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I.PROFILUL CONSILXULUI DE ADMINISYRATIE AL SOCIETATII DOMENII
PREST SERV S.R.L.

Promul Consiliului de Administratie este întocmit în conformitate cu

prevederile DUG ni'.109/2011 cu modincările şi completările ulterioare şi ale
normelormetodologice aprobate prin HG nau/2015.

Profilui consiliului se bazează pe următoarele componente:
a) anai' a cerinţelor contextuale ale intreprinderii publice, în general, şi ale

consiliului in particular;
a) matricea unui proni al consiliului de administratie.

CAPITOLUL 1. Analiza cerinţelor contextuale ale Întreprinderii publice, în
general, şi ale Consiliul în particular

Prezentarea Societă
Domenii Prest Serv S.R.L. este o societate Constitu 'ii'i anui 2014 în Scopul

asigurării derulării Proiectului LIFElOENV/RO/727 “Valorificarea deşeurilor din

construcţii şi demolări din Judeţul Buzău", implementat de Consiliul Judetean Buzău
Şi finanţat prin Programul LIFE + al comisiei Europene, 'in vederea atingerii ţinteior,
conform cu Directiva zeus/gs/ce privind deşeurile, transpusă în legislaţia naţională
prin Legea nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor.

Astfel Domenii Prest Serv S.R.L. asigură administrarea prin delegare directă
a Serviciului public de eliminare a deseurilor din construcţii şi demolări de la Judetul
Buzau, activitate ce se desfăsoară in cadrul Statiei Pilot de eliminare a

D.C,D.(deşeuri din constructii si demolari) din localitatea Verneşti, judetul Buzau,
De asemenea, societatea Domenii Prest Serv S.R.L. gestionează prin delegare

directă si unele activităţi ale Serviciului public de administrare a domeniului public si

privat al Judetului Buzău.
o altă componentă cuprinsă in sfera activităţilor desfăşurate de societatea Domenii
Prest Serv s R.L., se regăseşte activitatea de lucrări de construcţii a drumurilor Şi

autostrăzllor.

Viziune/Misiune] Valori

Misiunea societăţii Domenii Prest S.R.L. este aceea de a se mentine si de a se
dezvolta ca un important operator in domeniul de activitate atât pe plan local cât si
regional şi de a funcţiona cu profesionalism Şi responsabilitate.

CAPITOLUL II. Cerinţe contextua|e
11.1. pozitionarea strategică a societăţii
Societatea Domenii Prest Serv este operatorul ce asigură continuarea implementării
proiectului LlFElOENV/RO/7Z7 “Valormcarea deşeurilor din construcţii şi demolări
din judeţul Buzău", finanţat prin Programul LIFE + al Comisiei Europene.
Proiectul a fost implementat de Consiliului Judeţean Buzău în parteneriat
9“ sc Natura Management SRL Bucureşti.
in cadrul acestui proiect operează statia Pilot din Iocal'tatea Vernesti,
judeţul Buzău, ce are ca singur scop asigurarea serv ului public de
eliminare a DCD (deseuri din construcţii şi demola



Obiectivele Proiectului

Asa cum a fost prevăzut si in studiul de fezabilitate ce a stat la baza implementarii
acestui proiect, sa avut in vedere atingerea tintei menţionate în Legea
nr.211/2011, fiind necesar să se realizeze recuperarea şi reutilizarea fracţiilor
refolosibile din DCD (deşeuri din construcv si demolări), astfel încât să meargă la

depozitul Mai o cantitate din ce in ce mai mică, ajungând în 2020 la un procent de
DCD depozitate de 30%.
Astfel, o ectivele strategiilor în domeniul gestionării deşeurilor din
construc ! şi demolari, conform Directivei Europene ZOOBIQS/CE privind deşeurile
(noua directi ă a deşeurilor) transpusă în legislaţia naţională prin Legea nr.
211/1011 privind regimul deşeurilor, act de reglementare sunt cele prevazute la
Art. 2, aliniatul 2 şi anume " să atingă, până in anul 2020, un nivel de pregătire
pentru reutilizare, reciclare şi alte operaţiuni de valorificare materială, inclusiv
operaţiuni de umplere ramp/elene care utilizează deşeuri pentru a înlocui alte
materiale, n_e minimum mag din masa cantităţilor de deşeuri nepericuloase
provenite om activităţi de construcţie si demolări, cu excepţia materialelor geologice
naturale definite la categoria 17 05 04 din Hotărârea Guvernului nr, 856/2002, cu
completările ulterioare,"

Utilizatorii serviciului public de eliminare DCD, sunt:

a, Persoane fizice din mediu urban sau rural;
b. Persoane juridice: firme de construcţii, unităţi comerciale, organizaţii
profesionale, etc.

Raporturile dintre operatorii serviciului de operare si utilizatori se desfasoară pe
baze contractuale, cu respectarea prevederilor regulamentului serviciului si ale
contractului—cadru de prestare a serviciului, adoptată de Consiliul Judeţean Buzău.
Consiliul Judeţean Buzău, in calitate de autoritate executivă şi de semnatar ai
contractului de delegare a gestiunii, este responsabil de asigurarea serviciului
de operare a Staţiei pilot si urmareste respectarea de către operator a
lndicato “lor de calitate a serviciului, a clauzelor contractuale si a prevederilor
legislatiei in vigoare.

Oportunitatea implementa I Proieetului LIFElOENV/R0/727 “Valor!
deşeurilor din construcţii şi demolări din judeţul Buzău"
În cadrul Proiectului LlFElOENV/RO/7Z7 “Valorificarea deşeurilor din construcţii şi
demolări din judeţul Buzău", nnanţat prin Programul LIFE + ai Comisiei europene,
s-a efectuat Diagnoza DCD, in cadrul căreia s-a evaluat cantitatea de ncn
existentă pe teren (tone) de cca. 120.000 la în arealul municipiului Buzău, 25 to
in zona aerodromului, şi 1.977,s to în restul judeţului.
o cantitate estimată de DCD ce ar putea rezulta din dezafectarea clădirilor si
structurilor degradate (dar care 'in mare parte necesită documentaţii de autorizare a
intervenţiei) a fost de cca. 73.705 tone,
Astfel, ca urmare a identificării DCD si a estimărilor facute in cadrul Diagnozei, s-a
stabilit o rată de generare DCD per capita diferenţiată, respectiv 250 kg/loc/an
pentru spaţiul urpan şi au ko/ioc/an pentru spaţiul rurai. Aceste rate de generare
corespund unei cantităţi anuale generate de DCD de cca 49.564 tone în urban si
cca. 22.754 tone în spaţiul rural.

ILZ. Reglementări legale şi recomandări de bune practi

în baza prevederilor out: nude/2011 privind guvernanta corporativă a
întreprinderilor publice, cu modificările si completarile ulterioare şi ale Hotărârii de
Guvern nr. 722/2016,



1. Consiliul de administraţie al Domenii i>rest Serv 5,R.L. va fi alcătuit din 3
membri după cum urmează:

, Un membru cu studii economice şi experienţă 'in domeniul economic,
contabilitate, de audit sau financiar de cel puţin 5 ani-,

- un membru cu studii în domeniul stiintelor ingineresti-,
, Cel puţin un membru cu minim 3 ani experienţă în administrarea sau

managementul unor societati, inclusiv societăţi private.
2. În cadrul Consiliului de administratie nu poate n mai mult de un membru din

rândul funcţionarilor publici sau al altor categorii de personal din cadrul autorităţii
publice tutelare ori din cadrul altor autorităţi sau institutii publice,

3. Componenţa consiliului de administraţie este formată din administratori
neexecut'ivi si independenţi, în sensul art. lssAz din Legea nr. 31/1990,
republicată, cu modificarile şi completările ulterioare;

4. Nu pot fi administratori persoanele care, potrivit legii, sunt incapabile ori care
au fost condamnate pentru infracţiuni contra patrimoniului prin nesocotirea
increderii, infracţiuni de corupţie, delapidare, infracţiuni de fals in inscrisuri,
evaziune nscală, infracţiuni prevăzute de Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi
sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire
şi combatere a nnanţărli terorismului, republicată, cu modificările ulterioare,

5, o persoană mică poate exercita concomitent cel mult 3 mandate de
administrator in intreprinderi publice. Această prevedere se aplică in aceeasi
măsura persoanei fizice administrator sau membru al consiliului de supraveghere,
precum şi persoanei flzlce reprezentant al unei persoane juridice administrator un
membru al consiliului de supraveghere-,

a. consiliul de administratie va a astfel format încat să se asigure o diversincare
a competenţelor la nivelul consiliului de administraţie-,

7. Membrii consiliului de administraţie detin experientă in îmbunătăţirea
performanţei societatilor sau regiilor autonome in care au activat.

8. Mandatul administratoriloreste stabilit prin actul constitutiv, neputând depăşi
4 ani. Mandatul administratorilor care şirau îndeplinit in mod corespunzător
atribuţiile poate fi reinnoit ca urmare a unui proces de evaluare, dacă prin actul
constitutiv nu se dispune altfel. Mandatul administratoriior numiţi ca urmare a
incetarii, sub orice formă, a mandatului administratorilor iniţiali coincide cu durata
rămasă din mandatul administratorului care a fost înlocuit. Membri consiliului de
administraţie nu pot fi numiti si directori ai societatii.

u.:l. Responsabllltăţile Consiliului de Administraţie
Tipul de administrare: unitar
Consiliul de administraţie este "lnsărcinat cu îndepllnirea tuturor actelor necesare şi
utile pentru realizarea obiectului de activitate al societătil.
Consiliul dE Administraţie Îşi desfăşoară activitatea in conformitate cu propriul Său
regulament de organizare şi funcţionare, aprobat de Consiliul Judeţean Buzău.

Responsabilităţlle principale ale consulului de Administaţia:

- în termen de 90 de zile de la data numirii sale, consiliul de administratie
elaborează Sl prezintă asociatului unic, spre aprobare, componenta de
administrare a planului de adm strare, care include strategia de
administrare pe durata mandatului pentru atingerea obiectivelor si criteriilor
de performanţă stabilite in contractele de mandat-,

. încheie contracte de mandat cu autoritatea publică tutelară având Ca obiect
administrarea societăţii, care constituie anexă la actul administrativ de
numire-,

- stabileşte o politică privind conflictele de interese şi sistemele pentru
punerea in aplicare a acesteia. in acest scop, consiliul de administraţie
adoptă, in termen de 90 de zile de la data numirii, un cod de etică, care se
revizuieste anual, dacă este cazul, fiind avizat, iri preaiatiil, de auditorui
intern. Codul de etică se publică, prin grija preşedintelui consiliului de
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administraţie, pe pagina de internet a societătii, în 49 de ore de la adoptare,
iar în cazul revizuirii, la data de 31 mai a anului în curs;
întocmeşte rapoartele si documentele prevăzute de OUG nr, 109/2011 cu
modlfîcările si completările ulterioare şi le transmite Conslliulul Judeţean
Buzau, precum şi de alte acte normative incidente in activitatea societatii;
organizează selectia directorului, numeşte şi revocă directorul stabilind
remuneraţia acestuia în conformitate cu OUG 109/2031 cu modificările şi
completările ulterioare, cu avizul prealabil al Adunării Generale a Asociatului
unic;
incheie cu directorul societătii contract de mandat sau contract de muncă;
analizează şi aprobă componenta de management a planului de administrare
elaborat de director, în vederea realizării indicatorilor de performanţă
ananciari şi nefinanciari;
aprobă grilele de salarizare in conformitate cu legislaţia în vigoare;
analizează si aprobă Organigrama, statul de functii Şl Regulamentul de
organizare si funcţionare a societăţii cu avizul prealabil al Adunării Generale
a Asoclamlul Urilc'r
elaborează proiectul de Act Constitutiv;
aprobă Regulamentul de ordine interioară, prin care se stabilesc drepturile Şl

responsabilitătile e revin personalului societătii, la propunerea directorului ;

propune Adunări Generale a Asociatului unic modlncarea/completarea
Actului constitutiv, majorarea sau micşorarea capitalului social;
stabileste si mentine politicile de asigurare în ceea ce priveste personalul si
bunurile societăţii
promovează studii Şl propune autorităţilor competente tarifele pentru
furnizarea Serviciilor;
aprobă componenta Comisiei de negociere a Contractului Colectiv de Muncă;
aprobă contractul colectiv de muncă;
aprobă nominalizarea locurilor de muncă in condiţii deosebite;
aprobă introducerea de noi tehnologii si modernizarea celor existente;
aprobă norme, normative, reglementări în domeniul tehnic şi economic
utilizate in desfăsurarea activitătii societăţii;
stabileste in conditiile legii, regimul amortizării activelor corporale si
necorporale;
supune spre aprobare investitiile ce urmează a se realiza de societate in
condiţiile legii;
avizează si supune spre aprobare inchirierea de active potrivit legii;
propune spre analiză asocierea societăţii potrivit legii;
orice alte atribuţii prevăzute prin contractul de mandat, prin Actul Constitutiv
şi prin lege, stabilite in competenţa administratorilor Societăţii,

Conslll'ul de Administratie are următoarele competente de bază, care nu pot fi
delegate directorilor:

elaborează conceptia 5l strategia de dezvoltare a societatii;
deleagă conducerea unui Director ( persoana careia i-au fost delegate
atributii de conducere a societăţii de către Consiliul de Administraţie
indiferent de denumirea tennlcă a postului ocupat in cadrul Societăţii).
numeste si revocă directorul societatii—,
stabileşte remuneraţia directorului in baza notăra '

Asociatului Unic;
aprobă delegările de competenţă pentru director;
aprobă incheierea oricăror contracte pentru care nu a delegat competenţă
directorului societăţii;
incheie contracte de mandat sau de muncă cu directorul societăţii ;

Adunărll Generale a



. aprobă componenta de management a planului de administrare elaborat de
directorul societăţii;

- evaluează activitatea directorului. Evaluarea va viza atat executia contractului
de mandat, cât si a componentei de management a planului de administrare;

. prezintă anual asociatului unic, in termen de maxim 90 de zile de la

incheierea exercitiului nnanciar, rapoitul cu privire la activitatea societăţii,
bilanţul ş'l contul de pront şi pierderi, precum si proiectul programului de

activitate, al strategiei si al bugetului pe anul următor;
- pregăteşte rapoarte anuale şi alte raportări, in conditiile legii şi

implementează notărările autoritătii publice tutelare;
. propune Adunării Generale a Asbciatului Unic majorarea capitalului social

atunci când această măsură este necesară pentru desfăşurarea activităţii,

precum si inaintarea de noi unităţi;
. exercită atributiile ce i-au fost delegate de către Asociatul Unic;
. stabileşte o politică privind conliictele de interese ş'l sistemele pentru punerea

în aplicare a acesteia. în acest scop, consiliul de administraţie adoptă, in
termen de 90 de zile de la data numirii, un cod de etică, care se revizuieste
anual, dacă este Cazul, G'lnd aVlZat, în prealabil, de auditnrul intern.

- întocmeşte rapoartele si documentele prevăzute de OUG nr. 109/2011 cu
modincările şi completările ulterioare şi le transmite Consiliului Judeţean
Buzău, precum side alte acte normative incidente in activitatea societăţii;

. convoacă Adunarea generală extraordinară a asociatului unic ori de câte ori
este nevoie“,

. stabileste drepturile, obligaţiile si responsabilităţile personalului societăţii,
conform structurii organizatorice aprobate;

. aprobă numărul de posturi si normativul de constituire a compartimentelor
funcţionale;

. stabileste competentele si nivelul de contractare a imprumuturilor bancare
cerute, a creditelor comerciale pe termen scurt si mediu si aprobă eliberarea
garantiilor, cu aVizul prealabil al Adunării generale

- stabileşte si aprobă, in limita bugetului de venituri si cheltuieli aprobat de
Adunarea generală a asociatului uriic, modincări in structura acestuia, in

limita competenţelor pentru care a primit mandat;
. aprobă nivelul garantiilor si modul de constituire a acestora pentru

persoanele care au calitatea de gestionar;
. închele actele juridice necesare pentru realizarea obiectului de activitate al

Societăţii şi pentru ducerea la indeplinire a hotărârilorAsociatului unic;
. negociază contractul colectiv de muncă şi aprobă statutul personalului;
. rezolvă orice alte probleme stabilite de Adunarea generală a asociatului unic

sau care sunt prevăzute de legislaţia in vigoare.

Membrii consiliului de administratie işi exercită mandatul cu prudenta şi
dlligenţa unui bun administrator, Membrii consiliului de administratie îşi vor exercita
mandatul cu loialitate, in interesul societatii Membrii consiliului de administratie nu
vor divulga informatiile confidentiale şi secretele comerciale ale societăţii, la care au
acces în calitatea lor de administratorli Această obligaţie le revine şi după încetarea
mandatului de administratori

CAPITOLULm. Capacităti, trăsături si cerinţe ale membrilor Consiliului de
Administra

Luând în considerare informatiile din capitolele anterioare, fiecărul membru al
Consiliului de Administratie ii este cel putin cerut:



. Să exercite concomitent cel mult 3 mandate de administrator Şl/sau de membru
al consiliului de supraveghere in societăţi si sau intreprinderi publice al căror
sediu se află pe teritoriul României;

. să detina experienţă în îmbunătăţirea performanţei societăţilor sau regiilor
autonome în care au activat.

Cerinţele de mai sus sunt obligatorii şi reprezintă o condiţie esenţială pentru
accederea in consiliu de administraţie şi, implicit, in procesul de selectie.

Pentru constituirea consiliului de Administraţie, membri trebuie să fie
administratori neexecutivi si independenţi.

Celelalte cerinţe determinate de Capitolul 11, referitoare la diversificarea
competentelor, a studiilor si a experientei profesionale in anumite domenii, vor fi

considerate în alcătuirea Consiliului de Administraţie, in etapele de recomandări
si/sau numire, în baza acestor cerinte si, avand in vedere Capitolul II, Consiliul de
Administraţie ar n bine să aibă o componentă mixta si echilibrată in ceea ce priveşte
genul, vărsta, etnia, precum si în ceea ce priveste experienta profesională,
asigurând o diversitate a expertizei si experientelor la nivelul intregului consiliu. Nu
este poligatorlu ca membrii Consiliului de Administratie să aibă experienţă
profesională in sectorul de actiVitate în care activează societatea, intrucăt
pluralitatea de experienţe profesionale poate oferi substanţă discuţiilor şi
activităţilor consiliului. Armonizarea experientei in mediul privat cu experienţă in

mediul public este de dorit, fără ca tipul acesta de experienţă să dewnă o conditie
obligatorie. Prin urmare, aceste cerinte se vor reflecta in:

- stud uperioare de lungă durată,rinalizate-,
- experienţă de administrare şl/sau management intrro societate publică sau

privată sau regie autonomă,
sinteza acestor cerinte este exprimată in criteriile prescriptive si prescriptive din
Matricea Consiliului de Administratie

CAPITOLULH.Mat ea profilului Consiliului de adm istraţie
Deoarece numai studiile absolvite si experienţa profesională obtinută in

anumite societăţi nu garantează capabilitatea unui candidat de a răspunde
aşteptărilor asociatului si nici capacitatea acestuia de a obtine rezultatele scontate,
pe parcursul întregului proces de recrutare si selecţie se vor evalua urmatoarele
competenţe si trăsaturi:

\ Criterii sau Pondere
l Optional

(Opt-)
1. Competente specifice l

sectorului i *1.1 Capacitatea de a gestiona tehnic, l '

,
comercial Sl economic activele oolig. l 1

, 3 societati *
5 ,

1.2 Capacitatea de a integra in decizii a : 1
g si actiuni imperativele prontabilitatii l “ '

„a 1.3 Capacitatea de a puncta i

,

% interesele autoritatii publice tutelare Oblig, , 1

, u- iale societatii , negociere integrativă
»—

l 1,4, Capacitatea de a maximiza o , ,il zultatele lichidării societătii l “ '

:. Competente profesionale de i

importanta strategică / tehnică ,

, 2.1 Planificare strategică Obllg. l 1 l



2,2 Leadership oplig. \ 1

2.3. Marketing si orientare catre …?th 1
rezultate_ .

. Managementul investitiilor oblig. 1

2.5 Managementnnanciar Opt. 1 f\3. Competenţe de guvernantăi
corporativă
3.1 Management prin obiective oblig. „ 0,5

i 3. 2 organizare si optimizarea Ob“? 0,5
proceselor i

3.3 Monitorizarea activa a rezultatelor oplig. 1 '

3.4 Managementul resurselor oblig; i 1

i 3.5 Managementul performantei Oblig. 1

„a. Reputatia personală si
profesională

\ f* ; 4.1Credibilitate
_

oaiig, 0,5
% 4.2 Capacitate de relationare golig. 0,5
% i4.3 »Capaqcltatea de a influenta, Oblia 1

; convinge si mctlza
- 4.5 Ca acitatea e asumare a .: responîabll'ltatilor Ob“? 1

5. cu scrisoarea de
astepta a acţionari i

0…“3' *
l

m
5. studii economice oblig. \ N/A

: 74 Studii în domeniul tiin elor .
* 'ă" ingineresti

5 t Ob“? '…
'E 7; &. Experienta in domeniul economic, i ]

g,; contabilitate, audit sau financiar de oblig. l N/A :

a :! cel putin5 ani ,0 9 Studii su erioare de iun ă durată
i „, absolvite cu %lp!oma de llcengtă Ob“? NIA

%
l 10. Cel putin 3 ani de experientă ini

.;} iadmlnistrarea sau managementul
\ Ob“ N/A

& g unor societati, inclusiv societati din 9'

g 5 sectorul privat i

%'E 11. Înscrieri '… cazierul judiciar oblig, N/A

\
'E & 12. Inscrieri "in cazierul nscai oblig, N/A

'% g _13_. Număr mandate concomitente oblig. N/A
u 5 14. Statutul de funcţionar public sau' „

- alte cate arii de ersonal din cadrul .

E autorităţiigpublice Şuteiai'e sau ai altor °”“9' "“
instituţjuaubllce

CAPITOLUL IV. Criterii de competenţă Şi trăsătu
Consiliului de Administratie - descriere şi îndi atari aso
I.Competente
1. Competenţe specifice sectorului

Criteriul de competentă \

Capacitatea de a gestiona temut,
comercial si economic activele i

societăţii

*la cerintele prescriptive Şi proscriptive nu se aplica pondere

olosite cadrul matric i

indicatori asoclgţL
orientat către pront
asigură disponibilitatea activelor
caută solutii inovative de valorificare a
activelor



dispozitie

Capacitatea de a integra ln declzll
si actiuni imperativul profitabilitaţll

icre a veniturilor

Interesele actlorlarllor, ale
autorltăti'l publl'ce tutelare şi ale
societatii » ne.oclere inte-rativă

Capacitatea de a tonv

Capacitatea de a maxlmlza
rezultatele llchldărll societatii

capacitatea de a Catallza societatea pentru a exploata optll'l'l actlvclc puse la

Capamtdtea de a monitoriza activ Cosmrlle îl de a face dem

1.3 Capacitatea de a puncta l .

unge actionam \d accepte solut

Capacitatea de a obtine un nlavlm de rczultate din lllhldarea <!)th

monltarlzează actlv costurl i

ldentiflcă şi aplica măsurl de reducere a
costurilor
caută permanent al apllcă măsurl de
crestere a veniturilor

sllrl permanente de

capacitatea de argumentare structurată
abordarea de castig pentru ambele partl l

interesate

de lirnidaro
Se implica activ in implementarea
lichldărl'l
Identlflcă actori cheie ce pot faclhta
lichidarea rofltabllă a sucletătil

2. competenţe profesionale de imgortgnţăjtrateglcă / tehnică
Criteriul de competenta

Planificare strategică

Are capacitatea de a

de [ramforma nbleLLli/ele atre!

functle de Evulutle
2.2

Leadersnlp

Bazându se pe

labora, plecand de la mama 5l v
stl'ateqme Sl planuri strategice care sa Landllca la atingerea acestora, are (apacltatta

lu) ln nbl
pe termen mediu (de ea. Anuale). Are capdutntea de a elabora
de a tiune pe tarrner scurt si capacltatea de a I'eVlZul periodic planurile elaborate in

Indlcatorlasoclaţif ' ,viziunea sa ai pe
asteptarile acţionarllor elaborează
planuri Strateglce fezapile.
lnltlază sl coordonează elaborarea
planurilor pe termen mediu şi lung in
care prevede cel mai bun si cel mai
punţln bun scenariu poslbll.
întelege Sl utilizeaza in intreaga sa
cumplexltate Sistemul de management
prin obiective Ştie să deflnească
obiective interdependente pentru a se
asigura că partl ale societati vor avea
interesul să conlucreze in sensul
atingerii acestora,
Frecvent elaborează planuri de actiune
pe termen scurt pe care le corelează cu
.lanurlle -e termen mediu si lun

mea societatii, obie Uwe

vn operatii alo %} d a elabora planuri
mplmncnta planuri

stapaneste perfect procesul de
persuaslune si il utilizeaza frecvent
pentru a-l inspira pe colaboratorii săi
cărora le împărtăşeşte viziunea sa
asupra societatii.
Se foloseste de exemplul
pentru a seta regulile de disciplina,
pentru a seta standardele de
performantă, pentru a-i inspira pe
colaborator sai si a-i determina sa iaca

personal
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eforturi şi mai rnan pentru dezvoltarea
lor.

. Evaluează permanent performanta
angajatilor săi tinand cont de context…
in care a fost obtinută si face presiuni
pentru ca sistem… de remunerate să
poată recompensa performerii

- Are capacitatea de a motiva
colaboratorii sai satisfăcând acele nevoi
pe care acestia le resimt ca fiind incă
nesatisfacute.
Celebrează Victoriile societătii stiind ca
astfel îsi motivează colaboratorii. Este
permanent implicat si deseori entuziast
si stie să impartaseasca entuziasmul său
colaboratorilor
Are o bună viziune pe termen lung, stie
să formuleze obiective si planuri
strategice si stie să îsi folosească
intreaga sa capacitate de persuasiune
pentru a impartasi această Viziune si
planurile strategice celorlalti membri ai
Societălll.
Nu numai că respecta strict spiritul
tuturor regulilor si procedurllur
societatii, dar are o contributie
importantă in adaptarea permanentă a
setului de reguli si proceduri în functie
de cerintele interne si externe societatii
facând Şi efortul constant de a—i inspira
si e ceilalti în sensul res-ectării lor.

Cepatltatca dt i convinge pe membrii societa a' dorea—„::: sa depună eforturile
sustinute nece ale pentru alingerea obiectivelor strate ' c si np rationale ale
sotie tii din ai L ui consiliu de administratie faca parti-u

. Competente de leadership accentuate,
Orientarea către rezultate nu concepe ca o activitate inceputa sa

nu aiba finalul scontat.
Capacitatt'a…; asumare a respon-zaoiiifatilor si depu ea, in mod …ns t, a unui
efort pentru a atinge rezultate _ propuse. Capacitatea de auturmutlvars, (JO

per perentă duc” si dtul no t i dili ,… renunta, investite oc timp Vi resurse
pe tiu atinge ea izioiectiiirrlti preetatiilite in timpul Stabilit

Deţine capacitatea de a risca in mod
benefic astfel incat profitabilitatea
companiei să crească fără a pune în
.ericol situa ia economică.

Capacitatea det ir-i v sti pentru mezi/,ltarea opixt'ivelor e stente sau
realiîafua unora noi, luand in considerare incertitudinea si riscul impii xe in pruieet.

Managementul investitiilor

Fundamentează o analiză financiară
prealabilă al cărei obiectiv constă in
diagnosticarea starii de performantă
financiara a întreprinderii ia

Managementnnenciar incheierea exercitiului.
Asigurarea resurselor de finantare ,

de sustinere a manevrelor strategice
pentru a putea crea putere
şcongmlcăf



Capamtatea de a lntelegc sl de a aplica printlpll :, metdde sl tehnxtxlr: modcrm de
management pentru a nbtln avantaje competltwe sx mpanla sa rezrste ln
mecdnlsmele concursntlale.

3. competente de guvernanta corporativa

Crlter'lul de competenţă
, , lndxcatprx asdclatl *. Are () toarce bună capamtate de
antxcxpare a nevmllor de schimhare, ceea
cell perrnxte sa planxnce ln detalxu sx dxn
timp procese de schlmbare pe care le
implementează rara presiunea tlmpulul.

. Are calltatea de a „vinde“ s[hlmbarea în
socletate ca nlna a adevarată
oortunltate.

Are tapacltatea de a urmărl permanent progresul actwltâtllor planxncal » si cvolutla
.ezultatelar lae a lua dxn x, np masunle earectxve ta se lrl'lpllnv Are rapatxtatea de a
elabnm, lmplementa sl urxlx a xnstrumente perldrrrxantt— dv rent…l xntermedxar pe
procesele ;hElE ale souxetatlx

Management prxn opxectxve

— Vlzuailzează toate prucesele socuetătll,
fluxurlle atasate, vlzuallzează sl
lrlteractlunlle dlrltl'E acestea, punctele de
x'ntersect'xe ce pot genera confllcte sau
scăderl ale performantex.
Vizualizează ansamblul de procedurl ale

l
socletătll s. are flexlbllrtatea de a le
revlzul perlodlc de îndata ce procesele

l aferente au rost lrnaunatatlte, având
\ gruă să actualizeze şi toate

lnterterentele.
. stăpâneşte sx utxlxzează etxclent metode

erxcace de lmbunătă xre a uroceselorl
capacx ea de a vxzuallza, întelege, evalua sl 'xrnbunatătx permanent pr-ntesele sr
rluxurxle alasato pe tare la ttxdrdnneaza,

Organizarea sx Dptlmlzarea
Proceselor

. Analxzeaza modul în care resursele
alocate sl SEercllle furnlzate sl—au atlrls
txnta, eventualele schlmbărl economice
sl concordanta actlurlllur lntreprlnse
pentru lmplementarea proxectulul cu
standardele sx cerintele exxstente.

. Colectează sx anallzează datele
rxnanc'xare şx materiale (foloseste metode
statxstlce, metode ralltatwe)

. Face analiza costrbeneflcm în vederea
stablllrll .rorxtabxlltătxl socletătîl

Caparx, tea de a culege lnformatil ru prlvlre la mndalxtatea xn (are au lust obtinutv
rezultatele xmplernentanx pont.… secretatxx,

Monxtorlzarea actxvă a rezultatelor

Folosirea diversiflcărll pentru
maxlmxzarea randamentului asteptat
prin investitlx în clase de attlve care ar

Managementul resurselor trebui să reactxoneze dxrerxt la acelaşl
eveniment

. Evaluarea corectă a factorul… txrnp prxn
cunoasterea celurrtrelfcategurll: termen x

10



scurt, termen mediu si termen lung.

tpaClmtea de a investi resursele puse la dispozitie luând in (onslderare naturile
aferente.

pentru ca intelege pe deplin importanta
asumării rolului de manitarizare Si
control, controlează periodic progresul
asupra ebiectiuelor, monitorizează
inputul, eutputurile si functionarea
pruceselor Si in plus incita părti ale
societătll spre autocontrol
responsabilizaneu-le astfelu
constată existenta si după caz creaza
sau optimizează Sisteme eficace de
munlturlzare si control in care
captureaza periodic informatiile
esentiale care să permită urmărlrea
evolutiei indicatorilor cneie de
performanţă ce descriu stareai
proceselor cheie ale societatii .

%

Susţine implementarea si optimizarea}
ipermanentă a sistemului de

management ai performantei în cadrul
companiei, coreianau—i cu evoluţia
indicatorilor cheie de performanta,
Este in permanenta in cautarea de
metode creative de crestere a
performanţei atat in pian inleldual cat
Şi de grup si face demersurile necesare
pentru implementarea celor mai eficace
dintre ele.
Elaborează si stabileste obiective de
performanţă intercorelate (individualr
gminy
Face eforturile necesare pentru a
implementa in cadrul companiei un
sistem performant si echitabil del
recompensare a performantei, in acord
cu legislatia muncii in Vigoare dar şi cu
cele mai bune practici internatianaie de
management. ,

Este preocupat Şi face demersurile
necesare pentru a integra calita-teal
dezvoltarea durabilă SI performantă ini
rândul valorilor, narmeior ai aii

Managementul performantei

ritualurilor Companlelr
Comunică “intens atât în interiorul cât Si

l

in exteriorul companiei despre
performanţele de exceptie obtinute Şi

pune în lumină performerii, celebrează
uplic Victoriile.

apacitatea de a urmari permanent pragrpsul a tiuita'tiio
rezultatelor ;! de a lua din timp maauriie corectura . ea impun. Cape-citat
eiatrn a, implementa si utiliza inatrurnt-ntt- Dsn'ornmntt: rio ronlml intermediar pe
pruLesl—Jle Lhele ale eucletătll. Cdpdut a de a ldellllfltd şi dt: a li ' riie ne esare
pentru a elabora, implementa gr a optimiza continuu pruceaul rie manaoement ai
perrprmaniei ancie „r. c patit tea de a arnipniz prin _cizii lrhpll'ale periormantâ
in pian inoiwouai ru „ in plan FOILLth. Capacitatea de a identifica şi rr—mmponta
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perfurmanta s\ performern. Capamtatoa de a instaura o untură a tahtaţu, a dezvuhăru
durdbnv si & perform nter în intre ga secretate Cap atea de a lrunemitu in
extenor urne-marre rătre performanţa, dezvmtnre durabHâ caHtate a cumpamcr,

II. Trăsături
4. Reputaţia personală şi profesională

Cntenm de competenţă
'Indrcaton asociau

- Ewtarea prezentam une» Hste \

de penencu care nu au mau
retevantă asupra activităţu
cHentului.

. Documentare encrenta sr
reaHstă despre neVoHe chentului
wzat, apoi ofenrea de smuth
pentru a 4e acaperh

. Prcmîsmm oferite care să
corespundă … tutahtate cu
reahtatea

. Ab…talea de a spune nu în
s\tuaţn'le în care se \mpune un
refuz pentru a oren promrsrum
'… zadar ce nu pot n respectate
în nnaL

. Ajutarea clientuhfw să
benencieze în condîţn optrma de
produs… sau sema… ofent, în

\ ce\ mai scurt tim
Caparrtatea de a eten incredere srguranta în ta Fu cumparat…/roteau
pnn mmrmodm unm antum… care puwatnaro 51 tau* play.

- Are un ntua\ În a da permanent
feedback si foloseste acest
mstrument pentru au motwa
cmaboramrii s\ pentru ari
determina sa-şr crească în
continuare performanta

- îs. mută coîaboratorii să? dea
feedback şr îl Fmosesre pentru a
raspunde mar bine \a nevoHe de
\eaderstu ale acestora

Capacrtatea de a da si a onnn fccdback ecnrlrorat. Capacitatr de am exprima aeernv
punLLeh-J de veocrr.

credibilitate

until

Capacrtate de relanonare

- Denne toate argumentewe
necesare pentru arsi pune în

Capacitatea de a innuenta, canvmge şr aphcare upractwewe
motiva profesronale; are rapacrtatea de

a încuraja sr de a convrnge pe
cena… fara a …ma .resruni.

gândească sau au unmta un 51th u peCapacwtdlea de a dr'fr'lmma (Guam 441de
(are acesua amgun nu Irar gandr sa… ahza.

- Are un comportament asumat,
nu cauta vinovatw pentru erorHe
sau esecurne Droprn' însa
totodata gaseste soMtiî de
195er din impas“, nu se
pamcheaza îgşrtuatrr de cnza '

Capacwtatea de asumare a responsabhitatnor

u



\ Rating \ 1 \ z 3 4 5
' *

\

intentia intentia \elxrţşggîă intentia intentia
expr'irnată exprimata se aliniază

\ exprimata exprimată \

Al'l iere cu
\ Alinierea cu nu se se aliniaza în se alimaza

i se allnlază \

scrisoarea „scrisoarea
' aliniază in mica

\ oarecare in mare complet
de . deloc cu masura cu … „ masura cu cu
astepta… a

\ de astepta“ „„marea \ scrisoarea mg;; sarea.—„ea \ scrisoarea \
asociatului wma“… de de (fe de“ t de“ '

l asteptări asteptăr'l „ asteptari asteptari
\\ a a asteptari &

\

a

\
“asociatului asociatului asezatul… asociatului \asociatuluu

îîpu optionale

Criteriiie pot fi obligatorii sau optionale.
a) Criteriiie obilgatorii sunt competente si trasături care trebuie sa fie indeplinite

de către toţi candidatii sau de către acei membri din consiiiu pentru care
există un nivel minim de competenta aplicabil.

b) Criteriile optionaie sunt competente şi trăsături care pot fi indepiinite de unii
dintre membrii consiiiuiui, dar nu in mod necesar de către toţi, pentru care nu
există un nivel minim de competentă ap\icab'l\ tuturor membrilor consiliuluil
Categorisirea criteriiior in obiigatorii sau optionaie este realizată in baza

analizei contextua\e desfasurată în sectiunea ii, iuano in onsiaerare compiexltatea
si specificui activitătii societatii, Modui în care crite ie sunt categorisite iri

obligatorii sau optionaie este refiectat in matricea competenteior, in coloana “Obllg
sau optionai (opt)"

Grila comună de evaluare pentru mate criter e
Griia este un instrument folosit pentru măsurarea abiiitătii unei persuane de

a - si demonstra comp tenta in ceea ce priveste consiiiui, clasificând niveiurile de
ablhtă in cinci categc , de la “\lmitat" la "expert", conform exemp\u\ul oe mai JOS:

Scor ' el de Descriere
competent

a
DA/NU Indephneste sau nu cerinta.
1 Novice Aveti o întelegere a cunostintelor de baza.
2 Intermediar Aveti un nlve\ de experientă câstigat prin formare

fundamental si/sau prin câteva experiente similare, Această
aptitudine presupune sprijin extern.
. Înteiegeti si puteti discuta termeni, concepte, principii si

propierne legate de această competentă;
- Facetluz activ delegi regulamente ignicluri.

3 Competent Sunteti capabil/ă să indepliniti cu succes furl ,
ile asociate

acestei competente, Poate n necesar, uneori, ajutorul
persoanelor cu mai multa experienţă, dar de regulă
demonstrati această aptitudine independent.
- Ati aplicat această competentă cu succes in trecut, cu
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minim de ajutor;
- înţegeţi si puteţi discuta aplicarea ţi implicaţiile

scnimpănior în procesele, politicile si procedurile din acest
sector.

Avansat Puteti indeplini sarcinile asociate cu această aptitudine fără
asistentă. Sunteţi recunoscut/ă în cadrul societăţii curente ca
un (o) expert(a) in această competenta, sunteti capabil/ă să
oferiti ajutor si aveti experientă avansată în această
competentă.
- Ati oferit ioei practice/relevance, resurse sl perspective

practice referitoare la procesul sau îmbunătăţirlle practice,
la nivel de guvernanţă a consiliului şi nivel executiv
superior;

- Sunteti capabil/ă să interactionati si să purtaţi discutii
constructive cu conducerea executivă, dar si să instruiti
alte persoane în aplicarea acestei competenţe.

Expert Sunteti cunoscut/ă ca un (o) expert/ă in acest sector. Puteti
oferi ajutor si găsi solutii pentru dileme si probleme
complexe referitoare la acea ta Zonă de expertiză.
. Ati demonstrat excelentă n aplicarea aCEStEl competente

în multiple consilii de administraţie si/sau organizarii;
. Sunteţi privit/ă ca un (o) expert/ă, conducător/oare şi

inovator/oare in această competenţă de către consiliul,
societatea si/sau societăţile din afară.

AUTORITATEAPUBLICA TUTELARR,

PREŞEDINTE,

PETRE-EMANOILNEAGU
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