cazul incalcarii criteriilor de integritate stipulate in mandat, inclusiv prin evitarea si 

nedenuntarea conflictului de interese si / sau nerespectarea Codului de etica al intreprinderii 
pub lice 

7. Functia de mandatar ( administrator ) nu mai este posibil de exercitat / se exercita ilegal din 
cauza modificarilor legislative sau modificarilor de once fel in statutul / situatia personala a 
mandatarului precum si in caz de incompatibilitate prevazuta de lege 

8. Mandantul se afla in situatia inceperii urmaririi penale 
9. Mandantul  a suferit o condamnare penal ape parcursul exercitarii mandatului 

c) Mandatarul renunta la mandatul incredintat cu motivarea / justificarea acestei deciziii 
d) Prin acordul de vointa al partilor 
e) In urma decesului sau punerii sub interdictie judecatoreasca a mandatarului 
f) Jn alte cazuri prevazute de lege sau de actul constitutiv al societatii 

10.2 In cazul revocarii sale, mandatarul este obligat sa inapoieze societatii toate actele si documentele 
detinute in exercitarea atributiilor sale la data expirarii preavizului acordat, potrivit legii. 

10.3 Prevederile prezentului contract pot fi modificate cu acordul ambelor parti sau in cazul in care 
intervin schimbari legislative de natura a afecta prevederile contractual in vigoare, prin act aditional 
incheiat in conditiile legii. 

10.4 Mandatul poate fi prelungit, in urma unui proces de evaluare realizat de Autoritatea publica tutelara 
sau actionari, dupa caz, la finalizarea mandatului 

10.4.1 Administratorul care solicita prelungirea mandatului are obligatia depunerii cererii de prelungire 
cu minim 90 de zile inainte de expirarea mandatului 
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11. OBJECTIVE CUNATIFICABILE DE PERFORMANTA SI INDICATOR' DE PERFORMANTA 
FINANCIARI SI NEFINANCIARI 

Obiectivele si indicatorii de performanta, inclusiv cei pentru determinarea componentei variabile a 
remuneratiei, vor fi negociati dupa aprobarea planului de administrare, vor constitui anexa la contract si 
vor putea fi revizuiti conform prevederilor legale. 

12. CRITERII DE INTEGRITATE SI ETICA 

Partile convin sa isi asume urmatoarele obligatii: 

a) respectarea Codului de etic ă  al intreprinderii publice, aplicabil nu numai angajatilor acesteia, ci ş i 
membrilor consiliului; 

b) denuntarea conflictelor de interese, definite conform legislaiiei in vigoare ş i conform reglement ă rilor 
interne ale intreprinderilor publice; 

c) sa aiba un comportament adecvat si necesar a fi exercitat in cadrul consiliului in cazul situatiilor care 1- 
ar putea pune pe administrator intr-o situatie de conflict de interese 

d) sa indeplineasca obligatiile legate de tratarea informatiei confidentiale si sensibile cu discretia cuvenita 
si in conformitate su mentiunile din contractul de mandat, dar si de detinerea si mentinerea unei reputatii 
profesionale excelente. 

e) in cazul inceperii urmaririi penale pentru infractiunile prevazute la Art. 6 din Legea Societatilor 
comerciale nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, contractul de mandat va fi 
susp endat. 

13. CLAUZE DE CONFIDENTIALITATE, IN TIMPUL SI DUPA EXERCITAREA MANDATULUI 

13.1 mandatarul este obligat sa isi foloseasca intreaga capacitate de munca in interesul societatii, 
comportindu-se ca un bun administrator si sa isi exercite mandatul cu loialitate. 

13.2 rnandatarului  ii sunt interzise once activitati in beneficial unor societati comerciale / regii autonome 
concurente, cu acelasi domeniu de activitate sau care se afla in relatii de comert cu societate parte la 
prezentul contract. 

13.3 Interdicitia de la pct. 14.2 se extinde si asupra sotului sau sotiei mandatarului precum si asupra 
rudelor si afinilor acestuia pana la gradul al IVlea inclusiv. 

13.4 Pe toata durata prezentului contract mandatarul este obligat sa pastreze confidentialitatea datelor si 
informatiilor referitoare la activitatea societatii, la care are acces in calitate de administrator si care sunt 
prezentate cu acest caracter. Aceasta obligatie se mentine si dupa incetarea prezentului contract de 
mandat. 

14. MODALITATEA DE EVALUARE A ADMINISTRATORILOR 

Se vor efectua urmatoarele evaluari asupra membrilor consiliului: 
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a) autoevaluarea intem ă  a consiliului, comitetelor sale ş i a fiec ă rui membru al consiliului. Scopul 
acestei evalu ă ri este de a permite consiliului s ă  identifice punctele forte ş i potentialul pentru dezvoltare 
colectivă  ş i individuală , in vederea Indeplinirii functiilor consiliului, cat ş i a conditiilor ajută toare, dar ş i a 
proceselor ş i competentelor necesare pentru waste functii; 

b) evaluarea performantelor coleetive ale consiliului ca intreg fat ă  de rnatricea profilului consiliului 
efectuat ă  de autoritatea public ă  tutelar ă . Rezultatele acestei evalu ă ri ofer ă  informatii despre partea de 
component ă  variabil ă  a remuneratiei din contractul de mandat, indicatorii-cheie de performant ă  
cat ş i despre activit ă tile de dezvoltare ce vor informa viitoarele compozitii ale consiliului ş i criteriile 
folosite In acest scop. 

15. ASTEPTARI REFERITOARE LA INITIEREA SI PARTICIPARE IN COMITETELE 
CONSULTATIVE DE SPECIALITATE INFIINTATE LA NIVELUL CONSILIULUI 

In cadrul consiliului de administratie vor functiona urmatoarele comitete de lucru: 

a) Comitetul de audit care are urmatoarele atributtii de baza: 
Monitorizeaza procesul de raportare financiara 
Monitorizeaza eficacitatea sistemelor de control intern, de audit intern, dupa caz, si de 
management al riscurilor din cadrul societatii 
Monitorizeaza auditul statutar al situatiilor financiare anuale si al situatiilor financiare anuale 
consolidate 
Verifica si monitorizeaza independent auditorului statutar sau a firmei de audit si, in special, 
prestarea de servicii suplimentare entitatii auditate 
Propunerea venita din partea organului de adrninistratie privind numirea unui auditor statutar sau a 
unei firme de audit se va baza pe o recomandare a comitetului de audit 
Once alte atributii prevazute de lege sau prin regulametele interne ale societatii 

b) Comitetul de nominalizare si remunerare care va avea urmatoarele atributii principale: 
Formuleaza propuneri pentru funetiile de administrator 
Elaboreaza si propune Consiliului de administratie procedura de selectie a candidatilor pentru 
functiile de director si pentru alte functii de conducere 
Recomanda Consiliului de Administratie candidati pentru functiile enumerate, formuleaza 
propuneri privind remunerarea directorilor si a altor functii de conducere; 
Once alte artibutii prevazute de lege sau prin regulamentele interne ale societatii. 

16. CLAUZE PRIVIND CONFLICTUL DE INTERESE 

16.1 Consiliul de administratie va convoca Adunarea generala a actionarilor pentru aprobarea oricarei 
tranzactii daca aceasta are, individual sau intr-o serie de tranzactii incheiate, o valoare mai mare de 10% 
din valoarea activelor nete ale intreprinderii publice sau mai mare de 10% din cifra de afaceri a 
intreprinderii publice potrivit ultimelor situatii financiare auditate, cu administratorii on directorii, cu 
angajatii,  cu actionarii care detin controlul asupra sociatatii sau eu a societate controlata de acestia. 

16.2 Obligatia de convocare ravine consiliului de administratie si in cazul tranzactiilor incheiate cu sotul 
sau sotia, rudele on afinii pina la gradul IV inclusive ai persoanelor prevazute la Art. 16.1 

16.3 Consiliul de administratie va informa aetionarii, in cadrul primei adunari generale a actionarilor ce 
urmeaza incheierii actului juridic, asupra oricarei tranzactii incheiate de intreprinderea publica cu: 

a) persoanele prevazute la Art. 16.1 si 16.2, daca valoarea tranzactiei este sub nivelul stabilit la Art. 16.1 
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b) o alt aintreprindere publica  on cu autoritatea publica tutelara daca tranzactia are o valoare, individual 
sau intr-o serie de tranzactii, de eel putin echivalentul in lei a 100.000 de euro 

16.4 Directorul general va supune aprobarii consiliului de administratie once tranzactie din categoria 
celor prevazute la Art. 16.1 daca aceasta are, individual sau intr-o serie de tranzactii, o valoare de eel 
putin echivalentul in lei a 50.000 de euro. Pentru a decide asupra tranzactiei, consiliul de administratie 
poate dispune efectuarea unei expertize independente, pentru a verifica daca tranzactia este corecta in 
raport cu ofertele de acelasi tip existente pe piata. 

16.5 Este anulabil actul juridic incheiat in frauda intereselor intreprinderii publice de un membru al 
consiliului de administratie sau de un director Cu: 

a) sotul, ascendentii sau descendentii sai, cu rudele in linie colaterala sau Cu afinii sai pina la gradul IV 
inclusiv 

b) administratorii  on directorii sau, dupa caz, cu membrii consiliului de supraveghere on ai directoratului 
cu angajatii, cu actionarii care detin controlul asupra societatii sau cu o societate controlata 

c) sotul persoanelor prevazute la lit b), cu ascnedentii sau descendentii acestora, cu rudele in linie 
colaterala sau cu afinii pina la gradul IV inclusiv ai acestora 

Actiunea in anulare poate fi introdusa de mice actionar sau de persoana desemnata de adunarea generala a 
actionarilor in termen de 6 luni de la data la care a cunoscut faptul incheierii tranzactiei, dar nu mai mult 
de 6 luni de la data aprobarii de catre adunarea generala a tranzactiei, potrivit Art. 17.1 si 17.2. 

16.6 Administratorii au obligatia de a respecta once alte prevederi referitoare la conflictele de interese 
prevazute de legislatia in vigoare. 

16.7 Adminstratorul este obligat sa aduca la cunostinta mandantului, de indata ce a survenit, once caz de 
incompatibilitate/interdictie, prevazut de legislatia in vigoare sau de prezentul contract, cu privire la 
calitatea sa de administrator. 

17. CLAUZE PRIVIND INDEPENDENTA SI CALIFICAREA ADMINISTRATORULUI CA HIND 
INDEPENDENT SAU NU 

Administratorul detine calitatea de independent in intelesul Art. 138 ind. 2 alin 2 din Legea nr. 31/1990. 

18. CONDITIILE CONTRACTARTI DE ASISTENTA LA NIVELUL CONSILIULUI 

Consiliul de administratie va avea dreptul de a solicita intreprinderii publice s ă  contracteze asistent ă  de 
specialitate pentru a-si fundamenta deciziile, de exemplu, dar Para a se linnita la: audituri, investiga -tii 
antifraud ă , analiză  de piafă  si altele. 

19.FORTA MAJORA 

19.1 Niciuna dintre partile contractante nu raspunde de neexecutarea in termen sau/si de executarea in 
mod necorespunzator total sau/si partial a oricarei obligatii care ii revine, in baza prezentului contract, 
daca neexecutarea sau executarea necorespunzatoare a obligatiei respective a fost cuazata de forta majora, 
asa cum este definita de lege. 
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19.2 Partea care invoca forta majora este obligata sa notifice in scris celeilalte parti, in termen de 5 zile, 
producerea evenimentului si sa ia toate masurile posibile in vederea limitarii consecintelor lui. 

19.3 Daca in termen de 5 zile de la producerea evenimentului respectiv nu inceteaza, partile au dreptul sa-
si notifice incetarea de plin drept a prezentului contract fara ca vreuna dintre ele sa pretinda daune-
interese. 

20. MODALITATEA DE SOLUTIONARE A LITIGIILOR 

20,1 Partile au convenit ca toate neintelegerile privind validitatea prezentului contract sau rezultate din 
interpretarea, executarea sau incetarea acestuia sa fie rezolvate pe cale amiabila. 

20.2 In eazul in care rezolvarea litigiilor nu este posibila pe cale amiabila partite se vor adresa instantelor 
judecatoresti competente. 

21. ALTE CLAUZE 

21.1 Prevederile prezentului contract se completeaza cu dispozitiile Codului civil, Ordonantei de Urgenta 
nr. 109/2011, Hotaririi de Guvern nr. 722/2016, Legii nr. 31/1990, precum Si cu alte dispozitii legale 
aplicabile. 

21.2 la data intrarii in vigoare a prezentului contract, inceteaza Contractul de mandat nr 

21.3 Prezentul contract se incheie in trei exemplare originale, unul pentru mandant, mandatar si respectiv 
Registrul Comertului si se depune spre inregistrare la Oficiul Registrului Comertului al Jude ţ ului Ialomita 

LISTA ELEMENTELOR PENTRU VERIFICAREA CANDIDATILOR AFLATI IN LISTA SCURTA 

Declaratia de intentie cuprinde un rezumat al experientei manageriale a candidatului ş i o argumentare a 
legă turii dintre profilul candidatului, anume experienta sa profesional ă  acumulată  NM la momentul 
candidaturii ş i felul in care aceasta ar putea contribui la solutionarea provoc ă rilor manageriale cu care se 
confrunt ă  intreprinderea public ă . 

Con(inutul declarafiei de inter-We pentru postal de administrator 

• 	Elemente obligatorii de structurii ale deelaraliei de intenlie pentru postal de administrator 

a) legă tura dintre profilul candidatului ş i obiectivele pe care trebuie s ă  le realizeze, conform scrisorii de 
a ş tept ă ri; 

viziunca candidatului privind dezvoltarea intreprinclerii publice, prin pristna pozitiei pe care 
dore ş te să  o ocupe in cadrul consiliului. Toti candidatii, indiferent de pozitia pe care doresc 
să  a ocupe in cadrul consiliului, prezint ă  viziunea cu privire la dezvoltarea general ă  pe 
termen seurt, mediu ş i lung a intreprinderii publice, astfel inc ă't aceasta s ă  poată  contribui la 
rezultatele dorite de actionari ş i exprimate prin scrisoarea de a ş teptă ri. 
elaborarea declaratiei de intentie se face tin ă nd cant de profilul profesional al candidatului 

ş i de profilul candidatului din cadrul consiliului pentru care dore ş te să  candideze. 

b) aprecieri asupra necesit ă tii dezvoltă rii elementelor de guvernantă  corporativă ; 
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• prezentarea consideratiilor pe tema guvemaatei corporative, din care s ă  rezulte cuno ş tirrtele 
In domeniul guvernantei corporative ş i viziunea asupra acestui domeniu cu aplicabilitate in 
intreprinderea public ă . Candidatii prezint ă  în declaratiile de intentie actiunile ş i mijloacele 
folosite prin care pot s ă  iş i indeplineasc ă  functiile de supraveghere, control ş i tragere la 
ră spundere, 

c) ră spunsurile ş i viziunea candidatilor cu privire la aş teptă rile actionarilor. 

• declaratia de intentie cuprinde atat r ă spunsul sau pozitia candidatului fat ă  de dezideratele 
din scrisoarea de a ş teptă ri, că t ş i o argumentare a leg ă turii dintre profilul candidatului ş i 
felul in care acesta ar putea contribui la indeplinirea obiectivelor ş i tintelor cuprinse in 
scrisoarea de a ş teptă ri, 

• declaratia de intentie cuprinde ş i o argurnentare a leg ă turii dintre profilul candidatului ş i 
responsabilit ă tile consiliului. 

• declaratia de intentie include ş i intelegerea candidatilor asupra specificului intreprinderii 
publice, contextului national ş i international in care intreprinderea public ă  actioneaz ă , 
elementele de misiune ş i strategie corporativ ă , in vederea atingerii a ş teptă rilor actionarilor 
exprimate in scrisoarea de a ş teptă ri. 

• Elemente recomandabile a fi iniuse in declaratia de intengie a candidatului : 
a) aprecieri cu privire la provoc ă rile specifice cu care se confrunt ă  intreprinderea pub lic ă , raportate la 
situatia contextual ă  a acesteia; In functie de pro filul s ă u ş i de abilită tile pe care dore ş te s ă  le prezinte, 
candidatul poate include in declaratia de intentie: 

• elemente ale unei analize SWOT, 
• elemente ale unui plan de marketing, de restructurare sau financiar al intreprinderii publice. 

b) exemple de indicatori pe care candidatul îi consider ă  oportuni pentru monitorizarea performantei; 
D indicatori de performant ă  fmanciari ş i nefinanciari pentru m ă surarea obieetivelor prezentate 

in scrisoarea de a ş teptă ri; 
• indicatori de performantă  ananciari ş i nefinanciari oportuni pentru stabilirea componentei 

variabile a remuneratiei. 

c) 	c) constră ngeri, riscuri ş i Iimită ri pe care candidatul consider ă  că  le-ar putea int ă mpina in 
irnplementarea m ă surilor propu  se. 

• constrangerile, riscurile ş i limită rile pe care candidatul consider ă  că  le-ar putea intă mpina in 
implementarea m ă surilor propuse; 

• resursele materiale, urnane, informationale ş i altele asemenea de care ar avea nevoie pentru 
implementarea mă surilor propuse. 
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FORMULAR DE ANALIZA A DECLARATIEI DE INTENTIE 

Nr. 
Crt 

TEMA CANDIDAT PUNCTAJ 
OBTINUT 

1 Care este experienta profesionala si educatia 
superioara care recomanda candidatul 
pentru un post in Consiliul de Administratie 
al societatii in domeniul de activitate at 
firmei? Care sunt elementele din parcursul 
profesional care va recomanda pentru 
aceasta pozitie ( realizari profesionale, 
objective indeplinite — exemple ) 

2 Care sunt elementele care va sunt cunoscute 
in legatura cu objectul de activitate , cu 
obiectivele acestei societati si at planurile 
sale de dezvoltare? Care sunt obiectivele 
strategice ale politicii comunitare ale 
Consiliului Judetean in ceea cc priveste 
societatea si care sunt obiectivele strategice 
ale societatii care se armonizeaza cu 
acestea? 

3 Care sunt elementele viziunii 
dumneavoastra in ceea cc priveste 
dezvoltarea generala a societatii pentru care 
candidatj ? 

4 Care sunt consideratiile dumneavoastra 
asupra principiilor de guvernanta 
corporative aplicabile la nivelul soeietatii ? 

71 



5 Care sunt indicatorii de perfomanta pe care 
ii luati in considerare in ceea ce priveste 
activitatea societatii? 

6 Care considerate ca sunt riscurile, 
constringerile Si  limitarile in implementarea 
masurilor propuse? 
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