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Proiilul si matricea candidatului pentru funcţia de administrator in Consiliul
de administratie al societ: DOMENIX PREST SERV SRL

1. Profilul candidatului pentru funcţia de adm strator în Consiliul de
administraţie al societăţii DOMENH PREST SERV SRL

Este responsabilitatea Consiliului de Administratie să intreprinda toate actiuniie

necesare pentru ca societatea să îsi atingă toate obiectivele strategice.
În virtutea acestui imperativ, consiliul de Administratie trebuie să fie format

din persoane competente si motivate, capabile ŞI dornice să depună efortul necesar
pentru ca societatea să isi atingă obiectiveie strategice mai-sus menţionate.

Cerintele contextuale in functie de care se determină proniui consiiiuiui trebuie
să ţină cont de:

Prezentarea societăţii DOMENII PREST sRL
Domenii Prest Serv SRL. este o societate constituită in anul 2014 în scopul

asigurării deruiării Proiectului LIFEIUENv/RO/7Z7 “Valorincarea deşeurilor din

construcţii şi demolări din Judeţul Buzău", implementat de Consiliul Judeţean Buzău

si nuantat prin Programul LIFE + ai Comisiei Europene, în vederea atingerii ţinteior
conform cu Directiva ZOUH/QS/CE privind deşeuriie, transpusă in legislaţia naţională
prin Legea nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor.

Astfei, Domenii Prest Serv SRL. asigură administrarea prin deiegare directă a

Servi uiui public de eliminare a deseurilor din constructii si demolări de la Judetui

Buzau, activitate ce se desfăsoară in cadrul Statiei Pilot de eliminare a
D.C.D,(deseuri din construc, şi demolări) din localitatea Verneşti, Judetul Buzău. De

asemenea, societatea Domenii Prest Serv 5 R L gestionează prin deiegare directă si

unele activităţi aie Serviciuiui public de administrare a domeniului public si privat al

Judetului Buzău
0 aită componenta cuprinsă în sfera activitătiidr desfăşurate de către

societatea Domenii Prest Serv SRL., se regăseşte activitatea de lucrari de
constructii a drumurilor Şi autostrăzilor.

Valorile eocietă DOMENII PREST SERV sRL

M nea societăţii Domenii Prest Serv SRL. este aceea de a se mentine şi de
a se dezvolta ca un important operator in domeniul de activitate şi de a functiona cu

profesionalism şi responsabilitate.
Acest context impune ca memb ! Consiliului de Administratie să satisfacă

următoarele cerinte contextuale:
, să aibă o bună viziune asupra rolului societăţii, asupra pozitionării acesteia in

piată, asupra constrângerilor cu care această se confruntă
— Să aibă capacitatea de a identinca şi operationaliza iapid solutii optime care să

răspundă in mod encace constrângeriior tennice, financiare, economice si

Sociale cu care se confruntă societatea.



- să aibă capacitatea de a analiza mai întâi situatii diverse, apoi de a lua decizri

corecte în timp util.
, să ne capabili ca prin măsuri si actiuni potrwrte să inspire intregii secietăti

dorinta de a depune eforturlle necesare pentru atingerea obiectivelor

strategice,
» să aibă capacitatea de a instaura :: cultură organizatională bazată pe

înţelegerea şi satisfacerea nevollcr clientilor, pe calitate ŞI performantă.
Pe lângă aceste cerinte contextuale, aptitudinile, cunostintele si experienta

mai sus menţionate, membrii consiliului de administratie trebuie să mai

îndeplinească urmatoarele trăsături si conditii:
1, să aiaă minimum de cunoştinţe, aptitiuuini si experienta necesară pentru arşi

indeplini cu succes mandatul de administrator.
2. să cunoască responsabilităţile postului ş'l să-si paată forma viziuni pe termen

mediu si lung.
3. să aibă capacitatea de arsi asuma responsabilitatea rată de intregul consiliu si

să dea dovadă de independentă.
4. să dea davaeă de integritate, anestitate si transparentă in relatiile cu ceilalti

membri si cu societatea.
5. să aibă cunostintele necesare, aptitudini ŞI experienţă în critică constructivă,

muncă iri echipă, comunicare, cultură Financtal'ă, luarea de decizii si delectarea
tipar-elor pentru a contribui la activitatea consiliului ca intreg.

6, să ne familiarizat cu cerintele guvernantei financiare si cu practicile
contemporane de management nnanciar, cu prmcipiile de contabllitete
flnariciară, audlt financiar si raportare financiară.

7 să înţeleagă Importanţa evaluării si medierii riscurilor organizationale si să ne
familiarizat cu metodolagiile si procesele de management al riscului,

Facem toate aceste solicitări pentru a ne asigura că sunt identincate capacităţile
necesare pentru alcătuirea celui mai bun consiliu

II. anului pentru voz la de membru în cons “|| de
administraţie al societăţii

Astfel, tinând cont de toate cele mentionate mai sus, cumulul de criterii de
evaluare ce vor fi utilizate în selectarea membrilor Consiliului de Administratie este:

obllgutoril
(oblig)

. nuCum-il a“ … Pandere

(OM-)

1. competente speell'le- :ecmrulul
141 capacitatea de a gestiona tenmc,

*

% comercial i economic activele societă Obhg' 1fieE 11 Capacitatea de a integra în deciz o [ 1

E lotiuni, imperativele pmfltabllltăţiif pr

& 1.3 Capacitatea de a puncta interesele

..: autorităţii publice tutelare ŞI ale o… 1
sacietătri , negociere rntegrativă 9'



1.4 Capacitatea de a maximiza

3. Competenta de guvern-nr.
corporative

rezultatele lichidării societatii
1

:. Campumnm praf-alunele d-
impananu urne- ' u / llhnlca
2.1 Planlncare strategică

* oblig
242 Leadership oblig.
23 Marketing si orientare catreA 0ng i

1 \

rezultate
2.4 Managementul investitiilur oblig. 1

2.5Managementiinanciai \ Opt l 1, *

3,1 Management prin obiective ,
3.2 Organizare si optimizarea proceselor

autarit t'ii publice tutelare sau al aitnrw

3.3 Monitorizarea activă a rezultatelor 1

34 Managementul resurselor 1

îÎsManageméntul perroimantei 1

" A. app-miel: pam-ial: sl
_ prof-lion!!-

„_ 4,1 Credibilitate oblig. 0,5
5 4.2 Capacitate de reÎationare oblig. 0,5
3 4.3 Capacitatea de a influenta, convinge 0in 1
E si motiva ? a
- cm Ca acitatea de asumare , ,= responsalîilitatllor oblig. 1

\

5. Al. nr- cu salam: de mm? 1
am»… : action-rilor
5. Studii economice „ Dbhg. \ N/Îxf
7, Studii in domeniul stiintelor ,

l

2” ingineresti
om'g' N/A

}

g.. &. Experienlă in domeniul economic,
'- ; cuntahilitate, euait sau financiar de cel Dbl'lg. N/A

% } putin 5 ani *
„

9. Studii su erloare de lungă curatai
: 'E

absolvite cu dpiplorriă de licenta om'g' WA \

; E mi cel putin 3 ani de experienţă iri

&} administrarea sau managementul unur„ DM \ N/A
% :; societatl, inclusiv sacietăţi din sectoruL 9'

\

&; Privat , , ,
3 E 11. înscrieri in cazierul judiciar oblig.

: g 12. înscrieri în cazierul nscal oblig.
& g 13, Număr mandate concomitente oblig.

'

. “' ÎAÎ étatutul sanctiona; Bubllc sau
B alte categorii de personal dm cadrul Obhgl |…



*Ia cerinţele prescriptive si uroscnptlve nu se aplică pondere

Consiliului de Administratie este constituit din 3 membri, din care:
, cel putin un membru trebuie să aibă studii universitare de lungă durată

absolvite in domeniile economic si experientă în domeniul economic,
contabilitate, de audit sau financiar de cel putin 5 ani;

, Cel putin un membru trebuie să aibă studii universitare de lungă durată
absolvite in domeniul stiintelor ingineresti;

, Cel putin un membru cu 3 ani ce experientă in administrarea sau
managementul unor societati, inclusiu societăţi din sectorul privat.

Acest cumul de competenta şi trăsături ale consiliului se declină la nivelul membrilor
astfel:

, toti membrii trebuie să aibă:

o

studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licentă sau
echivalent;
cunoaşterea limbii române (scris ŞI vorbit) şi cetăţenia română sau
cetăţenia altor state UE, cu conditia să aibă domiciliul în România;
capacitatea deplină de exercitiu ;

stare de sănătate corespunzătoare functiei pentru care candidează,
să aibă capacitate de decizie si o dezvoltată capacitate de delegarex

- un membru trebuie să aibă:
o studii superioare de lungă durată in domeniile economic Şi experientă

in domeniul În domeniul economic, contabilitate, cia audit sau nnanciar
de cel putin 5 ani,
dezvoltată capacitatea de intelegere a mecanismelor economice si
nnanciare ale societăţii;
bună cunoastere a legislatiei în vigoare;
capacitatea de a explica celorlalti membri al consiliului implicatiile
econo ' e, financiare si/sau juridice ale deciziilor operationale

, un membru trebuie să aibă cel puţin 3 ani de experientă in administrarea sau
managementul unor societati, inclusiv societati din sectorul privat-,

, un membru trebuie să aibă studii universitare absolvite in domeniul stiintelor
ingineresti.

În mod obligatoriu, în selectia candidatilor se va avea in vedere evitarea situatiilor de
conflict de interese sau incompatibilltăţl.
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