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REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE AL CONSILIULUI DE 
ADMINISTRAŢIE                                                                                                                

S.C. ÎNTREŢINERE PEISAGISTICĂ DOMNEŞTI S.R.L 
 

      
 
 
 
 

 



 

R E G U L A M E N T 

DE 

ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE  

AL CONSILIUL DE ADMINISTRA ŢIE  
 

Art. 1 – Organizarea Consiliului de Administraţie 

 1.1. S.C. ÎNTREŢINERE PEISAGISTICĂ DOMNEŞTI S.R.L, denumită în continuare Societatea, 

îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu legea nr.51/2006 a serviciilor comunitare de 

utilitati publice, cu modificarile si completarile ulterioare, cu legea nr.241/2006 a 

serviciului de alimentare cu apa si canalizare, cu modificarile si completarile ulterioare, 

cu Ordinul nr.88/2007  pentru aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului de 

alimentare cu apa si de canalizare, cu legea nr.31/1990 privind societatile comerciale 

republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, cu Ordonanta de urgenta 

nr.109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice aprobată prin legea 

111/2016, cu Hotărârea Guvernului nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor 

metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 

109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice. 

1.2. Consiliul de Administraţie este organul de conducere care asigură organizarea 

executării şi executarea hotărârilor adunării generale a acţionarilor în speţă Consiliului 

Local Domnești şi este însărcinat cu îndeplinirea tuturor actelor necesare şi utile pentru 

gestionarea profitabilă a patrimoniului Societăţii, cu excepţia celor care sunt prevăzute de 

lege sau de Actul constitutiv al societăţii în competenţa Consiliului Local Domnești.  

1.3. Administratorii sunt numiţi în funcţie, de adunarea generală ordinară a acţionarilor, 

cu respectarea prevederilor legale aplicabile în material desemnării administratorilor la 

întreprinderile publice. Consiliul de administraţie alege dintre membrii săi un Preşedinte 



al Consiliului de Administraţie; mandatul acestuia nu poate depăşi durata mandatului său 

de administrator.  

1.4. Pentru ca numirea în funcţia de administrator, în funcţia de Preşedinte al Consiliului 

de Administraţie să producă efecte, va trebui să fie acceptată de către persoana desemnată 

pentru ocuparea postului vacant.  

1.5. Renunţarea la funcţia de administrator sau la funcţia de Preşedinte al Consiliului de 

Administraţie se notifică, în prealabil, Consiliul de Administraţie, cu cel puţin 30 zile, 

înainte de data avută în vedere pentru vacantarea postului, prin renunţare la funcţie, sub 

sancţiunea plăţii de daune - interese.  

1.6. Preşedintele Consiliului de Administraţie are următoarele competenţe:  

a. să prezideze şedinţele adunării generale a acţionarilor;  

b. să convoace, să stabilească ordinea de zi şi să prezideze şedinţele Consiliului de 

Administraţie;  

c. să coordoneze activitatea Consiliului de Administraţie;  

d. să vegheze la buna funcţionare a organelor de conducere şi administrare ale Societăţii;  

e. să reprezinte Consiliul de Administraţie, în relaţiile cu directorii societăţii;  

f. alte competenţe prevăzute de lege sau de Actul constitutiv al societăţii.  

 

1.7. Pe perioada în care Preşedintele Consiliului de Administraţie este în imposibilitate de 

a-şi exercita atribuţiile, acesta mandatează, în scris, un alt administrator, cu îndeplinirea 

atribuţiilor sale.  

1.8. Durata mandatului membrilor Consiliului de Administraţie este de 4 ani.  

1.9. Consiliu de administraţie are 3 membrii numiţi de Consiliul Local Domnești în urma 

derulării unei procedure de selecţie. 

 1.10. În cadrul consiliului de administraţie se constituie comitetul de audit precum şi 

 comitetul de nominalizare şi remunerare.  Comitetul de nominalizare şi remunerare 

 formulează propuneri pentru funcţiile de administratori, elaborează şi propune consiliului 



 de administraţie procedura de selecţie a candidaţilor pentru funcţiile de director şi pentru 

 alte funcţii de conducere, recomandă consiliului de administraţie candidaţi pentru 

 funcţiile enumerate, formulează propuneri privind remunerarea directorilor şi a altor 

 funcţii de conducere. Comitetul de audit monitorizează procesul de raportare financiară, 

 monitorizează eficacitatea sistemelor de control intern, de audit intern, după caz, şi de 

 management al riscurilor din cadrul societăţii comerciale, monitorizează auditul statutar 

 al situaţiilor financiare anuale şi al situaţiilor financiare anuale consolidate, verifică 

 şi monitorizează independenţa auditorului statutar sau a firmei de audit şi, în special, 

 prestarea de servicii suplimentare entităţii auditate. Cel putin un membru al comitetului 

 de audit trebuie sa detina experienta in aplicarea principiilor contabile sau in audit 

 financiar. 

1.11.Consiliul de Administraţie poate constitui şi alte comitete consultative.  

(3) Organizarea şi funcţionarea comitetelor consultative se stabileşte, cu respectarea 

prevederilor legale aplicabile, în Regulamentul de organizare şi funcţionare al Consiliului 

de Administraţie, având în vedere următoarele principii:  

- constituirea comitetelor consultative se realizează prin hotărâre a Consiliului de 

Administraţie cu respectarea prevederilor legale aplicabile;  

- comitetele se convoacă cel puţin trimestrial, sau la solicitarea expresă a Consiliului de 

Administraţie;  

- comitetele prezintă Rapoarte trimestriale sau de câte ori este nevoie la cererea 

consiliului;  

- deciziile comitetelor se adoptă cu majoritate de voturi determinată prin raportare la 

numărul de membri ai fiecărui comitet; în decizia comitetului se menţionează şi opiniile 

separate, dacă este cazul;  

1.12.Consiliul de Administraţie alege, dintre membrii săi, membrii fiecărui comitet 

consultativ, în parte, dintre care unul va fi numit preşedinte al comitetului.  

1.13.Încetarea calităţii de membru în comitetele consultative are loc prin revocare, prin 

renunţare şi în toate cazurile în care înceteaza mandatul de administrator.  



1.14.Refuzul de acceptare a calităţii de membru sau de preşedinte al unui comitet 

consultativ sau renunţarea la calitatea de membru sau de preşedinte al unui comitet 

consultativ, fără o justificare serioasă, constituie justă cauză pentru exercitarea, de către 

adunarea generală ordinară a acţionarilor, a dreptului de revocare a mandatul de 

administrator.  

1.15.În caz de încetare a calităţii de membru sau de preşedinte al unui comitet consultativ, 

Consiliul de Administraţie numeşte un alt administrator, pentru ocuparea postului vacant.  

1.16.Şedinţele fiecărui comitet consultativ sunt convocate de preşedintele comitetului, cu 

indicarea, cel puţin, a locului şedinţei, a datei şi a orei programate pentru şedinţă, precum 

şi a punctelor de pe ordinea de zi a şedinţei.  

1.17.Preşedintele fiecărui comitet consultativ conduce şedinţele comitetului şi va 

reprezenta comitetul în relaţia cu Consiliul de Administraţie.  

1.18.Membrii comitetelor consultative vor avea obligaţia participării la şedinţele 

comitetului.  

1.19.La fiecare şedinţă a comitetelor consultative se întocmeşte un proces – verbal de 

şedinţă care va cuprinde numele şi prenumele membrilor prezenţi, rezumatul dezbaterilor, 

deciziile luate, numărul de voturi întrunite, de fiecare decizie, şi, la cerere, opiniile 

separate.  

1.20.În vederea analizării şi formării unor opinii, puncte de vedere, comitetele 

consultative pot invita să participe la şedinţe ale acestora salariaţi ai Societăţii cu atribuţii 

specifice fiecărui comitet.  

1.21.Fiecare comitet consultativ prezintă trimestrial Consiliului de Administraţie rapoarte 

de activitate.  

1.21.Fiecare comitet consultativ prezintă în şedinţa Consiliului de Administraţie 

premergatoare şedinţei acestuia de analiză şi avizare a raportului administratorilor, un 

raport anual privind activitatea desfăşurată în cursul anului financiar anterior.  



1.22.Consiliul de Administraţie poate stabili şi alte reguli de funcţionare a comitetelor 

consultative, fără a contraveni prevederilor legale şi ale Actului constitutiv al societăţii.  

1.23.In cadrul Consiliului de Administratie functioneaza un secretariat C.A. care asigura 

suportul logistic pentru organizarea si desfasurarea sedintelor. Urmatoarele prevederi 

constituie Regulamentul de functionare al secretariatului C.A.:  

1.24.Secretariatul C.A. se asigura de catre personal din cadrul Societăţii. Secretariatul 

C.A. isi desfasoara activitatea, cu respectarea prevederilor legale, a deciziilor Consiliului 

de Administratie si are urmatoarele atributii principale:  

a) Intocmeste ordinea de zi a sedintelor C.A. in baza proiectului comunicat de catre 

Presedintele Consiliului de Administratie; 

b) Pregateste mapele de sedinta cu materialele aflate pe ordinea de zi a sedintei 

Consiliului de Administratie si transmite administratorilor cate un set din aceste 

documente, prin e-mail si pe suport hartie;  

c) Redacteaza, in baza dezbaterilor din sedintele Consiliului de Administratie, deciziile 

acestuia;  

d) Asigura un sistem viabil de transmitere a extraselor din deciziile Consiliului de 

Administratie catre persoanele responsabile cu indeplinirea lor;  

e) Intocmeste si semneaza procesul-verbal de sedinta, acesta fiind semnat si de catre 

Presedintele Consiliului de Administratie;  

f) Urmareste nivelul de indeplinire a deciziilor la termenul scadent, raportand periodic 

Presedintelui si membrilor Consiliului de Administratie stadiul punerii in aplicare a 

masurilor dispuse de C.A. 

1.25.Secretariatul C.A. va asigura arhivarea materialelor sedintelor Consiliului de 

Administratie. 

 

Art. 2 – Atribu ţiile Consiliului de Administra ţie 

 2.1.Numeşte şi revocă directorii şi stabileşte remuneraţia acestora; 



 2.2. Analizează şi aprobă planul de administrare elaborat în colaborare cu directorii, în 

 acord cu scrisoarea de aşteptări şi cu declaraţiile de intenţie; 

 2.3.Negociază indicatorii de performanţă financiari şi nefinanciari cu autoritatea publică 

 tutelară; 

 2.4. Asigură integritatea şi funcţionalitatea sistemelor de raportare contabilă şi financiară, 

 precum şi realizarea planificării financiare; 

 2.5.Verifică funcţionarea sistemului de control intern sau managerial; 

 2.6.Monitorizează şi evaluează performanţa directorilor; 

 2.7.Întocmeşte raportul semestrial privind activitatea Societăţii, pe care îl prezintă 

 autorităţii publice tutelare; 

 2.8.Monitorizează şi gestionează potenţialele conflicte de interese de la nivelul organelor 

 de administrare şi conducere; 

 2.9. Supervizează sistemul de transparenţă şi de comunicare; 

 2.10. Monitorizează eficacitatea practicilor de guvernanţă corporativă ale Societăţii; 

 2.11.Raportează lunar autorităţii publice tutelare modul de îndeplinire a indicatorilor de 

 performanţă financiari şi nefinanciari, anexă la contractul de mandat, precum şi alte date 

 şi informaţii de interes pentru autoritatea publică tutelară, la solicitarea acesteia. 

2.12.Aprobarea bugetului intreprinderii publice 

2.13. Aproba strategia de dezvoltare a intreprinderii publice 

2.14.Monitorizeaza eficacitatea practicilor de guvernanţă corporativă la nivelul 

intreprinderii publice; 

2.15. Aproba structura organizatorica a societăţii la propunerea Directorului, după caz; 

 



2.16. Asigura gestionarea si coordonarea societăţii; 

2.17. Aproba regulamentul intern al societăţii; 

2.18. Aproba încheierii de acte juridice de dobândire, înstrăinare, închiriere, schimb sau 

de constituire în garanţie de bunuri aflate in patrimoniul societăţii ori pe care aceasta 

urmează să le dobândească astfel, cu aprobarea Adunării Generale a Acţionarilor, în 

condiţiile legii; 

2.19. Stabileste competenţele şi nivelul de contractare a împrumuturilor bancare curente, 

a creditelor comerciale pe termen scurt sau mediu, cu informarea AGA; 

2.20. Avizeaza programele de dezvoltare şi investiţii; 

2.21. Stabileste si aproba, in limita bugetului de venituri şi cheltuieli aprobat de Adunarea 

Generală a Acţionarilor a modificărilor în structura acestuia, in limita competenţelor 

pentru care a primit mandat; 

2.22. Asigura indeplinirea procedurilor de publicitate pentru documentele stabilite de 

lege; 

2.23. Aproba scoaterea din funcţiune a mijloacelor fixe, aflate in activul socieăţii propuse 

spre casare; 

2.24. Aproba Regulamentul de Organizare şi Functionare al societăţii; 

2.25. Stabileste şi menţine politicile de asigurare în ceea ce priveşte personalul şi bunurile 

societăţii; 

2.26. Rezolvarea problemele stabilite de Adunarea Generală sau Autoritatea publică 

tutelară şi pune in executare hotărârilor luate de acestea; 

2.27 Publica pe pagina de internet a societăţii, a politicii şi criteriilor de remunerare a 

administratorilor şi a directorilor, hotărârilor Adunării Generale ale Acţionarilor, 

situaţiilor financiare anuale, raportărilor contabile semestriale, raportului de audit anual, 

componenţei organelor de conducere, CV-urilor membrilor Consiliului de Administraţie 



şi ale directorilor, rapoartelor Consiliului de Administratie şi a oricaror alte documente 

necesare a fi publicate conform legislaţiei în vigoare; 

2.28. Orice alte obligaţii prevăzute de lege, actul constitutiv, hotararile Adunarii Generale 

a Actionarilor şi regulamentele interne adoptate la nivelul întreprinderii publice. 

 

Art.3. – Etică şi integritate 

 3.1. Membrii consiliului de administraţie îşi exercită mandatul cu prudenţa şi 

 diligenţa unui bun administrator. 

 3.2.  Administratorul îşi exercită mandatul cu prudenţă, dacă în momentul luării  unei 

 decizii de afaceri el este în mod rezonabil îndreptăţit să considere că acţionează în 

 interesul Societăţii şi pe baza unor informaţii adecvate. 

 3.3. Decizie de afaceri reprezintă orice decizie de a lua sau de a nu lua anumite  măsuri 

 cu privire la administrarea Societăţii. 

 3.4. Membrii consiliului de administraţie îşi vor exercita mandatul cu loialitate, în 

 interesul Societăţii. 

 3.5. Membrii consiliului de administraţie nu vor divulga informaţiile confidenţiale şi 

 secretele comerciale ale Societăţii, la care au acces în calitatea lor de administratori. 

 Această obligaţie le revine şi după încetarea mandatului de  administrator. 

 3.6.Administratorul care are într-o anumită operaţiune, direct sau indirect,  interese 

contrare intereselor Societăţii trebuie să îi înştiinţeze despre aceasta  pe ceilalţi 

administratori şi pe auditorii interni şi să nu ia parte la nicio deliberare  privitoare la 

această operaţiune. 

Art. 4. - Salarizare şi performanţă 

 Art.4.1. Membrii consiliului de administraţie beneficiază pentru activitatea depusă de 

 remuneraţie. Aceasta are o component fixă şi o component variabilă. Indemnizaţia fixă 



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

lunar pentru activitatea desfăşurată conform obiectului principal de activitate înregistrat 

de societate, la nivel de clasă conform clasificaţiei activităţilor din economia naţională, 

comunicat de Institutul Naţional de Statistică anterior numirii.  

 4.2.Componenta variabilă a indemnizației  se stabileşte pe baza unor indicatori de 

performanţă financiari şi nefinanciari negociaţi şi aprobaţi de adunarea generală a 

acţionarilor, diferiţi de cei aprobaţi pentru administratorii executivi, determinaţi cu 

respectarea metodologiei prevăzute prin H.G. nr. 722/2016, şi care urmăresc inclusiv 

sustenabilitatea pe termen lung a societăţii şi asigurarea respectării principiilor de bună 

guvernanţă. Cuantumul componentei variabile a membrilor neexecutivi nu poate depăşi 

maximum 12 indemnizaţii fixe lunare. 

 4.3.Evaluarea activităţii administratorilor se face anual de către adunarea 

 generalaacţionarilor, după caz, cu sprijinul unor experţi în astfel de evaluări, şi vizează 

atât  execuţia contractului de mandat, cât şi a planului de administrare. 

 4.4. Administratorii pot fi revocaţi de către adunarea generală a acţionarilor 

 conform legii, în condiţiile stabilite în contractul de mandat. În cazul în care 

 revocarea survine fără justă cauză, administratorul în cauză este îndreptăţit la plata 

 unor daune- interese, potrivit contractului de mandat. 

 4.5.În cazul în care, din motive imputabile, administratorii nu îndeplinesc indicatorii de 

 performanţă stabiliţi prin contractele de mandat, adunarea generală a acţionarilor îi 

 revocă din funcţie. 

 4.6. Evaluarea performanţelor Societăţii de către autoritatea publică tutelară se face anual 

şi vizează şi îndeplinirea obligaţiilor ce revin administratorilor, conform contractului de 

mandat şi obiectivelor şi indicatorilor de performanţă financiari şi nefinanciari, aprobaţi 

de autoritatea publică tutelară. 

 

Art. 5 – Sedintele consiliului de administratie 



 
 5.1.Consiliul de Administraţie se întruneste ori de câte ori este necesar însă, cel puţin, o 

 dată pe lună.  

 5.2. Şedinţele Consiliului de Administraţie vor fi convocate de Preşedinte, din oficiu sau 

 la cererea motivată a cel puţin 2 administratori ori a Directorului.În situaţia în  care 

Preşedintele este în imposibilitate de a face convocarea, Consiliul de Administraţie  poate 

fi convocat de către cel puţin doi administratori sau de către Directorul. 

 5.3.Şedinţele Consiliului de Administraţie sunt ţinute, de regulă, prin întrunirea efectivă 

 a administratorilor la sediul social al Societăţii sau într-o altă locaţie stabilită prin 

 convocator.  

 5.4.Şedinţele Consiliului de Administraţie pot fi ţinute şi prin teleconferinţă sau 

 videoconferinţă, în condiţiile stabilite prin decizie a Consiliului de Administraţie.  

 5.5.Convocatorul cuprinde, în mod obligatoriu, locul şedinţei, cu indicarea adresei 

 locaţiei, data şi ora ţinerii şedinţei, ordinea de zi a şedinţei şi modalităţile în care se poate 

 exercita dreptul de vot.  

 5.6.După stabilirea ordinii de zi, aceasta este transmisă, prin grija Secretariatului C.A. 

 directorului executiv care are în competenţă şi responsabilitate acteleşi/sau operaţiunile 

 materiale care fac obiectul punctelor de pe ordinea de zi, în vederea întocmirii 

 materialelor de documentare necesare informării, analizării, dezbaterii şi  deliberării

 Consiliului de Administraţie.  

 5.7.Materialele de documentare vor fi transmise Secretariatului C.A. cu cel puţin 7 zile 

 calendaristice, înainte de data pentru care a fost convocată şedinţa Consiliului de 

 Administraţie. Perioada de transmitere a materialelor nu va include ziua transmiterii şi 

 ziua în care urmează să aibă loc şedinţa.  

 5.8.Convocatorul, însoţit de materialele aferente punctelor de pe ordinea de zi, va fi 

 transmis administratorilor, cu cel puţin 7 zile, dar nu mai târziu de 5 zile, înainte de data 

 stabilită pentru şedinţa Consiliului de Administraţie.  



 5.9.Consiliul de Administraţie poate modifica, el însăşi şi independent de existenţa 

 cazurilor de urgenţă, ordinea de zi, prin introducerea, în timpul şedinţei, a unor puncte de 

 discuţii, asupra cărora pot delibera cu acea ocazie sau la o altă dată ulterioară.  

 5.10.În situaţia în care, la data pentru care a fost convocată şedinţa, nu se realizează 

 prezenţa majorităţii membrilor, convocarea este socotită, de drept, făcută pentru aceeaşi 

 zi şi oră a săptămânii următoare.  

 5.11.Şedinţele Consiliului de Administraţie vor fi prezidate de Preşedinte sau de 

 persoana desemnată ca înlocuitor potrivit legii şi Actului constitutiv al Societăţii.  

 5.12.Dupa caz, atunci cand considera necesar, pentru informatii suplimentare, 

 Presedintele Consiliului de Administratie poate invita la sedinte directori executivi, 

 auditori interni, precum si alti angajati ai societatii. De asemenea, poate fi invitat si

 Presedintele sindicatului, pentru discutarea problemelor de interes profesional, economic 

si social. In scopul apararii drepturilor si intereselor profesionale, economice si sociale ale 

membrilor, acesta va primi de la conducerea societatii informatiile necesare pentru 

negocierea contractelor colective de munca. Articolele din deciziile Consiliului de 

Administratie privitoare la probleme de interes profesional, economic si social vor fi 

comunicate in scris Presedintelui sindicatului, in termen de doua zile lucratoare de la data 

desfasurariisedintei. 

5.13.Administratorii, au obligaţia de a se prezenta şi participa, în mod activ, la şedinţele 

Consiliului de Administraţie.  

5.14.În măsura în care sunt prezenţi la şedinţă, administratorii, inclusiv Preşedintele 

Consiliului de Administraţie, au obligaţia să-şi exercite dreptul de vot, fără a se putea 

abţine de la vot, decât în cazul în care au obligaţia de a se abţine, potrivit prevederilor 

legale sau ale Actului constitutiv al Societăţii.  

5.15.Pentru valabilitatea deciziilor, este necesară prezenţa la şedinţa Consiliului de 

Administraţie a majorităţii membrilor iar decizia să fie luată cu majoritatea voturilor 

valabil exprimate.  



5.16.La fiecare şedinţă a Consiliului de Administraţie se întocmeşte un proces – verbal de 

şedinţă care va cuprinde: locul şi ora desfăşurării şedinţei, numele şi prenumele 

administratorilor prezenţi, a administratorilor reprezentaţi, ordinea de zi, deciziile 

adoptate, numărul şi felul voturilor exprimate în legătură cu fiecare decizie adoptată, 

modul în care s-a exprimat votul şi, la cererea administratorilor opinii separate sau alte 

informaţii solicitate de aceştia a fi menţionate în procesul verbal.  

5.17.Procesul - verbal se consemnează în Registrul de şedinţe al Consiliului de 

Administraţie şi se semnează de Preşedintele Consiliului de Administraţie şi de către 

oricare dintre administratorii care au participat, la şedinţă.  

5.18.Pe baza procesului - verbal de şedinţă se emite hotărârea Consiliului de 

Administraţie care va cuprinde toate deciziile luate cu ocazia fiecarei şedinţe, în parte.  

5.19.Hotărârea redactată, potrivit aliniatului precedent, este semnată de către Preşedintele 

Consiliului de Administraţie.  

5.20.În situaţia în care o hotărâre modifică, prin anulare sau completare, prevederile dintr-

o hotărâre anterioară, în hotărârea modificatoare se va face menţiune, în mod expres, 

despre aceasta.  

5.21.Pentru fiecare şedinţă a Consiliului de Administraţie se întocmeşte un dosar de 

şedinţă care va cuprinde actele referitoare la convocare, materialele prezentate în cadrul 

şedinţei, pentru susţinerea punctelor de pe ordinea de zi, hotărârea adoptată de Consiliul 

de Administraţie şi, după caz, procurile pe baza cărora s-a exercitat votul prin 

reprezentare, scrisorile prin care s-a exprimat votul prin corespondenţă şi copiile 

certificate, de către Secretarul Consiliului de Administraţie, după scrisorile prin care s-a 

exprimat votul prin mijloace electronice.  

5.22.Cu excepţiile prevăzute de lege, hotărârile Consiliului de Administraţie pot fi atacate 

în justiţie, în condiţiile şi termenele prevăzute de lege.  

 



Art.6 - Dispoziţii finale  

6.1.Organizarea executării şi, după caz, executarea hotărârilor Consiliului de 

Administraţie, va fi asigurată prin grija Directorului.  

6.2.Prevederile prezentului Regulament vor fi completate de prevederile legale şi 

statutare aplicabile în materie.  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Anexa nr. 2 

 

PROCEDURA DE SELECȚIE A MEMBRILOR CONSILIULUI DE ADMINISTRA ȚIE 

AL SOCIETĂŢII COMERCIALE  

S.C. ÎNTREŢINERE PEISAGISTIC Ă DOMNEŞTI S.R.L. 

 

 

1. Scop 

Procedura reglementează organizarea evaluării/selecţiei prealabile a candidaţilor pentru Consiliul  de 

Administraţie al S.C. ÎNTREŢINERE PEISAGISTIC Ă DOMNEŞTI S.R.L.., în conformitate cu 

prevederile legale în vigoare aplicabile. 

   

2. Domeniul de aplicare 

Procedura este implementată cu suportul aparatului de specialitate al primarului comunei Domnești în 

vederea organizării evaluării/selecţiei prealabile a candidaţilor pentru Consiliul de Administraţie al S.C. 

ÎNTREŢINERE PEISAGISTIC Ă DOMNEŞTI S.R.L. 

 

Procedura se aplică ori de câte ori există un post vacant în cadrul Consiliului de Administraţie al S.C. 

ÎNTREŢINERE PEISAGISTIC Ă DOMNEŞTI S.R.L. 

 

3. Documente de referinţă 

3.1. Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare; 



3.2. Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 

3.3. Ordonanţa de Urgenţă a Guvemului nr. 109 din 30 noiembrie 2011 privind guvernanţa corporativă a 

întreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare; 

3.4. Lege nr. 161 din 19 aprilie 2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea 

demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

3.5. Legea nr. 111/2016 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 

privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice  

3.6.HG nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din 

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a 

întreprinderilor publice 

3.7. Actul constitutiv al S.C. ÎNTREŢINERE PEISAGISTIC Ă DOMNEŞTI S.R.L., actualizat. 

 

 

 

4. Definitii şi abrevieri  

4.1. Definiții 

4.1.1. guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice - ansamblul de reguli care guvernează sistemul 

de administrare şi control în cadrul unei întreprinderi publice, raporturile dintre autoritatea publică 

tutelară şi organele întreprinderii publice, între consiliul de administraţie/de supraveghere, 

directori/directorat, acţionari şi alte persoane interesate; 

4.1.2. procedură - totalitatea paşilor ce trebuie urmaţi (algoritmul), metodelor de lucru stabilite şi 

regulilor de aplicat, în vederea executării activităţii, atribuţiei sau Procedura trebuie înţeleasă ca un set de 

instrucţiuni scrise care fundamentează o acţiune sau activitate repetitivă din societate. 

4.1.3. post vacant - post prevăzut în organigrama societăţii, bugetat conform legii şi neocupat; Prin post 

vacant se înţelege şi postul temporar vacant, respectiv postul al cărui titular este suspendat conform 

prevederilor legale în vigoare aplicabile. 



 4.2. Abrevieri 

4.2.1. PO - procedură operaţională 

4.2.2. CA - Consiliul de Administraţie 

4.2.3. AU - Asociat Unic 

4.2.4. F-i - Formular aferent prezentei proceduri 

 

5. Descrierea procedurii (etapele de desfăşurare) 

5.1 Demararea procedurii de organizare a evaluării/selecţiei prealabile a candidaţilor pentru CA al S.C. 

ÎNTREŢINERE PEISAGISTIC Ă DOMNEŞTI S.R.L. se decide prin hotărâre a AU. 

5.2. În urma erniterii hotărârii prevăzute la art. 5.1., în termen de maxim 10 zile lucrătoare, se întocmeşte 

anunţul public aferent, conform prevederilor prezentei PO. 

5.3. Anunţul public trebuie să includă condiţiile ce trebuie întrunite de candidaţi şi criteriile de evaluare a 

acestora. Modelul anunţului public este prezentat în F-1, anexă parte integrantă a prezentei PO. 

5.4. Prin grija administratorului în funcţie, anunţul public se publică în două ziare economice şi/sau 

financiare cu largă răspândire şi pe pagina de intemet a societăţii. Costurile de publicare sunt suportate de 

către societate. 

5.5. Selecţia se realizează cu respectarea principiilor nediscriminării, tratamentului egal şi transparenţei şi 

cu luarea în considerare a specificului domeniului de activitate al întreprinderii publice. 

5.6. CA al S.C. ÎNTREŢINERE PEISAGISTIC Ă DOMNEŞTI S.R.L.este format din 5 (cinci) membri, 

persoane fizice sau juridice, cu experienţă în activitatea de administrare/management a/al unor 

întreprinderi publice profitabile sau a/al unor societăţilor comerciale profitabile din domeniul de activitate 

al întreprinderii publice. 

5.7. Cel puţin unul dintre membrii CA trebuie să aibă studii economice şi experienţă în domeniul 

economic, contabilitate, de audit sau financiar de cel puţin 5 ani. 

5.8.  Nu pot fi selectaţi mai mult de 2 (doi) membri din rândul funcţionarilor publici sau aI altor categorii 

de personal din cadrul autorităţii publice tutelare ori din cadrul altor autorităţi sau instituţii publice. 



5.9. In cadrul CA al S.C. ÎNTREŢINERE PEISAGISTIC Ă DOMNEŞTI S.R.L.., din administratori 

neexecutivi, se poate constitui Comitetul de nominalizare şi remunerare, comitet consultativ care 

realizează evaluarea/selecţia candidaţilor. 

5.10. Prin decizia CA se poate stabili ca în procesul de evaluare/selecţie Comitetul de nominalizare şi 

remunerare să fie asistat de un expert independent, persoană fizică sau juridică specializată în recrutarea 

resurselor umane, ale cărui servicii sunt contractate de societate în condiţiile legii. 

5.11. Dacă situaţia existentă nu permite constituirea Comitetului de nominalizare şi remunerare din 

administratori neexecutivi ai CA, selecţia prealabilă va fi efectuată de o comisie formată din specialişti în 

recrutarea resurselor umane. 

5.12. Comisia de selecție va fi numită prin hotărâre a AU care poate decide ca, în procesul de selecţie, 

aceasta să fie asistată sau selecţia să fie efectuată de un expert independent, persoană fizică sau juridică, 

specializată în recrutarea resurselor umane, ale cărei servicii sunt contractate potrivit legii. În acest caz, 

AU va suporta costurile procedurii de selecţie. 

5.13. Secretariatul comisiei de selecţie va fi asigurat de către un reprezentant al aparatului de specialitate 

al primarului Domnești sau din cadrul societății. 

5.14. Condiţiile generale şi specifice de participare, precum şi criteriile de selecţie sunt prevăzute în F-2, 

anexă parte integrantă a prezentei PO. 

5.15. Documentele necesare depunerii candidaturii sunt prevăzute în F-3, anexă parte integrantă a 

prezentei PO. 

5.16. Procedura efectivă privind evaluarea/selecţia prealabilă implică 2 (două) etape, respectiv:  

- selecţia dosarelor; 

- probă interviu pentru candidaţii care au fost declaraţi admişi după etapa de selecţie a dosarelor; 

5.17. Candidaturile şi documentele solicitate se vor depune, în plic închis şi sigilat, în termen de 10 zile de 

la data publicării anunţului public, la Registratura.  

5.18. Candidaţii vor primi un număr de înregistrare şi data depunerii candidaturii. 

5.19. Plicul va avea menţionat "Candidatura pentru funcţia de membru în Consiliul de Administraţie al 

S.C. ÎNTREŢINERE PEISAGISTIC Ă DOMNEŞTI S.R.L., postul vizat după caz, precum şi numele, 

prenumele şi domiciliul candidatului. 



5.20. Rezultatul selecţiei dosarelor se va publica în termen de 5 zile lucrătoare de la data limită de 

depunere a acestora pe site-ul Consiliului Local Domnești. În termen de maxim 5 zile de la afișare a 

rezultatelor selecției dosarelor, candidații admiși trebuie să depună la Registratura Consiliului Local, 

declarația de intenție  întocmită pe baza Scrisoarii de așteptări privind Consiliul de Administratie al S.C. 

ÎNTREŢINERE PEISAGISTIC Ă DOMNEŞTI S.R.L.. După depunerea declarației, candidații vor fi 

programați pentru interviu 

5.21. Candidaţii declaraţi admişi la etapa de selecţie a dosarelor vor fi evaluaţi în cadrul unui interviu, 

data, ora şi locul desfăşurării interviului urmând să fie anunţate telefonic. 

5.22. Se stabileşte un punctaj maxim de 100 puncte (50 de puncte- planul de administrare si CV-ul, 50 de 

puncte- interviul), rezultatul obţinut de candidat reprezentând suma punctajelor obţinute la această probă. 

Punctajul minim necesar pentru a fi declarat "admis" este de 70 de puncte. 

 

Criterii de selecţie: 

� Îndeplinirea criteriilor generale şi specifice şi a celor cerute prin O.U.G. nr. 109/2011, 

evaluate pe baza dosarului de candidatură (criteriu eliminatoriu); 

� Cunoştinţe de afaceri specifice obiectului de activitate al societăţii comerciale unde 

candidatul şi-a depus candidatura, evaluate pe baza proiectului de plan de administrare 

(max. 40 de puncte); Subcriterii: structura planului de administrare (max. 10 puncte); 

complexitate obiectivelor propuse (max.10 puncte); realismul obiectivelor propuse (max. 

10 puncte); complexitatea actiunilor propuse pentru atingerea obiectivelor (max. 10 

puncte);  

� Experienţă în elaborarea/dezvoltarea de strategii corporative, evaluate pe baza CV-ului 

(max. 10 puncte); 

� Cunoştinţe solide privind bunele practici de guvernanţă corporativă, evaluate în cadrul 

interviului (max.25 de puncte); 

� Abilit ăţi manageriale evaluate în cadrul interviului (max. 25 de puncte), cu următoarele 

subcriterii: 

i. capacitate de analiză şi sinteză – max. 5 puncte 

ii.  orientare către rezultate- max. 10 puncte 

iii.  capacitate de luare a deciziilor- max. 10 puncte 



5.23. Candidaţii declaraţi admişi după proba interviu sunt propuşi de către Administratorul în funcţie AU, 

în vederea validării. 

5.24. Desemnarea membrilor consiliului de administraţie se face prin hotărâre a AU. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

DECLARA ŢIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE 

 

 

Subsemnatul/Subsemnata ____________________________________________________________,  

CNP _______________________________, în calitate de participant(ă) la procedura de recrutare şi 

selecţie în vederea ocupării unui post de membru în Consiliul de Administraţie al S.C. ÎNTREŢINERE 

PEISAGISTICĂ DOMNEŞTI S.R.L., declar, pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din 

procedura de recrutare şi selecţie şi sub sancţiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că: 

1) nu am fost condamnat(ă) printr-o hotărâre judecătorească rămasă definitivă pentru o infracţiune legată 

de conduita profesională; 

2) nu am făcut obiectul unei hotărâri judecătoreşti rămase definitive pentru gestiune frauduloasă, abuz de 

încredere, fals, uz de fals, înşelăciune, delapidare, mărturie mincinoasă, dare şi luare de mită, pentru 

infracţiunile prevăzute de Legea nr. 656/2002, pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum 

şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării actelor de terorism, cu modificările 

şi completările ulterioare, pentru infracţiunile prevăzute la art. 143-145 din Legea nr. 85/2006 privind 

procedura insolvenţei, cu modificările şi completările ulterioare; 

 

Subsemnatul/Subsemnata, declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi 

înteleg că S.C. ÎNTREŢINERE PEISAGISTIC Ă DOMNEŞTI S.R.L.. are dreptul de a solicita, în 

scopu1 verificării şi confirmării declaraţiilor orice documente doveditoare de care dispun. 

 

 

Data  

 

Semnătura 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

DECLARA ŢIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE 

 

 

Subsemnatul/Subsemnata 

____________________________________________________________,  CNP 

_______________________________, în calitate de participant(ă) la procedura de recrutare şi 

selecţie în vederea ocupării unui post de membru în Consiliul de Administraţie al S.C. 

ÎNTREŢINERE PEISAGISTIC Ă DOMNEŞTI S.R.L., declar, pe propria răspundere, sub 

sancţiunea excluderii din procedura de recrutare şi selecţie şi sub sancţiunile aplicabile faptei de 

fals în acte publice, că: 

 -am/nu am statutul de "independent" în sensul art. 138^2 din Legea 31/1990 republicată cu 

modificările şi completările ulterioare; 

-nu mă aflu într-una din situaţiile prevăzute la art. 6 din OUG nr. 109/2011 privind guvernanţa 

corporativă a întreprinderilor publice sau că nu a suferit o condamnare pentru o infracţiune legată 

de conduita profesională. 

Subsemnatul/Subsemnata, declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare 

detaliu şi înteleg că S.C. ÎNTREŢINERE PEISAGISTIC Ă DOMNEŞTI S.R.L. are dreptul de a 

solicita, în scopu1 verificării şi confirmării declaraţiilor orice documente doveditoare de care 

dispun. 

 

 

Data  



 

Semnătura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F-1 Model anunţ public selecţie  

 

ANUNŢ 

privind organizarea evaluării/selecţiei prealabile a candidaţilor pentru Consiliul de Administra ţie 

al S.C. ÎNTREŢINERE PEISAGISTIC Ă DOMNEŞTI S.R.L. 

 

 



Consiliul local al comunei Domnești organizează în perioada _____________________ selecţia 

candidaţilor pentru posturile de membri în Consiliul de Administraţie al S.C. ÎNTREŢINERE 

PEISAGISTICĂ DOMNEŞTI S.R.L. 

Reguli generale ale procedurii de recrutare şi selecţie: 

1. Procesul de recrutare şi selecţie se face cu respectarea prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a 

Guvernului nr. 109 din 30 noiembrie 2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu 

modificările şi completările ulterioare. Orice modificări legislative apărute în cursul procesului vor fi 

luate în considerare. 

2. Cel puţin unul dintre membri Consiliului de Administraţie trebuie să aibă studii economice şi 

experienţă în domeniul economic, contabilitate, audit sau financiar de minim 5 ani. 

3. Nu pot fi selectaţi mai mult de 2 membri din rândul funcţionarilor publici sau ale altor categorii de 

personal din cadrul autorităţii publice tutelare ori din cadrul altor autorităţi sau instituţii publice. 

4. Candidaţii să nu facă parte din mai mult de 4 consilii de administraţie ale regiilor autonome sau ale 

societăţilor comerciale. 

5. Membrii sunt persoane fizice sau juridice cu experienţă în activitatea de administrare/management a 

unor întreprinderi publice sau a unor societăţi comerciale. 

 

Posturi în selecţie: 5 administratori, din care un post cu experienţă în domeniul economic  

Durata mandatului : 4 ani 

Etapele de desfăşurare a selecţiei: 

1. Selecţia dosarelor de înscriere 

2. Interviul candidaţilor declaraţi admişi în urma etapei de selecţie a dosarelor  

Condiţii generale şi specifice de participare: 

Criterii de selecţie: 

 

 

NOTĂ! Se vor completa conform F-2 Condiţii generale şi condiţii specifice de participare şi criterii de selecţie 

NOTĂ! Se vor completa conform F-3 Documente necesare depunerii candidaturii 



Documente necesare depunerii candidaturii: 

 

 

 

Candidaturile şi documentele solicitate se vor depune, în plic închis şi sigilat, în termen de 10 zile de la 

data publicării anunţului public, respectiv până la data de ____________________inclusiv, la 

Registratura Consiliului Local al comunei Domnești unde vor primi un număr de înregistrare şi data certă 

a depunerii. 

Plicul va avea menţionat "Candidatura pentru funcţia de membru în Consiliul de Administraţie al S.C. 

ÎNTREŢINERE PEISAGISTIC Ă DOMNEŞTI S.R.L., postul vizat după caz, precum şi numele, 

prenumele şi domiciliul candidatului. 

   

Rezultatul selecţiei dosarelor se va publica în termen de 5 zile lucrătoare de la data limită de depunere a 

acestora pe site-ul Consilului Local Domnești. 

 

În termen de maxim 5 zile de la afișare a rezultatelor selecției dosarelor, candidații admiși trebuie să 

depună la Registratura Consiliului Local, declarația de intenție  întocmită pe baza Scrisoarii de așteptări 

privind Consiliul de Administratie al S.C. ÎNTREŢINERE PEISAGISTIC Ă DOMNEŞTI S.R.L..  

 

Candidaţii declaraţi admişi la etapa de selecţie a dosarelor vor fi evaluaţi în cadrul unui interviu, data, ora 

si locul desfăşurării interviului urmând să fie anunţate telefonic. 

 

Relaţii suplimentare se pot obţine la  __________________________________ 

 

Comisia de selectie: 

1. _________________________________________________ 



2. _________________________________________________ 

3. _________________________________________________ 

Membru de rezervă: 

Secretar comisie: _____________________________________,  

 

Sub rezerva excluderii din procedura de selecție, candidaților le este interzisă contactarea 

membrilor comisiei de selecție. 

 

  



 

F-2 Condiții generale și condiții specifice de participare și criterii de selecție 

 

Condiții de participare: 

1. Generale 

1.1. are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând 

Spațiului Economic European și domiciliul în România; 

1.2. cunoașterea limbii române (scris și vorbit); 

1.3. stare de sănătate corespunzătoare funcției pentru care candidează, atestata pe bază de documente 

medicale valabile; 

1.4. capacitate deplină de exercițiu; 

1.5. nu a fost destituit dintr-o funcție publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru 

motive disciplinare în ultimii 5 ani; 

1.6. să nu fi fost condamnat pentru gestiune frauduloasă, abuz de încredere, fals, uz de fals, înșelăciune, 

delapidare, mărturie mincinoasă, dare sau luare de mită, pentru infracțiunile prevăzute de Legea nr. 

656/2002, pentru prevenirea și sanctionarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de 

prevenire și combatere a finanțării actelor de terorism, cu modificările și completările ulterioare, pentru 

infracțiunile prevazute la art. 143-145 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței, cu 

modificările și completările ulterioare. 

1.7. sa nu facă parte din mai mult de alte 4 consilii de administrație ale unor regii autonome sau societăți 

comerciale. 

 

2. Specifice 

2.1. Administrator => economist: 

2.1.1. absolvent de studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă 

durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalenta în domeniul economic; 



2.1.2. experiență în domeniul economic, contabilitate, de audit sau financiar de cel puțin 5 ani; 

2.1.3. cunoașterea legislației privind societățile comerciale și a ordonanței privind guvernanța corporativă 

a intreprinderilor publice (Legea nr. 31/1990, O.U.G. nr. 109/2011); 

2.1.4. cunoașterea actului normativ privind organizarea și funcționarea societății comerciale unde 

candidatul și-a depus candidatura. 

 

2.2. Administrator => studii juridice/administrative/ te hnice (4 posturi) 

2.2.1. absolvent de studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă 

durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalenta în domeniul stiințelor juridice/administrative sau 

tehnice; 

2.2.2. experiență în activitatea de administrare/management a/al unor intreprinderi publice sau a/al unor 

societăți comerciale; 

2.2.3. cunoașterea legislației privind societățile comerciale și a ordonanței privind guvernanța corporativă 

a intreprinderilor publice (Legea nr. 31/1990, O.U.G. nr. 109/2011); 

2.2.4. cunoaşterea actului normativ privind organizarea şi funcţionarea societăţii comerciale unde 

candidatul şi-a depus candidatura. 

 

Criterii de selecţie: 

� Îndeplinirea criteriilor generale şi specifice şi a celor cerute prin O.U.G. nr. 109/2011, 

evaluate pe baza dosarului de candidatură (criteriu eliminatoriu); 

� Cunoştinţe de afaceri specifice obiectului de activitate al societăţii comerciale unde 

candidatul şi-a depus candidatura, evaluate pe baza proiectului de plan de administrare 

(max. 40 de puncte); Subcriterii: structura planului de administrare (max. 10 puncte); 

complexitate obiectivelor propuse (max.10 puncte); realismul obiectivelor propuse (max. 

10 puncte); complexitatea actiunilor propuse pentru atingerea obiectivelor (max. 10 

puncte);  



� Experienţă în elaborarea/dezvoltarea de strategii corporative, evaluate pe baza CV-ului 

(max. 10 puncte); 

� Cunoştinţe solide privind bunele practici de guvernanţă corporativă, evaluate în cadrul 

interviului (max.25 de puncte); 

� Abilit ăţi manageriale evaluate în cadrul interviului (max. 25 de puncte), cu următoarele 

subcriterii: 

iv. capacitate de analiză şi sinteză – max. 5 puncte 

v. orientare către rezultate- max. 10 puncte 

vi. capacitate de luare a deciziilor- max. 10 puncte 

 

Constituie un avantaj: 

� formare în domeniul utilitatilor publice; 

� experienţă în companii multinaţionale şi/sau autorităţi ale statului la nivel central local; 

� experienţă în managementul investiţiilor; 

� cunoaşterea unei limbi străine de circulaţie internaţională; 

� calitatea de membru în alte consilii de administraţie din domeniul de activitate al 

societăţii sau domeniu similar. 

� Studii/cercetari/conferinte in domeniul utilitatilor publice/afacerilor publice 

 

 



 

F-3 Documentele necesare depunerii candidaturii 

 

1. CV format Europass + scrisoare de intenţie; 

2. Cazier judiciar; 

3. Dovada locului de muncă actual; 

4. Copii după actele de studii (pentru cei care au finalizat studiile în străinătate este necesară dovada 

echivalării studiilor eliberată de Ministerul Educaţiei şi Cercetării Stiinţifice — Centrul 

Național de Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor); 

5. Copie act identitate; 

6. Copie carte de muncă/ extras Revisal/ documente doveditoare care să ateste experienţa în domeniul 

administrării/managementului; 

7. Adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 2 luni anterior 

depunerii candidaturii, de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate. 

Adeverinţa va conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul 

standard stabilit de Ministerul Sănătăţii Publice; 

8. Dovada numirii în calitate de administrator/manager; 

9. Declaraţie pe propria răspundere menţionând dacă are sau nu statutul de "independent" în sensul art. 

138^2 din Legea 31/1990 republicată cu modificările şi completările ulterioare; 

 

 

 

11. Declaratie pe proprie răspundere prin care candidatul va confirma că nu se află într-una din 

situaţiile prevăzute la art. 6 din OUG nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor 

publice sau că nu a suferit o condamnare pentru o infracţiune legată de conduita profesională (modelul 

declaraţiei se va descărca de pe site-ul societăţii); 

Articolul 138^2   

(1) Prin actul constitutiv sau prin hotărâre a AU se poate prevedea că unul sau mai mulţi membri ai 
consiliului de administraţie trebuie să fie independenţi. 

(2) La desemnarea administratorului independent, adunarea generală a acţionarilor va avea în vedere 
următoarele criterii:a) să nu fie director al societăţii sau al unei societăţi controlate de către aceasta şi să 
nu fi îndeplinit o astfel de funcţie în ultimii 5 ani;b) să nu fi fost salariat al societăţii sau al unei societăţi 
controlate de către aceasta ori să fi avut un astfel de raport de muncă în ultimii 5 ani;c) să nu primească 
sau să fi primit de la societate ori de la o societate controlată de aceasta o remuneraţie suplimentară sau 
alte avantaje, altele decât cele corespunzând calităţii sale de administrator neexecutiv;d) să nu fie 
acţionar semnificativ al societăţii;e) să nu aibă sau să fi avut în ultimul an relaţii de afaceri cu societatea 
ori cu o societate controlată de aceasta, fie personal, fie ca asociat, acţionar, administrator, director sau 
salariat al unei societăţi care are astfel de relaţii cu societatea, dacă, prin caracterul lor substanţial, 
acestea sunt de natură a-i afecta obiectivitatea;f) să nu fie sau să fi fost în ultimii 3 ani auditor financiar 
ori asociat salariat al actualului auditor financiar al societăţii sau al unei societăţi controlate de aceasta;g) 



12. Proiect al unui plan de administrare care să conţină o propunere de strategie de administrare a 

societăţii pentru care se aplică (maximum 2 pagini); 

13. Scrisoare de recomandare (opţional). 

  

PROCEDURA DE SELECTIE A MEMBRILOR CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE  

 

10. Declarație pe proprie răspundere prin care candidatul va confirma că nu se afla într-una din situațiile 

prevăzute la art. 6 din OUG nr. 109/2011, privind guvernanța corporativă a intreprinderilor publice sau că 

nu a suferit o condamnare pentru o infracțiune legate de conduita profesională (modelul declarației se va 

descarca de pe site-ul societății); 

11. Proiect al unui plan de administrare care să conțină o propunere de strategie de administrare a 

societății pentru care se aplică (2 pagini); 

12. Scrisoare de recomandare (opțional). 

GRILA DE EVALUARE A CANDIDAȚILOR  

pentru Consiliul de Administraţie al  

S.C. ÎNTREŢINERE PEISAGISTICĂ DOMNEŞTI S.R.L 

 

Nume/prenume candidat: .............................................................................................. 

 

 

I.Criterii eliminatorii: 

 

Conținut dosar: 

 



Nr. Document Da Nu/ Nu e 

cazul 

1 CV format Europass + scrisoare de intenţie   

2 Cazier judiciar   

3 Dovada locului de muncă actual   

4 Copii după actele de studii   

5 Copie act identitate   

6 Copie carte de muncă/ extras Revisal/ documente 

doveditoare care să ateste experienţa în domeniul 

administrării/managementului 

  

7 Adeverinţă care să ateste starea de sănătate 

corespunzătoare, eliberată cu cel mult 2 luni 

anterior depunerii candidaturii, de către medicul de 

familie al candidatului sau de către unităţile sanitare 

abilitate 

  

8 Dovada numirii în calitate de administrator/manager   

9 Declaraţie pe propria răspundere menţionând dacă 

are sau nu statutul de "independent" în sensul art. 

138^2 din Legea 31/1990 republicată cu 

modificările şi completările ulterioare 

  

10 Declaratie pe proprie răspundere prin care 

candidatul va confirma că nu se află într-una din 

situaţiile prevăzute la art. 6 din OUG nr. 109/2011 

privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor 

  



publice sau că nu a suferit o condamnare pentru o 

infracţiune legată de conduita profesională 

11 Proiect al unui plan de administrare care să conţină 

o propunere de strategie de administrare a societăţii 

pentru care se aplică 

  

12 Scrisoare de recomandare   

 

 

Condiții generale: 

 

Nr. Criteriu Da Nu/ Nu e 

cazul 

1 Are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale 

Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului 

Economic European și domiciliul în România 

  

2 Cunoașterea limbii române;   

3 Stare de sănătate corespunzătoare funcției pentru care 

candidează, atestata pe bază de documente medicale 

valabile; 

  

4 Capacitate deplină de exercițiu   

5 Nu a fost destituit dintr-o funcție publică sau nu i-a 

încetat contractul individual de muncă pentru motive 

disciplinare în ultimii 5 ani 

  



6 Să nu fi fost condamnat pentru gestiune frauduloasă, 

abuz de încredere, fals, uz de fals, înșelăciune, 

delapidare, mărturie mincinoasă, dare sau luare de mită, 

pentru infracțiunile prevăzute de Legea nr. 656/2002, 

pentru prevenirea și sanctionarea spălării banilor, 

precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și 

combatere a finanțării actelor de terorism, cu 

modificările și completările ulterioare, pentru 

infracțiunile prevazute la art. 143-145 din Legea nr. 

85/2006 privind procedura insolvenței, cu modificările 

și completările ulterioare 

  

7 Să nu facă parte din mai mult de alte 4 consilii de 

administrație ale unor regii autonome sau societăți 

comerciale 

  

 

 

Condiții specifice Administrator => economist: 

 

Nr. Criteriu Da Nu/ Nu e 

cazul 

1 absolvent de studii universitare de licență absolvite cu 

diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată 

absolvite cu diplomă de licență sau echivalenta în 

domeniul economic 

  

2 experiență în domeniul economic, contabilitate, de audit 

sau financiar de cel puțin 5 ani 

  



3 cunoașterea legislației privind societățile comerciale și a 

ordonanței privind guvernanța corporativă a 

intreprinderilor publice (Legea nr. 31/1990, O.U.G. nr. 

109/2011) 

  

4 cunoașterea actului normativ privind organizarea și 

funcționarea societății comerciale unde candidatul și-a 

depus candidatura 

  

 

 

Condiții specifice Administrator => studii juridice/administrative : 

 

Nr. Criteriu Da Nu/ Nu e 

cazul 

1 . absolvent de studii universitare de licență absolvite cu 

diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată 

absolvite cu diplomă de licență sau echivalenta în 

domeniul stiințelor juridice/administrative sau tehnice 

  

2 experiență în activitatea de administrare/management 

a/al unor intreprinderi publice sau a/al unor societăți 

comerciale 

  

3 cunoașterea legislației privind societățile comerciale și a 

ordonanței privind guvernanța corporativă a 

intreprinderilor publice (Legea nr. 31/1990, O.U.G. nr. 

109/2011) 

  

4 cunoaşterea actului normativ privind organizarea şi 

funcţionarea societăţii comerciale unde candidatul şi-a 

  



depus candidatura 

 

REZULTAT EVALUARE   ADMIS/RESPINS 

Comisia de selectie: 

1. _________________________________________________ 

2. _________________________________________________ 

3. _________________________________________________ 

Secretar comisie: _____________________________________,  

 

II. Cunoştin ţe de afaceri specifice obiectului de activitate al societăţii comerciale și 

experienţă în elaborarea/dezvoltarea de strategii corporative (se evaluează doar în cazul 

Admiterii la evaluarea criteriilor eliminatorii) 

Nr. Criteriu Punctaj  

Ev1 

Punctaj  

Ev2 

Punctaj  

Ev3 

1 Cunoştinţe de afaceri specifice obiectului de 

activitate al societăţii comerciale unde 

candidatul şi-a depus candidatura, evaluate pe 

baza proiectului de plan de administrare (max 

40 de puncte, obținute prin însumarea 

punctajelor de la criteriile 1a-1d) 

   

1a structura planului de administrare (max. 10 

puncte) 

   

1b complexitate obiectivelor propuse (max.10    



puncte) 

1c realismul obiectivelor propuse (max. 10 

puncte) 

   

1d complexitatea actiunilor propuse pentru 

atingerea obiectivelor (max. 10 puncte) 

   

2 Experienţă în elaborarea/dezvoltarea de 

strategii corporative, evaluate pe baza CV-ului 

(max. 10 puncte) 

   

 Total puncte:    

 

Punctaj obținut......................... 

Comisia de selectie: 

1. _________________________________________________ 

2. _________________________________________________ 

3. _________________________________________________ 

Secretar comisie: _____________________________________,  

 

III. INTERVIUL 

Data ........................ ora .................. 

 

Nr. Criteriu Punctaj 

Ev1 

Punctaj 

Ev1 

Punctaj 

Ev1 



1 Cunoştinţe solide privind bunele practici de 

guvernanţă corporativă, evaluate în cadrul 

interviului (max.25 de puncte) 

   

2 Abilit ăţi manageriale evaluate în cadrul 

interviului (max. 25 de puncte obținute prin 

însumarea punctajelor de la criteriile 2a-2c), 

cu următoarele subcriterii: 

   

2a -capacitate de analiză şi sinteză – max. 5 

puncte 

   

2b -orientare către rezultate- max. 10 puncte    

2c -capacitate de luare a deciziilor- max. 10 

puncte 

   

 

Punctaj obținut......................... 

 

 

Comisia de selectie: 

1. _________________________________________________ 

2. _________________________________________________ 

3. _________________________________________________ 

Secretar comisie: _____________________________________,  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

PROCES VERBAL 

încheiat azi ............................... 

în urma evaluării 

CANDIDAȚILOR  

pentru Consiliul de Administraţie al  

S.C. ÎNTREŢINERE PEISAGISTICĂ DOMNEŞTI S.R.L 

Nr. Nume și prenume candidat Admis/ Respins  

Criterii eliminatorii 

Punctaj obținut 

Cunoştin ţe de afaceri 

specifice obiectului de 

activitate al societăţii 

comerciale și experienţă în 

elaborarea/dezvoltarea de 

strategii corporative 

1    

2    

3    

4    



5    

6    

 

 

 

Comisia de selectie: 

1. _________________________________________________ 

2. _________________________________________________ 

3. _________________________________________________ 

Secretar comisie: _____________________________________,  

 

 

 

 

 

 

 

 

P L A N   DE   I N T E R V I U 

de 

EVALUARE A CANDIDAȚILOR  

pentru Consiliul de Administraţie al  



S.C. ÎNTREŢINERE PEISAGISTICĂ DOMNEŞTI S.R.L 

 

Posturi în selecţie: 5 administratori, din care un post cu experienţă în domeniul economic  

 

1. Data desfasurarii interviului :  

• ……………; 

 

2. Locul desfasurarii interviului:  

• ………………………….;  

 

3. Continutul probei : in cadrul interviului vor fi testate cunostintele teoretice si practice si 

abilitatile candidatului bazate pe : 

� Cunoştinţe solide privind bunele practici de guvernanţă corporativă, evaluate în cadrul 

interviului (max.25 de puncte); 

� Abilit ăţi manageriale evaluate în cadrul interviului (max. 25 de puncte), cu următoarele 

subcriterii: 

vii.  capacitate de analiză şi sinteză – max. 5 puncte 

viii.  orientare către rezultate- max. 10 puncte 

ix. capacitate de luare a deciziilor- max. 10 puncte 

 

4. Promovarea interviului :  

• obtinerea unui punctaj cumulat cu evaluarea dosarului de minim 70 de puncte; 

 

5. Modalitate de comunicare a rezultatelor obtinute la interviu respectiv rezultatele finale:  

• prin afisare la locul desfasurarii interviului si pe site-ul Consiliului local; 

 

6. Modalitate de contestare:  



• candidatii nemultumiti de rezultatele obtinute pot formula contestatii, care se vor 

depune la sediul Consiliului local, la secretarul comisiei de solutionare a contestatiilor in 

termen de 24 de ore de la data luarii la cunostinta a rezultatelor.    

 

 

 

 

PROCES VERBAL 

încheiat azi ............. în urma evaluării CANDIDAȚILOR  

pentru Consiliul de Administraţie al  

S.C. ÎNTREŢINERE PEISAGISTICĂ DOMNEŞTI S.R.L 

 

Nr. Nume și 

prenume 

candidat 

Admis/ 

Respins  

Criterii 

eliminatorii 

Punctaj obținut 

Cunoştin ţe de afaceri 

specifice obiectului de 

activitate al societăţii 

comerciale și 

experienţă în 

elaborarea/dezvoltarea 

de strategii 

corporative 

Punctaj 

obținut în 

urma 

interviului 

Punctaj 

total 

Admis/ 

respins 

1       

2       

3       



4       

5       

 

Comisia de selectie: 

1. _________________________________________________ 

2. _________________________________________________ 

3. _________________________________________________ 

Secretar comisie: _____________________________________,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Anexa 3 

CONTRACT DE MANDAT 
- pentru administrarea S.C. ÎNTREŢINERE PEISAGISTIC Ă DOMNEŞTI S.R.L. - 

 
Încheiat astăzi 
 
la sediul S.C. ÎNTREŢINERE PEISAGISTIC Ă DOMNEŞTI S.R.L 
strada………………………………. , nr…….., DOMNEȘTI 
 
 
1. Păr ţile contractante 
 
S.C. ÎNTREŢINERE PEISAGISTIC Ă DOMNEŞTI S.R.L, cu sediul social în Domnești, 
strada……………………………. , nr………, judetul Ilfov, având codul unic de înregistrare 
nr…………………………… şi număr de ordine în Registrul 
comerţului…………………………………………………, reprezentată de 
……………………………….în baza Hotărârii Adunarii generale a acţionarilor 
nr......................... din data de…...…......., denumită, în continuare, mandant/ întreprindere 
publica/societate 
 
şi 
 
Domnul/Doamna .......................................... cetăţean român, domiciliat în …………, str, nr 
....... , identificat(ă) cu CI seria................., nr ................ , eliberată la data de .................. , de catre 
…….. CNP ..................... , denumit(ă) în continuare mandatar / administrator  
 
 
au decis încheierea prezentului Contract de mandat, în condiţiile şi cu respectarea Ordonanței de 
Urgenţă nr. 109/2011, Hotărârii de Guvern nr. 722/2016, a Legii nr. 31/1990, 
 
 
cu următoarele clauze: 
 
2. Durata mandatului, inclusiv data de începere 
 
Prezentul contract intra în vigoare la data semnării şi este valabil pe o perioada de 4 (patru) ani. 
 
3. Obiectul mandatului 
 
3.1 Administratorul neexecutiv participă la adoptarea de către consiliu, ca întreg, a deciziilor 
privind administrarea întreprinderii publice, în condiţiile legii, Actului constitutiv/Statutului 
intreprinderii publice şi cele ale prezentului contract de mandat, în limitele obiectului de 
activitate al întreprinderii publice şi cu respectarea competenţelor exclusive, prevăzute de 
legislaţia în vigoare, precum şi a recomandărilor cuprinse în ghidurile şi codurile de guvernanţă 
corporativă aplicabile. 
 



4. Drepturile şi obligaţiile administratorului 
 
4.1 Drepturile administratorului sunt următoarele: 
 
a) plata unei remuneraţii constând dintr-o indemnizaţie fixă şi o componentă variabilă, conform 
contractului de mandat şi legislaţiei în vigoare. Componenta fixa este in cuantum de 1500 lei net 
şi va fi platită până în data de 15 a fiecărei luni, pentru luna anterioară. Componenta variabilă 
este stabilită prin Anexa 1 la prezentul contract, în baza indicatorilor financiari şi nefinanciari, 
conform prevederilor legale. Aceasta poate fi modificata prin acordul partilor. 
 
b) rambursarea cheltuielilor efectuate justificat pentru participarea la programele de formare 
profesională prevăzute în prezentul contract; 
 
c) beneficiază, alături de ceilalţi administratori, de asistenţă de specialitate pentru fundamentarea 
deciziilor luate in cadrul consiliului; 
 
d) plata de daune-interese stabilite conform contractului de mandat, în cazul revocării f ără justă 
cauză. 
 
4.2 Obligaţiile administratorului sunt urmatoarele: 
 

a) exercitarea mandatului cu loialitatea, prudența şi diligenţa unui bun administrator, in 
interesul exclusiv al întreprinderii publice; 

 
b) participarea la un program de formare profesională cu durata minimă de o săptămână/an, 

in care să aibă sesiuni de instruire in domeniul guvernanţei corporative, juridic, precum şi 
in orice alte domenii alese de acţionari; 

 
c) pregătirea riguroasă a şedinţelor consiliului, cu dedicarea a minimum 3 zile lucrătoare 

lunar acestui scop, participarea la şedinţele consiliului, precum şi în comitetele de 
specialitate; 

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

 
e) declararea, conform reglementărilor interne şi legislaţiei în vigoare, a oricăror conflicte 

de interese existente şi, în situaţii de conflict de interese, abtinerea de la decizii în cadrul 
consiliului/comitetelor consultative/în exercitarea atribuţiilor de administrator executiv; 

 
f) exercitarea atribuţiilor prevăzute de legislaţia în vigoare şi de statutul intreprinderii 

publice; 
 

g) adoptarea de politici şi sisteme de control prevăzute de atribuţiile sale; 
 

h) aprobarea bugetului intreprinderii publice; 
 

i) realizarea obiectivelor şi indicatorilor de performanţă prevăzuţi în anexa la contract; 
 



j) elaborarea, împreună cu ceilalţi administratori, şi transmiterea semestrială a rapoartelor 
privind activitatea întreprinderii publice şi stadiul realizării obiectivelor de performanţă, 
precum şi, după caz, a informaţiilor referitoare la contractele de mandat ale directorilor; 

 
k) aprobarea strategiei de dezvoltare a intreprinderii publice; 

 
l) selecţia, numirea şi revocarea directorilor, evaluarea activităţii şi aprobarea remuneraţiei 

acestora; 
 

m) aprobarea recrutării şi eventuala revocare a conducătorului auditului intern şi primirea de 
la acesta, ori de câte ori solicită, de rapoarte cu privire la activitatea intreprinderii publice; 

 
n) elaborarea componentei de administrare a planului de administrare, în acord cu scrisoarea 

de aşteptări, aprobarea componentei de management si aprobarea ulteriora a întregului 
plan de administrare pe care il înaintează către AGA; 

o) verificarea funcţionării sistemului de control intern si managerial; 
 

p) negocierea indicatorilor de performanţă financiari şi nefinanciari cu autoritatea publică 
tutelară sau acţionarii societăţii, după caz; 

 
q) monitorizarea şi gestionarea potenţialelor conflicte de interese la nivelul organelor de 

administrare şi conducere; 
 

r) asigurarea integritatii şi functionalitatii sistemelor de raportare contabilă şi financiară, 
precum şi realizarea planificării financiare; 

 
s) monitorizarea eficacității practicilor de guvernanţă corporativă la nivelul intreprinderii 

publice; 
 

t) raportarea lunara catre structura de guvernantă corporativă din cadrul Autorităţii publice 
tutelare, a modului de îndeplinire a indicatorilor de performanţă financiari şi nefinanciari, 
anexă la contractul de mandat, precum şi alte date şi informaţii de interes pentru 
Autoritatea publică tutelară, la solicitarea acesteia (sau a structurii de guvernantă 
corporativă); 

 
u) convocarea Adunarii Generale a actionarilor sau a Autoritatii publice tutelare conform 

legislaţiei în vigoare; 
 

v) aprobarea structurii organizatorice a societăţii la propunerea Directorului General, după 
caz; 

 
w) asigurarea gestionării si coordonării societăţii; 

 
x) aprobarea regulamentului intern al societăţii; 

 
y) supunerea spre aprobarea Adunării Generale a Acţionarilor, în termen de cel mult 5 luni 



de la incheierea exerciţiului financiar, a raportului cu privire la activitatea societăţii, 
situaţiei financiare anuale şi a contului de profit şi pierdere pentru anul precedent, precum 
şi a proiectului programului de activitate si proiectului bugetului de venituri si cheltuieli 
ale societăţii pe anul in curs, conform legislaţiei în vigoare; 

 
z) aprobarea încheierii de acte juridice de dobândire, înstrăinare, închiriere, schimb sau de 

constituire în garanţie de bunuri aflate in patrimoniul societăţii ori pe care aceasta 
urmează să le dobândească astfel, cu aprobarea Adunării Generale a Acţionarilor, în 
condiţiile legii; 

 
aa) stabilirea competenţelor şi nivelului de contractare a împrumuturilor bancare curente, a 

creditelor comerciale pe termen scurt sau mediu, cu informarea AGA; 
 

bb) avizarea programelor de dezvoltare şi investiţii; 
 

cc) stabilirea si aprobarea, in limita bugetului de venituri şi cheltuieli aprobat de Adunarea 
Generală a Acţionarilor a modificărilor în structura acestuia, in limita competenţelor 
pentru care a primit mandat; 

 
dd) indeplinirea procedurilor de publicitate pentru documentele stabilite de lege; 

 
ee) aprobarea scoaterii din funcţiune a mijloacelor fixe, aflate in activul socieăţii propuse 

spre casare; 
 

ff)  aprobarea Regulamentul de Organizare şi Functionare al societăţii; 
 

gg) stabilirea şi menţinerea politicilor de asigurare în ceea ce priveşte personalul şi bunurile 
societăţii; 

 
hh) rezolvarea problemelor stabilite de Adunarea Generală sau Autoritatea publică tutelară şi 

punerea in executare a hotărârilor luate de acestea; 
 

ii)  orice alte obligaţii prevăzute de lege, actul constitutiv, hotararile Adunarii Generale a 
Actionarilor şi regulamentele interne adoptate la nivelul întreprinderii publice. 

 
 
5. Drepturile şi obligaţiile întreprinderii publice 
 
5.1 Drepturile intreprinderii publice: 
 
a) solicitarea de informaţii administratorilor cu privire la exercitarea mandatului şi evaluarea 
activităţii; 
 
 
5.2 Obligatiile intreprinderii publice: 
 



a) plata remunerației administratorului, în cuantumul și la datele mentionate in prezentul 
contract; 
 
b) asigurarea condiţiilor pentru ca administratorul să işi desfăşoare activitatea prin deplina 
libertate a acestuia în exercitarea mandatului. 
 
6. Răspunderea păr ţilor 
 
6.1 Competenţă luării deciziilor de administrare a intreprinderii publice şi răspunderea, în 
condiţiile legii, pentru efectele acestora revine consiliului de administraţie. 
 
6.2. Pentru neindeplinirea sau indeplinirea necorespunzătoare a obligaţiilor prevăzute în 
prezentul contract părţile răspund potrivit potrivit legii si actului constitutiv al societatii. 
 
6.3. Răspunderea administratorului este angajată, în cazul nerespectării prevederilor legale, ale 
Actului constitutiv al societatii, ale Regulamentului de organizare şi funcţionare, ale prezentului 
contract, ale hotărârilor Consiliului de administraţie şi ale hotărârilor adoptate de Adunarea 
generală a acţionarilor societatii. 
 
6.4. Mandatarul răspunde civil, contravenţional şi/sau penal, după caz, pentru daunele produse 
societăţii prin orice act al său contrar intereselor acesteia, prin acte de gestiune imprudentă, prin 
utilizarea abuzivă sau neglijentă a fondurilor societăţii. 
 
7. Condiţiile încetării, modific ării sau prelungirii mandatului 
 
7.1.1 Încetarea contractului 
 
Părţile convin ca efectele prezentului contract să înceteze în una sau mai multe din următoarele 
situaţii: 
a) expirarea perioadei pentru care a fost încheiat, dacă părţile nu l-au reînnoit/prelungit, in 
condițiile legii; 
b) revocarea mandatarului in cazul în care: 
 

1. nu îşi indeplineste una sau mai multe obligaţii prevăzute în prezentul contract; 
2. nu respectă hotărârile Adunării generale a acţionarilor; 
3. nu respectă legislaţia aplicabilă societăţii; 
4. nu accepta, in termenul prevazut de lege. obiectivele si indicatorii de performanta 
financiari si nefinanciari, stabiliti 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 încălcării criteriilor de integritate stipulate în mandat, inclusiv prin evitarea şi 
nedenunţarea conflictului de interese şi sau nerespectarea Codului de etică al 
întreprinderii publice; 
7. funcţia de mandatar (administrator) nu mai este posibil de exercitat/se exercită ilegal 
datorită modificărilor legislative sau modificărilor de orice fel în statutul/situaţia 
personală a mandatarului, precum şi în caz de incompatibilitate prevăzută de lege; 



 
c) mandatarul renunţă la mandatul incredinţat, cu motivarea/justificarea acestei decizii; 
d) prin acordul de voinţă al părţilor; 
e) în urma decesului sau punerii sub interdicţie judecătorească a mandatarului; 
f) în alte cazuri prevăzute de lege sau de actul constitutiv al societății. 
 
7.1.2 În cazul revocării sale, mandatarul este obligat să înapoieze societăţii comerciale S.C. 
ÎNTREŢINERE PEISAGISTIC Ă DOMNEŞTI S.R.L. toate actele şi documentele deţinute în 
exercitarea atribuţiilor sale la data expirării preavizului acordat, potrivit legii. 
 
7.2 Modificarea contractului 
 
Prevederile prezentului contract pot fi modificate cu acordul ambelor părţi sau in cazul in care 
intervin schimbări legislative de natură a afecta prevederile contractuale in vigoare, prin act 
adiţional incheiat in conditiile legii. 
 
7.3 Prelungirea contractului 
 
7.3.1 Mandatul poate fi prelungit, in urma unui proces de evaluare realizat de Autoritatea publică 
tutelară sau acţionari, după caz, la finalizarea mandatului. 
 
7.3.2 Administratorul care solicită prelungirea mandatului are obligația depunerii cererii de 
prelungire cu minim 90 de zile inainte de expirarea mandatului. 
 
8. Obiective cuantificabile de performanţă şi indicatori de performanţă financiari şi 
nefinanciari 
 

Obiectivele, vor fi negociate dupa aprobarea planului de administrare, vor constitui anexa la 
contract și vor putea fi revizuiți conform prevederilor legale. 
 

9. Criterii de integritate şi etică 
 

Partile convin sa isi asume urmatoarele obligatii : 
 

a) respectarea Codului de etică al întreprinderii publice, aplicabil nu numai angajaţilor acesteia, 
ci şi membrilor consiliului; 
b) denunţarea conflictelor de interese, definite conform legislaţiei în vigoare şi conform 
reglementărilor interne ale întreprinderilor publice; 
c) să aibă un comportament adecvat și necesar a fi exercitat în cadrul consiliului în cazul 
situaţiilor care l-ar putea pune pe administrator într-o situaţie de conflict de interese; 
d) să îndeplinească obligaţiile legate de tratarea informaţiei confidentiale şi sensibile cu discreția 
cuvenită şi în conformitate cu menţiunile din contractul de mandat, dar şi de deţinerea şi 
menţinerea unei reputaţii profesionale excelente; 
e) în cazul începerii urmăririi penale pentru infracţiunile prevăzute la art. 6 din Legea societăţilor 
nr.31/1990, republicată, cu modificările şi completările uiterioare, contractul de mandat va fi 
suspendat. 
 
10. Recuperarea componentei variabile a remuneratiei 
 



Recuperarea componentei variabile a remuneratiei se va efectua astfel: 
 
a) în cazul în care apar situaţii care pot schimba în mod semnificativ rezultatele şi 
sustenabilitatea pe termen mediu sau lung sau dacă plata componentei variabile a remuneratiei 
pune in pericol capitalizarea întreprinderii publice, aceasta este îndreptăţită să nu plătească partea 
calculată pentru anii anteriori. 
b) în cazul în care întreaga sau o parte din componenta variabila este acordată pe baza unor date 
care se dovedesc ulterior a fi incorecte, întreprinderile publice sunt obligate să ceară ca acea 
parte din componenta variabilă să fie returnată. 
 
11. Clauze de confidenţialitate, în timpul şi după exercitarea mandatului 
 
13.1. Mandatarul este obligat să îşi folosească întreaga capacitate de muncă în interesul 
societăţii, comportându-se ca un bun comerciant şi să îşi exercite mandatul cu loialitate. 
13.2. Mandatarului îi sunt interzise orice activități în beneficiul unor societăți comerciale/regii 
autonome concurente, cu acelaşi domeniu de activitate sau care se află în relaţii de comerţ cu 
societatea parte la prezentul contract. 
13.3. lnterdictia dela pct. 13.2 se extinde şi asupra soţului sau soţiei mandatarului, precum şi 
asupra rudelor şi afinilor acestuia până la gradul al IV-lea inclusiv. 
13.4. Pe toată durata prezentului contract, mandatarul este obligat să păstreze confidenţialitatea 
datelor şi informaţiilor referitoare la activitatea societăţii, la care are acces în calitate de 
administrator şi care sunt prezentate cu acest caracter. Această obligaţie se menţine şi după 
încetarea prezentului contract de mandat. 
 
12. Modalitatea de evaluare a administratorilor 
 
Se vor efectua urmatoarele evaluări asupra membrilor consiliului: 
 
a) autoevaluarea internă a consiliului, comitetelor sale şi a fiecărui membru al consiliului. Scopul 
acestei evaluări este de a permite consiliului să identifice punctele forte şi potenţialul pentru 
dezvoltare colectivă şi individuală, in vederea îndeplinirii funcţiilor consiliului, cât şi a 
condiţiilor ajutătoare, dar şi a proceselor şi competenţelor necesare pentru aceste funcţii; 
b) evaluarea performanţelor colective ale consiliului ca întreg faţă de matricea profilului 
consiliului efectuată de autoritatea publică tutelară. Rezultatele acestei evaluări oferă informaţii 
despre partea de componentă variabilă a remunerației din contractul de mandat, indicatorii-cheie 
de performanţă folosiţi, cât şi despre activităţile de dezvoltare ce vor informa viitoarele 
compoziţii ale consiliului şi criteriile folosite în acest scop. 
 
13. Clauze privind conflictul de interese 
 
13.1. Consiliul de administraţie va convoca Adunarea generală a acţionarilor pentru aprobarea 
oricărei tranzacţii dacă aceasta are, individual sau într-o serie de tranzacţii încheiate, o valoare 
mai mare de 10% din valoarea activelor nete ale întreprinderii publice sau mai mare de 10% din 
cifra de afaceri a intreprinderii publice potrivit ultimelor situaţii financiare auditate, cu 
administratorii ori directorii , cu angajaţii, cu acţionarii care deţin controlul asupra societăţii sau 
cu o societate controlată de aceştia. 



13.2 Obligaţia de convocare revine consiliului de administraţie şi în cazul tranzacţiilor încheiate 
cu soţul sau soţia, rudele ori afinii până la gradul IV inclusiv al persoanelor prevăzute la art. 
13.1. 
13.3 Consiliul de administraţie va informa acţionarii, în cadrul primei adunări generale a 
acţionarilor ce urmează încheierii actului juridic, asupra oricărei tranzacţii încheiate de 
întreprinderea publică cu: 
a) persoanele prevăzute la art. 13.1 si 13.2 , dacă valoarea tranzacţiei este sub nivelul stabilit la 
art.13.1 
b) o altă intreprindere publică ori cu autoritatea publică tutelară, dacă tranzacţia are o valoare, 
individual sau într-o serie de tranzacţii, de cel puţin echivalentul în lei a 100.000 euro. 
13.4 Directorul general va supune aprobării consiliului de administraţie orice tranzacţie din 
categoria celor prevăzute la art. 13.1 dacă aceasta are, individual sau într-o serie de tranzacţii, o 
valoare de cel puţin echivalentul în lei a 50.000 euro. Pentru a decide asupra tranzacţiei, consiliul 
de administraţie poate dispune efectuarea unei expertize independente, pentru a verifica dacă 
tranzacţia este corectă în raport cu ofertele de acelaşi tip existente pe piaţă. 
13.5 Este anulabil actul juridic încheiat în frauda intereselor intreprinderii publice de un membru 
al consiliului de administraţie sau de un director cu: 
a) soţul, ascendenţii sau descendenţii săi, cu rudele în linie colaterală sau cu afinii săi până la 
gradul IV inclusiv, 
b) administratorii ori directorii sau, după caz, cu membrii consiliului de supraveghere ori ai 
directoratului, cu angajaţii, cu acţionarii care deţin controlul asupra societăţii sau cu o societate 
controlată; 
c) soţul persoanelor prevăzute la lit. b), cu ascendenţii sau descendenţii acestora, cu rudele in 
linie colaterală sau cu afinii până la gradul IV inclusiv al acestora. 
Acţiunea în anulare poate fi introdusă de orice acţionar sau de persoana desemnată de adunarea 
generală a acţionarilor în termen de 6 luni de la data la care a cunoscut faptul încheierii 
tranzacţiei, dar nu mai mult de 6 luni de la data aprobării de către adunarea generală a tranzacţiei, 
potrivit art.13.1 si 13.2. 
13.6 Administratorii au obligatia de a respecta orice alte prevederi referitoare la conflictele de 
interese prevazute de legislatia in vigoare. 
13.7 Administratorul este obligat să aducă la cunoștința mandantului, de îndată ce a survenit, 
orice caz de incompatibilitate/interdictie, prevăzut de legislația în vigoare sau de prezentul 
contract, cu privire la calitate sa de administrator. 
 
14. Clauze privind independenţa şi calificarea administratorului ca fiind independent sau 
nu 
 
Administratorul detine/nu detine calitatea de independent in intelesul art. 138 ind. 2 alin (2) din 
Legea nr. 31/1990. 
 
15. Condiţiile contractării de asistenţă la nivelul consiliului 
 
Consiliului de administratie va avea dreptul de a solicita întreprinderii publice să contracteze 
asistenţă de specialitate, pentru a-şi fundamenta deciziile, de exemplu, dar fără a se limita la: 
audituri, investigaţii antifraudă, analiză de piaţă şi altele, cu respectarea prevederilor legale. 
 



16. Forţa majoră 
 
16.1. Niciuna dintre părţile contractante nu răspunde de neexecutarea în termen sau/şi de 
executarea în mod necorespunzător total sau/şi parţial a oricărei obligaţii care îi revine, în baza 
prezentului contract, dacă neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligaţiei respective 
a fost cauzată de forţă majoră, aşa cum este definită de lege. 
16.2. Partea care invocă forţa majoră este obligată să notifice în scris celeilalte părţi, în termen de 
5 zile, producerea evenimentului şi să ia toate măsurile posibile în vederea limitării consecinţelor 
lui. 
16.3. Dacă în termen de 5 zile de de la producere evenimentul respectiv nu încetează, părţile au 
dreptul să-şi notifice încetarea de plin drept a prezentului contract, fără ca vreuna dintre ele să 
pretindă daune-interese. 
 
17. Modalitatea de soluţionare a litigiilor 
 
17.1. Părţile au convenit că toate neînţelegerile privind validitatea prezentului contract sau 
rezultate din interpretarea, executarea sau încetarea acestuia să fie rezolvate pe cale amiabilă. 
17.2. În cazul in care rezolvarea litigiilor nu este posibilă pe cale amiabilă, părţile se vor adresa 
instanţelor judecătoreşti competente. 
 
18. Alte clauze 
 
18.1 Prevederile prezentului contract se completează cu dispoziţiile Codului civil, Ordonantei de 
Urgenta nr. 109/2011, Hotararii de Guvern nr. 722/2016, Legii nr. 31/1990, precum şi cu alte 
dispoziţii legale aplicabile. 
18.2 Prezentul contract se încheie în trei exemplare originale, unul pentru mandant, mandatar şi 
respectiv Registrul Comerţului şi se depune Spre înregistrare la Oficiul Registrului Comerţului al 
judeţului Ilfov. 
 
 
 
 MANDANT,                                                                                                  MANDATAR, 
 
S.C. ÎNTREŢINERE PEISAGISTIC Ă DOMNEŞTI S.R.L  
Prin reprezentant AGA, 



Anexa 1 la contractul de mandate al S.C. ÎNTREŢINERE PEISAGISTICĂ DOMNEŞTI S.R.L. 

 

Stabilirea componentei variabile a remuneratiei membrilo consiliului de 

administratie s-a facut in conformitate cu legislatia existenta: 

- Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a 

întreprinderilor publice modificată și aprobată prin Legea nr. 111/2016; 

- Hotărârea Guvernului nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de 

aplicare a unor prevederi din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind 

guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice. 

Componenta variabilă a indemnizației  se stabileşte pe baza unor indicatori de 

performanţă financiari şi nefinanciari aprobaţi de adunarea generală a acţionarilor, diferiţi de 

cei aprobaţi pentru administratorii executivi, determinaţi cu respectarea metodologiei 

prevăzute prin H.G. nr. 722/2016, şi care urmăresc inclusiv sustenabilitatea pe termen lung a 

societăţii şi asigurarea respectării principiilor de bună guvernanţă. Cuantumul componentei 

variabile a membrilor neexecutivi nu poate depăşi maximum 12 indemnizaţii fixe lunare. 

Ținând cont de cele prezentate mai sus și de reglementările legale în domeniu 

Indicatori Cheie de Performanță (ICP)1 utilizați la stabilirea componentei variabile a 

indemnizației membrilor neexecutivi ai consiliului de administrație sunt urmatorii: 

ICP RESPONSABILITĂȚI SPECIFICE ACTIVITĂȚII DE GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ: 

1. Stabilirea și revizuirea anuală de politici de remunerare a directorilor 
întreprinderii publice; 

2. Strategia întreprinderii publice este dezvoltată și aprobată la timp; 
3. Stabilirea, revizuirea și raportarea la timp a indicatorilor de performanță a 

întreprinderii publice; 
4. Revizuirea anuală, evaluarea şi raportarea la timp a performanţei administratorilor 

neexecutivi şi a directorilor. 
ICP ORIENTAT CĂTRE SERVICII PUBLICE: 
5. Numărul de reclamații fondate rezolvate privind cantitatea de servicii prestate, 

raportat la numărul total de reclamații privind cantitățile de servicii prestate pe tipuri de activități 
și categorii de utilizatori să fie de 100%. 

ICP OPERAȚIONALI: 
6. Existența la nivelul întreprinderii publice a unei strategii de investiții și 

implementări. 
ICP FINANCIARI: 

                                                           
1A se vedea art. 25 alin 2 din Hotărârea Guvernului nr. 722/2016,  Anexele 2a, 2b, 2c și 2d. 



7. Procentul cheltuielilor pentru inovare 
Formula: Cheltuieli pentru inovare într-un an/Total cheluieli ale societății într-un an 

≥ 0,05; 
Indicatorii de performanță vor fi evaluați inclusiv prin monitorizare periodică. 
Componenta variabilă a indemnizației membrilor neexecutivi ai consiliului de 

administrație se va acorda anual, în bani, după cum urmează: 

- dacă sunt îndepliniți indicatorii cheie de performanță de la 1 la 4 se va acorda o 

indemnizație fixă lunară fiecărui administrator neexecutiv; 

- dacă sunt îndepliniți toți cei 7 indicatori cheie de performanță se vor acorda 3 

indemnizații fixe lunare fiecărui administrator neexecutiv. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexa nr.4 

Scrisoarea de asteptari privind Consiliul de administratie al  

S.C. ÎNTREŢINERE PEISAGISTIC Ă DOMNEŞTI S.R.L. 

 

Scrisoare de asteptari privind Consiliul de Administratie al S.C. ÎNTREŢINERE 

PEISAGISTICĂ DOMNEŞTI S.R.L. intocmita in conformitate cu cerintele Ordonantei de 

Urgenta nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, modificata si 

aprobata prin Legea nr. 111/2016. 

 

Acesta reprezinta un document cu statut orientativ, care exprima asteptarile actionariatului S.C. 

ÎNTREŢINERE PEISAGISTIC Ă DOMNEŞTI S.R.L.. in ceea ce priveste administrarea societatii 

privind asigurarea serviciilor. 

 

Domeniul de activitate al Societatii  

 

Domeniul principal de activitate îl reprezintă intretinerea perisagistică. 

 

Structura actionariatului Societatii  

Comuna Domnești este acționar unic în cadrul societatii. 

 

Cadrul legal 

Cadrul legal dupa care functioneaza societatea este dat in principal de: 

· Legea nr. 31 / 1990 privind societatile comerciale republicata , cu modificarile si 

completarile ulterioare. 

· Ordonanta de Urgenta nr. 109 / 2011 privind guvernarea corporativa a întreprinderilor 

publice modificata si aprobata prin Legea 111/2016 

• HG nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi 

din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a 

întreprinderilor publice 

 

 



Consiliul de Administratie 

In conformitate cu prevederile OUG 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor 

publice, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor societatii va numi Consiliu de administratie 

al societatii in urma procedurii de selectie. 

Consiliul de Administratie este compus din 5 membri si este condus de un presedinte ales de 

plenul consiliului din randul membrilor sai.  

Secretariatul Consiliului de Administratie este asigurat de catre o persoana din cadrul societatii 

desemnata de catre presedintele consiliului. 

Regulamentul este aprobat prin hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor societatii. 

Atributiile Consiliului de administratie privind administrarea societatii sunt cele legate de 

stabilirea directiilor principale de activitate si dezvoltare a societatii a obiectivelor pentru 

directorii societatii, urmarirea si evaluarea activitatii acestora prin raportarea la prevederile 

contractelor de mandat respectiv, a planului de management al acestora. Consiliul de 

administratie are in secundar si unele atributii care pot fi delegate directorului general. 

 

Consiliul de administratie are urmatoarele competente de baza : 

1) stabilirea directiilor principale de activitate si de dezvoltare a societatii; 

2) stabilirea sistemului contabil si de control financiar si aprobarea planificarii financiare; 

3) numeşte directorii (directorul general şi adjuncții) la recomandarea Comitetului de selecție; 

4) aprobă planul de management al directorilor; 

5) stabileşte remuneraţia acestora, în limitele generale determinate prin hotărâre a Adunării 

Generale; 

6) revocă directorii, după evaluarea prealabilă a activităţii acestora, evaluare ce  priveşte atât 

execuţia contractului de mandat cât şi a planului de management; 

7) urmăreşte şi evaluează activitatea directorilor prin raportare la prevederile contractului de 

mandat respectiv a planului de management; 

8) convocarea Adunarilor Generale Ordinare si Extraordinare ale actionarilor potrivit legii şi 

actului constitutiv; 

9) pregatirea raportului anual, organizarea Adunarii Generale a Actionarilor si implementarea 

hotararilor acesteia; 

10) introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolventei; 



. 

(II) Consiliul de administratie are in secundar si următoarele atribuţii ce pot fi delegate 

Directorului general: 

1) aproba structura organizatorica a societăţii la propunerea Directorului General; organigrama 

Societatii se va actualiza periodic in functie de modificarea ariei dedeservire a acesteia la 

propunerea Directorului General; 

2) asigură gestionarea si coordonarea societăţii; 

3) prezintă Adunării Generale a Acţionarilor situaţia economică şi financiară a Societăţii, precum 

şi raportul de activitate anual; 

4) aprobă regulamentul intern al societăţii; 

5) supune aprobării Adunării Generale a Acţionarilor, in termen de cel mult 5 luni de la 

încheierea exerciţiului financiar, raportul cu privire la activitatea societăţii, situaţia financiară 

anuală si contul de profit si pierdere pentru anul precedent, precum si proiectul programului de 

activitate si proiectul bugetului de venituri si cheltuieli ale societăţii pe anul in curs; 

6) aprobă încheierea ori modificarea oricăror contracte de import-export necesare in vederea 

dezvoltării, pana la limita cuantumului valoric stabilit de adunarea generala a acţionarilor, 

precum si încheierea unor contracte pentru care nu a delegat competenta directorului general 

7) decid asupra încheierii de acte juridice de dobândire, înstrăinare, închiriere, schimb sau de 

constituire in garanţie de bunuri aflate in patrimoniul societăţii ori pe care aceasta urmează sa le 

dobândească astfel, cu aprobarea adunării generale a acţionarilor, in condiţiile legii; 

8) aproba preturile si tarifele aplicate de societate pentru produsele si serviciile din domeniul sau 

de activitate, altele decat cele privind serviciile de apa si canalizare; 

9) stabileşte competentele si nivelul de contractare a împrumuturilor bancare curente, a creditelor 

comerciale pe termen scurt sau mediu; 

10) avizeaza programele de dezvoltare si investiţii; 

11) stabileşte si aproba, in limita bugetului de venituri si cheltuieli aprobat de Adunarea Generala 

a Acţionarilor, modificări in structura acestuia, in limita competentelor pentru care a primit 

mandat; 

12) Consiliul de administratie tine prin grija lui urmatoarele 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 

13) administratorii au obligatia indeplinirii procedurilor de publicitate pentru documentele 

stabilite de lege; 

14) Consiliul decide fie urmarirea actionarilor pentru varsamintele restante, fie anularea acestor 

actiuni nominative si emiterea si vanzarea de noi actiuni purtand acelasi numar. 

15) in cazul in care Adunarea Generala a hotarat fuziunea sau divizarea societatii, administratorii 

intocmesc proiectul de fuziune sau divizare. 

16) indeplineste orice alte atribuţii si are toate competentele stabilite prin lege si prin hotărârile 

Adunărilor Generale ale Acţionarilor. 

17) aproba scoaterea din functiune a mijloacelor fixe, aflate in activul societatii propuse spre 

casare 

18) aproba utilizarea fondului valutar 

19) aproba Regulamentul de Organizare şi Functionare al Societatii (care cuprinde si 

organigrama acesteia) dupa ce a obtinut avizul conform favorabil al Asociatiei asupra acestuia; 

20) stabileste si mentine politicile de asigurare in ceea ce priveste personalul si bunurile 

societatii; 

21) pentru a supune aprobarii Adunarii Generale proiectul programului de activitate, al strategiei 

şi al bugetului pe anul urmator Consiliul de Administratie va solicita avizul conform prealabil al 

Asociatiei asupra acestor proiecte; 

22) aproba operatiunile de creditare necesare indepliniri scopului Societatii; 

23) propune Adunarii Generale majorarea capitalului social atunci cand aceasta masura este 

necesara pentru desfasurarea activitatii, precum si infiintarea de noi unitati; 

24) rezolva problemele stabilite de Adunarea Generala şi executa hotararile luate de aceasta in 

conformitate cu prezentul Act Constitutiv. 

25) verifica functionarea sistemului de control intern/managerial, implementarea politicilor 

contabile şi realizarea planificarii financiare ; 

26) evalueaza activitatea directorilor, verifica executia contractelor de mandat ale acestora; 

27) publicarea pe pagina de internet a societatii, politica şi criteriile de remunerare a 

administratorilor şi a directorilor, hotararile Adunarii Generale ale Actionarilor, situatiile 

financiare anuale , raportarile contabile semestriale, raportul de audit anual, component organelor 



de conducere, CV-urile membrilor Consiliului de Administratie şi ale directorilor, rapoartele 

Consiliului de Administratie. 

28) Orice alte obligatii stabilite de lege; 

 

Sistemul de scopuri si obiective ale Societatii: 

Sistemul de scopuri se defineşte ca având la bază gestionarea responsabilă şi optimală atât pe 

termen mediu şi pe termen lung a resurselor locale ceea ce impune, în mod evident 

următoarele: 

- dezvoltarea şi implementarea unui management (atât strategic cât şi operaţional) pertinent, 

eficient, profesional; 

- menţinerea şi dezvoltarea infrastructurii corelate cu perspectivele generale, cele ale pieţei 

specifice şi convergenţa către standardele UE în domeniu; 

- realizarea unei profitabilităţi raţionale, în limitele suportabilităţii sociale, dar fără erodarea 

perspectivelor de dezvoltare tehnică, tehnologică şi managerială ale societăţii; 

- aproprierea permanentă şi anticiparea cerinţelor consumatorilor în paralel cu declanşarea unui 

proces sistematic de educare şi informare a acestora privind importanţa, necesitatea şi utilitatea 

protejării resurselor  

 

Obiective strategice 

Pentru realizarea misiunii sale, Compania îsi propune urmatoarele obiective strategice: 

Eficienta economica 

· Optimizarea permanenta a costurilor de productiei de logistica astfel încât atingerea 

performantelor dorite si la nivelului serviciilor cerute de consumatori sa se realizeze cu costuri 

minime pentru acestia; 

· Promovarea unei metodologii de stabilire a tarifelor, astfel încât sa se asigure autofinantarea 

costurilor de exploatare, modernizare si dezvoltare, conform principiului eficientei costului si a 

calitatii maxime în functionare, luând în considerare si gradul de suportabilitate al populatiei; 

 

Modernizarea si îmbunatatirea serviciilor 

· Asigurarea dezvoltarii durabile si cresterea flexibilitaii organizatiei; 

· Extinderea ariei de operare si diversificarea ofertei de servicii catre client; 



· Îmbunatatirea serviciului din punct de vedere al calitatii prin dezvoltarea si introducerea de 

tehnologii noi; 

 

Orientarea catre client 

· Preocuparea permanenta pentru cresterea gradului de încredere al clientilor si pentru asigurarea 

unei transparente legata de actiunile întreprinse; 

· Îmbunatatirea calitatii vietii populatiei care traieste în zona deservita, prin asigurarea 

permanenta a serviciilor la nivelul standardelor europene; 

 

Competenta profesionala 

· Cresterea eficientei generale a companiei, prin corecta dimensionare, informare si motivare a 

personalului societtii; 

· Instruirea permanenta a personalului, pentru cresterea gradului de profesionalism; 

· Crearea unui mediu favorabil învatarii în companie si sprijinirea angajatilor în a-i dezvolta 

capacitatea de a folosi tehnici si proceduri moderne prin oferirea de oportunitati materiale si de 

training. 

 

Grija pentru mediu 

· Gestionarea rationala a resurselor naturale; 

· Eliminarea aspectelor cu impact negativ asupra mediului; 

· Implementarea eficienta a tehnologiilor de epurare moderne conform standardelor europene; 

 

Obiectivele activităţilor de bază şi ale activităţilor conexe din cadrul Societatii 

sunt: 

- satisfacerea clienţilor prin îmbunătăţirea calităţii lucrărilor executate şi a serviciilor furnizate de 

către societate; 

- alinierea la Directivele UE managementul calităţii şi protecţiei mediului; 

 

 

 

 



Obiective si criterii de performanta 

Planul de Administrare va include modul de realizare a obiectivelor de performanta, respectiv: 

· Indeplinirea obligatiilor catre Bugetul de stat si Bugetul asigurarilor sociale de stat si fonduri 

speciale 

Alaturi de obiectivele de mai sus se asteapta indeplinirea unei serie de criterii de performanta in 

masura sa asigure indeplinirea scopurilor strategice ale companiei, dupa cum urmeaza: 

· Cifra de afaceri 

· Productivitatea muncii (Productie valorica facturata / nr. mediu de salariati)  

· Gradul de incasare 

· Solutionarea cererilor clientilor 

Princpiile directoare privind administrarea Societătii în intervalul 2017-2020, obiectivele 

fundamentale, tintele de performantă si prioritătile strategice prevazute in Planul de 

Administrare, se constituie în standarde de performantă obligatorii pentru membri consiliului de 

administratie a societătii, reprezentând parte a politicilor de dezvoltare a Companiei  

 

Planul de administrare vizeaza consolidarea SOCIETATII si pastrarea competitivitatii la nivel 

national în ceea ce priveste calitatea serviciilor, performantele financiare si nivelul investitional. 

 

 


