
PLANULuz 5…an
a eandidaplorvenim Iuncţn de membru '… Consum de Aumnusrrane x\ socletăw Domenu Presx Serv ; R [

rmmpunenli integrală -

vrpcedura de seweeue este dezvultată '… acord cu prevederneoua nr 109/2011 privmd guvernanţa

eorporanva aînlrepnndenlor pubhce, eu moumrarrle şrromplerărne ukerroare sr ale HG nr 721/2015 pentru

aprobarea normewor metadnmgxce de aphcare 3 oua ms/zon.
Procedura de Seleme se efectueaza au scop… de a asrgura transpirennurea ş. prnfesmnaHzarea

cons…uordeaem-n (rave,pumvxtsundavdemrdEguvemanlăcorporalwăaÎntreprinderdarpuhhoe,astm

cum au fosr den/Mme în Pnncmme de guvernanră corporauvă am Organizaţia pemm Cooperare sr

nezuouare Ecnnnmlcă

SropulPlanulul desene

Scopul manuwur de seweegre, esre acea de : recrura un membru ueexeuniv pentru Consmul ee

Ad…nusrrane a\ socreragn nomenn Prea! seru 53 L, oemru dmat; rămasă dm mandatul ma , 2012, cu

respectarea oreuedenxor oua nr 109/1011 prwmd guvernansa corporauua a „ rreannuernor ouonce, eu

mad…cănle sr Lompletăvne unenoare sr am HG MJU/2015 oenrru aprooarea normelor meraealogreeee

amicare a oua 109/2011

termenele Drace-iuli! neseueme:

Palm/lt alt. (WA ahneat (3) dm OUG nr 109/1011 pnvmd guvernantacurnorativă aînxreprvnuernar

pubhce, cu moumcarne sr campierăme uhgrloare, pmtedum de femme pentru rnernnrn' carui/mlm de

admrmslmpesau supravegnere şr direct:"! sefrnu/rzeuza în termen de (e! mult 150de zrle de In declanşare.

Declanşarea pmceduru oe seiecue a lost scapilna prin Hotărâre a conrmulur Judetean Buzău rar

cumpenei“: Camera de seleme a fos! szaom prin ursoozme a Preşedmtelm Consulul… Judeţean auzau

Yermen de "nar-zare al placeau… de seweeue: cu mult 150 ne me de la decunşare

Rolurl şi rexpcmsahllltah:

Prezenta semun: defineşle prrnevpawele acuvrtăţw pe care panna imphcale în proces… de recrutare

ş4 semcţie trebue sa le anueohneasea, în Stapul uner bune gestmnări a prucesww de recrutare sr sereene În

conformwate cu an.; punctul 5 dm OUG nr ms/zcn mudlhcală pnn Legea nr 112/2015, Cnnsmulludeţean

uuzau în cantate de Aurorime pubHcă mremă sî Asoeaar Unic \a Sorreraxea Dorne… Prest Serv SRL, secretate

înlunţată conform Legu nr 31/1990, repuaheara, eu muomearne sr comprezgrne ukenoare sr care nu esre

organuaţâ za masute pe a …, îndemmeşte urrnazoarexe amor… n procesul de seleme:

— decide dedanşarea premiu}… de salezţi

' puhluă anunt… de sehqle In cer puţm uoua mare econonnre sv… lnnanmare cu \argă răspândire sr pe
1



pagina de internet a lnueprindeni publlce, cu cel puţin în de zileînairlle ue dara llnlrra pentru depunerea

cana-ualurrler specmcad ln anurl

- lnrocmeşxe Smsoarea ue aşteplărl sr e puhllcă pe pagina prop de internet eenrru a n luată la cunoştinţă

ue candida… la puiul de membru al consillulul de aumlnlscraţre lnscnşn pe llsra srurra

- aprobă prin nora are a Conxillului Judelean Buzău, rerulraxul selECţiel in vederea desemna rnernerllur

Cnnsllluluîue Adrnlnlsrrane, de călre Adunarea Generala a Asoelarulul Unlr.

ln apllrarea arr 29 alln (3) Şl la) mn OUG nrJDS/Zun, Aurerlralea publică rurelara a deus ca

procedura de selectie să ne făcută de rărre cum… ue seleqle In acesr sens, aumntăw publice rurelere ll

reuine uellgarla ue a nur… prlrl deuzla Preşeulnrelur consulului luuerean Buzău e Lamlsle de Salem:

erganlzara la malul acesrela, cu eblugalla ca preşeurnrele mmlsiel să desfăşoare nbllgawrlu aeuulrarea 'ln

eeerul zumrllăţll publice lurelare.

Comlsh de seleqle, Vudeplmeşxe urrnarearele alneuni ln procesul de aeleene.

—obligaţia de ; lnrucrnl cernponenra rnregrala a planulul de selecţie
- efectuează selecrla prealahllă a (andldaulm pentru runallle de membrl al CA;

-verlflcâ unsarele de caudlditură ln raper! ru rnlnlrnul de care… sraerllre pentru seleqle ln vederea alcăm

llsrel lungi de candldamrl,

, nara rnlorrnarnle dm daşarnu sunr mneluuenreln ceea ce prlveşKeîrllrurllrea mlmmuluî ue erirerll rraellrre

pentru Seleqla renuiuarllor, sol-ura elanllean Supllmemare sau declde reserneerea ranuiuarurrl;

, lnlon-neara în sms candidaţll respinsl de pe lrrra lungă despre această eemle,

, uerlllra rnrurrnarllle din dosarele de caudldamrărămas pe llsu lungă şl srahllesre puncuuul mnlerrn grllel

de evaluare oenrru neeare crlteriu dm cadrul man-cel şi pr lui penlru neeere candldat,

.ereerueaza ana „e comparam/ă prln raportare la nmfllul mnslllulul ee aernlnlarrarle;

'sollcllă lnfennarll supllmenure eanuldanler u… llara lungă dacă esre cazul, aenrru acuratetea punaalulul,

-organizezză rennun directe ru eanuiualll, cer-form planulul de selecu ,

relaboreală hsu scurtă cuniurm normeler mereueleelee, aprobate prlrl na nr.nz/zma,
, analizeaza declaraţla de lnlenrle n inregreaza rerulrarele analuer îrl mamcea prafllulun de candldal.

nerulrarele uln rnarneea prenlulul de candidat se anallzează ln runrne de matrlcea prelllulur;

, după llnallrarea …rerurunler, Vnmcmesle raportul pentru nernlule lrnale, care lnclude elannearea

eanuiuarllur cu rnerwarea aceslelă Şl ll rranşmlle auronralll puellce rulelare Comisua de selecţie va

înrrepnnue acrlulrăllle necesare penrru eenrormarea la oua mms/zau ln acest sens prerenrul plan de

seleale ua (. cemalerar/aeruallrar cu alre elemente/dacumemz alerenle relecrler ln conformlxate cu

urspoalrule arms dl'n HG MHZ/2016

ln aeesr sens, se va! elabura, la a a se un… la aceslea, următoarele uueurnenre necesare ln

praeesul ue recrurare sl selecrle.

. Planul eeselecl-e,



- Anunturile privind selecţia pentru piesa tiparita Şi online;

. Piande'intzvviu;

- Formulare de nominalizare pentru randidati propusi,

- Prulectulcontrattului de mandat;

Scrisoarea de aşteptat., Piohiui si matricea consiiiuiul de administratie, Profilul $! matricea

candidatuiui la pozipa de rrieintzru in Consiliul de Administratie au fost apropate prin nu MEU/2013

Prnmul consiliului de adminirtratie-

al, Aspecte generale ale prpniului consniuiu. de Adini 'stratie

consiliul de Administratie, va fi format din 3 (treii mempri. Societatea este administrata in sistem

unitar iar consiliul de administratie va ii lermat din administratori neeiecuiivi Şi independenti in sensul

an iaw din tegea ni 31/1990 a societatilor, republimlă, cu modificările Si completat-ie ulterioare in

Cunsiliui de administratie sunt numiti dpi men-pri urmare pracesulul de Selectie din anul 2013

p), Atritzuriiie consiliului de Administratie

contiiiui de Ad isiratie este insarcinat sa supraveghezeperformantamanagementuluiexecutiv,

situatia generală a aiateriiur din cadrul societatii. CoriSiitui rpriiina managementul executiv

Respunsahiiitătile principale ale Cpnsiiiului de Administratie;

. 'in termen de au de zile de la data numirii sale, consiliul de administratie elaborează si prezinta

asotiatuiui unic, spre aprobare, componenta de administrare a pianului de administrare, rare include

strategia de administrarepe durata mandatului pentru atingerea epieetivelor si crite r de periormanta

stapiiite in contractele de mandat,

- incheie termene de mandat m aumritatea puplica tuteiara avand ca oiziect adminiştrarea

societatii, care constituieanexă la actul administrativ de numire—,

- ştapileşte o pdi privind uzniiicteie de interese şi sistemele pentru punerea in aplicare a acesteia,
'in acest scop, consiliul de administratieadepta, in termen de 90 de zile de la data numirii, un mai de etica,

care te revizuieşte anual, daca este cazul, nind avizat, in prealabil, de auditorui intern, Codul de etică se

publică, prin grila preşedintelui consiliului de adm istrane, pe pagina de internet a societatii, in 45 de ore

de la adppiare, iarin cazul revizuirii, la data de 31 mai a anului in Lurs,

. întocmeşte rapoartele si dpcumenteie prevazute de ous nr 109/2011 eu modificarile ŞI

completarile ulterioare si le transmite Consiliului Judetean Buzau, precum si de alte acte normative

incidente in activitateasocietatii,

- Organizeaxă selectia directorului, numeşte şi revoca directorul stapilirid remuneraria acestuia in

toniormitate cu OUG tos/mn cu niodincariie si completarile ulterioare, cu avizul prealabil al Adunării

Generale a Asnţialului Unic,

. incheie cu directorul societatii contract de mandat sau contract de munca,

. Anaiizeeză si aprobă mmponenta de management a planului de administrareeiaporat de director,

in vederea realizarii indicatdriier de pei—fermanră financiari şi netinan ri;



. Aprobă griiele de salarizare in conformitatecu legislatia in uigoare si cu dispozitiile actului constitutiv

al societăţii,

. Analizează si aprobă organigrama, statul de functii si Regulamentul de organlzare si luncnonave a

societatii cu avizul prealabil al Adunării Generale a Aspuatului Unit.

- Elaboreaza proiettui de Act Constitutiu;

. Aproba Regulamenwl de ordine interioara, pnri care Se stabilesc dreoturiie si responsaoiiiratiie ce

reuni personalului societatii. la propunerea directorului,

. propune Adunarii Generale a Asociatuiui Umc mndillcarei/completarea Actului Carismutw,

maiorarea sau micsorarea eapitaluiui social;

- 5taoiieste si menline peiitioile de asigurare in ceea ce priveste nevionalul si bunurile Saeletatli,

- Promoveaza studii si propune autoritatilor cumpeleme lamele pentru furnizarea Sewlullor;

. Aprooa componenta comisiei de negociere a contractuluiColectiv de Munca,

. Aprobă contractul colectiv de munca,

. Aproba nominalizarea locurilor de muncă in eonditii deosebite;

- Apropa intmduzerea de noi tennoiogii si modernizareaeeloreiiistente,

- Aprotia norme, normative, reglementari în domeniul lehriit si eeononiit utilizate in desfasurarea

anima… societatii;

- Stabileste in (auditul! legii, regimul amortizarii activeior corporale si necorporale,

- supune spre aprobare investitiile ee urmeaza a se realiza de Societate in conditiile legii,

- Avilează si supune spre aprobare închirierea de active potrivit iegi'

- Propune spre analiza asociereaSocietatii petriuit legii,

- urise alte atribut prevélule prin contractul de mandat, prin Actul ConStltuliV şi prin lege, stabiiite

competenta administratoriiorsocietatii
consiliul de Administratie are urmăwarele competenţe de baza, care nu pot fi delegate direaarului'

- Elaborează concepţia si strategia de detuoiiare a sotietatii,

. neieaga conducerea unui Director (persoana alela i-au fost delegate atributii de cpndusere a

societatii de catre Consiliul de Administratie indiferent de denumirea tennise a postului ocupat in cadrul

- Numeste si revocă directorul societatii,

- Stabilesteremuneratie directorului in bara notdrarii Adunărli Generale a Asociatiiiui unic,

- Aprobă delegăriie de competenta pentru diredor;

- Apropa incheierea oricăror contracte pentru care nu a delegat competenta directorului societa

. lncneie (Armene de mandat sau de muncă cu directorul societatii;

- Aprobă Lomomierita de management a planului de administrareelaborat de directorul societatii;

. Evaluează actiVitatea directorului, Evaluarea va uita atat executia mutrauului de mandat, cat si a

componentei de management a planului de administrare,
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. Prezmtă enum asociatumî umeîntermende mamm QDde zrle de \a încnerereaexercmuiui frnanciar,

raport… cu prn/VE la activttatea sacietatn, buantuw SI (om… pe nu)… sr prerueri, precum si prmedm

nmgvammm ue acrrurtare, x\ strategrer sr al bugeturur pe anul urmator,

- Pregateste rapoarte anude gr a ine rappnarr, Tn mnmmle \egH şv lmmementeazâ netărarue

autpritat pueueetutetare,

- Propune Aduna… Gene…e a Asacratulur Unic mamrarea “mm…… Seua! atunct cand aceasta

masura este necesara pentru desfăşurarea act precum sr înruntareaue nm umrau;

- Eterettă ambuUHe ce »au rost dewegatede catre Asperatul Unic;

. stapueşre a pentrca prn/md mnmetewede rnterese ş. cutemete pentru punerea în auhsar: a acesteia

In acest scop, cangur… de admrmstratie adepta, în termen de sa de me de \a data nurmni, un cod de ettsă,

care se rem-neste anuah uacg esre ea…, cana avtzzt, În prealabil, de Junilor… .nrern

- Tnmcmeşts rapoartewe ş\ documemde prevazute de oua nr 109/2011 cu mod…(ăme sr

completărHe ulterunre sr \e transmrre cansuiulut Judetean Buzau, precum şi pe alte aere normatrue

…pe… în actwrtarea secretat

- convoacă Auunarea generală extraovdmzră a asanatutui um: en de (Me ori este ne…e,

- thueşxe preprurue, ohhgawtle şr recpunsaprutătue persanammî spcietătn, cantorm Strutmnî

prganuatence apreuate;

- Aprohă numaru ue posh… sr normatwuw pe cunsulutre a campartrmenreterfunctranate,

. staaueşre competent—ete şi tru/eh“ ee contramare a împrumuturder bancare cerure, a creerreter

camerclale pe termen scurt ŞI med… şr aprope eHberarea garanpilor cu aviz… prealabi! al Adunăm generate

. Stamleşte sr apratza', În I\mtta hugnmm de venituri sr Chek… probat de Adunarea generată a

asumam… umc, mpumcan tn slruuum aceuula, rn umata mmpetenreuprpentru care a prrrrut mandat;

. npraaa mueml garanrnlar şr meu… pe :unsmulre a acestora pentru persaanele (are au Lamele: de

gesuunar;

. inchere actete ,unuice necesare pentru (eahzarea auzeaulut de anuntate s\ Suuetâw' ş. pentru
ducerea \a îndephmre a hotararuprAspectul mc,

. Negocvazé cantractut calectu de munca şr aprapa srarutul persanammw,

. nezalva anpe aka umbleme sublhte de Adunarea genemâ e asumam…“ untc sau care sun!

prevăzutede tegrswana în vigoare
c). Cpmppnenra Cnnsuiulurde Admtmslraţle

cpns de Admimslrare va avea ca campenenta mrxtă sr ecnumrată ceea ce Dnveste experienta

nreiesrpnata,necare membm trecute sa ama e cahhcave necesară pentru a svama aperatrunue sr palmcue

secreta…



ca… criie i nhlixamvll nn'ivliid :ampnneniţi consiliului :

1 cel …in doi dintre membrii Lansiiiuiui de administraţie (mhuie ss aiba midii ecunumice sau…imice şi

expgnenţă în demeniui ecunomic, !Llrldlc, Lontahiilute, de audit sau iinanciai de cei puţ… 5 am,

1 nu pe… fi mai mult de un membru din rândui funcţionariiur pubilEi sau ai altor mega… de persana! din

wdrui autorilâţil puhiice (uteiave un din cadrul aiiol aumiiiăii sau instimţh publice;

3 componenţa :onslliuiul de administraţie va fi iomiacă din adminisirawii nsexecuiivi si independenţi iii

sensuimiam din Legea uim/1990 a saciekăţilor, repubiicălă, cu modificarne Şi compietérile uiieiioare;

47 eviiarea Slmawlor de cunfiiu de interese şi incampaiibiiiiéii prevăzute de oua nima/zau prwinu

gwgmania corporativă a iniiepiiiideiiioi pubiiua, cu modificările şi mmpietăviie uiterioare Şi Legea

„31/1990 rgpubiimă, cu modificăiiie Şi complelănie uitenosre.

Prulllul candidatului neutru pnllţla in membru în misiuni de Adminlsuz zl Societăţii

DOMENII PRîSTsznv SRL

Pentru a Se caiificz pemru FDZlţia de membru În cadrui Consiiiuiui de Adminimaiiş ai Sotlelăţli

DOMENH PREST sznv sm, …am… iiewie să îndeplinească urmamareie criisiii generai:

. midii univeisiiare de iitenţă ami… cu dipiomă, respectiv midii Superioare de iungă durată,

absoivite cu dipiumă de liceniă sau echivaleniă;

. admlmsuatolil trebuie să aibă experienţa în Îmbunătăţirea perinimaniei societăţii… nu regi-iei

aulanome pe care [Erau adminisirai sau condus:

. tandidatulvébuie să albă studi „ai… inginereşli,

- cunoaşmea iimbii ramâne…… Şi mimi,

. capetitalea deplină de exemiiiu,

- să nu faca pane concomitent, din mai mii de 3 (iieii carisiiii de adm isimie aie unui regii

aumnume sau xucieiăii comerciaic,

. să nufie destituimi tr-o lunqie mimica sau să MH fi in…aimmractui iiiaiviuuai de muncă pentru
motive disciplinarE iii uiiimii 5 ani.

in procedura de seieqie, pentru acuparea Dalmei de membru in c…iiiui de Adminisuaiie al

sacieiăzii DOMENIi PRESY szwv sn, candidaţii vor ii mii…. in baza urmăKOEYEIOI CUIE… de evaiuaw:

1.1. cumnatei“: speciiice şecmwlui
1 1 1 Expeiienii reievanlăin dameriiui deactlvilam ai …ieiéiii

1.1.2. Cunoaşierea proceseiw (ehnologice/uperztmnaiedin domeniui de amvitale ai mieiaţii

1.1. Cnmpetenţe nmfesiunile de imuomuiă strategi llehn

&



1.2.1. Planmcare suategică

1.2 2 Leaneumywcapamule de \… a dem…orşide evamare a \mpacmhu arestare …… \ntreprmdevu

şw engmawmatestau
1 2 3 Marke'lmg ş. onenme către relmlale

n 4 Management… \nvesnwlor

1.2 5 Managemenuinanciar

1.3. Compuenţe de guvemanţă mrpnmlvă
1,3 1 Managementprin oblemve

1 3 : mgamzaye şi unumarea procesemr

1.3.3 Monuonzarea active a rezuhatehr

1.3.4 Managementulresursemv

: 3 5 Management… pedarmanţew

1.4. Expedenţ: pe plan Inc:! niunal

1.5 Reputaţia permnali şi waveeiomli
1 5.1 tredmnixaze

1 5.2 Ammău de relasionare

;,53 cenzurarea de a mHueMz, curwinge $» mouva

175 4 capwmez de asumare x (esnnnsamhtăţimr

1.5. Axinlere cu scrisoare: a. aşteptări

Dnmmente necesare pentru depunerea candidakur

. mrmulum mae,
- caz.…udmey,

. cazier (m\-,

. cum este …un,

. mw acte de manuale“,

. cop-e carne! de muncă sau alte documente din/editoare care să azesze expelîenţa conform

thcnănh

. adm/enmamedmmâ care xi ateste sarea de sănătate;

. declaraţie pe propne raspundere cu pnwe !a statut… de Independent în sensul MASE md : &…

Legea 31/1990, repuh atâ cu mami rărHe ;. complelănle ultzvînzre,



. declarare pe pmprie răspundere că nu se ani în vreuna dm nume d compatibilrtete prevăzute

de oua nr.ms/zon şi Legea ru 31/199Mam73ind1tomberar cu an 5, ahn.[2)];

dedaraţîc ,…va apanenenţa ra mnsrnue de admrmsmrre;

declaraţiede mnsnmţămânlcu privire \e urmarea şr prelvcrerea daremr pergunare;

declarase prwlnd deslăşurarea une- praoedun' de natură penală,

dederaue prwmd neîncadrareiîn s\(uaua de…ma ue rmerese.

Dosarele de Landidalwădepuse rn xermen formează lista lungă, care are caracter cunfrdemial şr nu

trebuie să ire Publicală

Elcmenle de connuenyumaxe:

Lista elemenrerurcnnvidenrrawe

Idenmalea, uaxere pevsoanere ş. duszvele ve canurdarvré am amicanmor,

\nfurmaţh referîmare Iz viată prrvară, proleslonaH său pubHcă a aprimruor,

ruse,… idenmme pe parcursul procesuluide recrutare şl ulen'

membm al emise de seleqre
Î

J

m.m. R<semenuucac probamlime ne Măxuude mimmuare \\

;
aparwe

, Cruz denmp Mică Armare unnr rezerve de Kim: pe
\ neLare acm-…e şr pe fiecare Supă a

\

\ proreavrur pentru a vegpecta greecul

ee execuve. \

r

1

2 lndrspunhrruaeea un… M\ză Preluarea sar rm… de „are un sit

Expert eu cumperenxe mirar



Număr mic demamei ! Medi! 1 Medwauzareapruoesurm de recrutare

pun presa roma, presa ezonomwcâ,

ste-url de recrutare, reluarea

mas…… masa;…ui pubhcilar, pnn

metode de tomumcave nivel:! cu

potenţiah andldaţn 4 structura

prolesinnaVE Iocan, Drganuzml \acale

de afac…) etc.

sum-rul actMlăţilur din am! Pmcedulîi de selecţie:
\

Animale Termen Responsablh'
\

Declanşavea umcedum deEmllerea neam… de nume aAutomatea puma
alama. "mai ulehră

Numwea cum de Seledle

Haborarea ş. aprobarea planulumo nle de \a data Comisia de sewaaţia

de sewecţie aclanşăru prnzedum.

Pubhcarea la ale de \a dau cam… de semne

Man… de selecţie dedanşăru pmmdu

anagina de

mama a Automata pubhce
\

Tutelare
}

Pruentarea [10 IHE de la daka Comisia de se1ecve
Hedansă puneau…

Mama…prnmulul aan…damlm \

Der—darea proud-Im de sebecţie onfom' lermeneior Ca…… de selectie

„aval… de ous
… 109/1011,prn/md

[g…/amma corpmatwă a

ntreprmderimr publice.



Lista persoanelor de cum… Duble Lorena * tonsmev |…de DJAPL !» cadrm [unswhmm Judeţean

Buzau.

Mumia &; comunicare

camummea în cadru acestui proces se face în Sms urm poşlz memumzé, \a adresa de ermaH

djaplsicmmmzi mm şw (eMOmL \; numerele mas/714 195, nus/717953 mteHor me, \a număr… de

Iax DEE/714.198 sau wm depunerea dncumenlelor \a Regwstratura Con "\qu: Judetean Buzău,

slr,N,BălceScu, nrAK, mun Buzău

COMISIA uz smcnz:

, PETRE IULIAN, Direcwr executvv DAM — preşedmle

, omu MIRELA, mmm am… cum - membru

rluNGuMARIUS, Dlrecmr executiv adjunctDuma Economică , membru
VRADIJLESCU FLORICA, Şef Servicul Reţurse umane -membru

VEDERE LORENA,cum… „…am DJAPL rmemhvu


