Județul Sibiu
Consiliul Județean
Comisia de selecție a membrilor
Consiliului de Administrație
al Societății Drumuri și Poduri SA
PROIECT
PLAN DE SELECȚIE
Componenta inițială
Procedura de selecție este dezvoltată în acord cu prevederile Ordonanței de urgență a
Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu
modificările şi completările ulterioare și dispozițiile Hotărârii Guvernului nr. 722/2016 pentru
aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanței de urgență a
Guvernului nr. 109/ 2011.
Procedura de selecție se efectuează cu scopul de a asigura transparetizarea si
profesionalizarea consiliilor de administrație, potrivit standardelor de guvernanță corporativă a
întreprinderilor publice.
În vederea îndeplinirii acestui deziderat, comisia de selecție propune prezenta Componentă
inițială a Planului de Selecție, pe care o supune consultării acționarilor și comitetului de
nominalizare și remunerare cu scopul de a formula propuneri în vederea definitivării acestuia.
I.

Scop și domeniu de aplicare
Prezenta componentă inițială a planului de selecție este întocmită în scopul
recrutării și selecției a unui număr de 5 (cinci) administratori neexecutivi ai Societății
Drumuri și Poduri SA Sibiu, pentru mandatul 2021-2025, cu respectarea prevederilor
Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 cu modificările și completările
ulterioare și a normelor metodologice aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.
722/2016.
Componența inițială este elaborată cu scopul de a oferi fundament pentru componenta
integrală a planului de selecție.
Planul de selecție în integralitatea sa constituie fundamentul procedurii de selecție,
reflectând principalele activități și decizii care trebuie realizate, termenele de realizare,
persoanele implicate precum și documentele de lucru.

II.

Principii
Întocmirea componentei inițiale se realizează cu claritate pentru a putea fi
determinate toate aspectele cheie ale procedurii de selecție, în concordanță cu
prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 cu modificările și
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completările ulterioare și ale Hotărârii Guvernului 722/2016 privind Normele
metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011.
Planul de selecție este astfel întocmit, încât procedura de recrutare și selecție să se
realizeze cu respectarea dreptului de liberă competiție, echitate și egalitate de șanse,
nediscriminare, transparență, tratament egal și asumarea răspunderii.
III.

Termene ale procedurii de selecție
Data de început: Prin Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr. 7/27.05.2021,
a fost declanșată procedura de selecție. Conform prevederilor art. 64^4 alin. 3 din
Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011, procedura de selecție nu poate
depăși 150 de zile de la declanșare.

IV.

Roluri și responsabilități
Prezenta secțiune definește principalele activități pe care părțile implicate în
procesul de recrutare și selecție trebuie să le îndeplinească, în scopul unei bune
gestionări a procesului de recrutare și selecție.
Adunarea Generală a Acționarilor îndeplinește următoarele atribuții principale în
procesul de recrutare și selecție a administratorilor, dar fără a se limita la acestea:
a) Decide asupra declanșării procedurii de recrutare și selecție;
b) Face propuneri referitoare la proiectul componentei inițiale a planului de
selecție.
c) Decide, asupra efectuării propunerilor de candidați pentru funcțiile de membri
al Consiliului de Administrație;
d) Numește administratorii din lista scurtă, întocmită în conformitate cu
prevederile OUG 109/2011 cu modificările și completările ulterioare și a
normelor metodologice aprobate prin HG 722/2016.
Autoritatea publică tutelară îndeplinește următoarele atribuții principale în
procesul de recrutare și selecție a administratorilor, dar fără a se limita la acestea și
în condițiile legii:
-

-

-

-

Să propună, în numele unității administrativ teritoriale acționar,
candidați pentru funcțiile de membri ai consiliului de administrație cu
respectarea condițiilor de calificare și experiență profesională și selecție
prevăzute de OUG 109/2011.
Să întocmească scrisoarea de așteptări și să o publice pe pagina proprie
de internet pentru a fi luată la cunoștință de candidații la postul de
administrator, înscriși pe lista scurtă.
Să mandateze reprezentanții săi în Adunarea Generală a Acționarilor, să
negocieze și să aprobe indicatorii de performanță financiari și
nefinanciari pentru consiliul de administrație.
Publică anunțul de selecție în cel puțin două ziare economice și/sau
financiare de largă răspândire și pe pagina proprie de internet, cu cel
puțin 30 de zile înainte de data limită pentru depunerea candidaturilor
specificată în anunț.

2

Structura de guvernanță corporativă îndeplinește următoarele atribuții principale în
procesul de recrutare și selecție a administratorilor, dar fără a se limita la acestea și în
condițiile legii:
-

Întocmește scrisoarea de așteptări conform prevederilor legale în
consultare cu compartimentele de specialitate din cadrul autorității
publice tutelare și cu organele de administrare si conducere ale
Societății.

Comisia de selecție îndeplinește următoarele atribuții principale în procesul de
recrutare și selecție a administratorilor, dar fără a se limita la acestea și în condițiile
legii:
-

-

-

-

Elaborează componenta inițială și integrală a planului de selecție în
consultare cu comitetul de nominalizare și remunerare și cu acționarii.
Verifică dosarele candidaților în raport cu minimul de criterii stabilite
pentru selecție, în vederea alcătuirii listei lungi de candidaturi;
Dacă informațiile din dosare nu sunt concludente în ceea ce privește
minimul de criterii stabilite pentru selectie, solicită clarificări
suplimentare sau decide respingerea candidaturii.
Informează în scris candidații respinși de pe lista lungă despre această
decizie.
Verifică informațiile din dosarele de candidatură rămase pe lista lungă
și stabilește punctajul conform grilei de evaluare pentru fiecare criteriu
din cadrul matricei profilului pentru fiecare candidat.
Efectuează analiza comparativă prin raportare la profilul consiliului.
Solicită informații suplimentare candidaților din lista lungă, dacă este
cazul, pentru acuratețea punctajului; organizează interviuri directe cu
candidații, conform planului de selecție.
Elaborează lista scurtă conform normelor metodologice de aplicare a
OUG 109/2011 aprobate prin HG 722/2016.
Realizează evaluarea finală a candidaților selectați din lista scurtă și
face propuneri în vederea numirii pentru poziția de membri ai
consiliului, în baza raportului.

Comitetul de nominalizare și remunerare îndeplinește următoarele atribuții
principale în procesul de recrutare și selecție a administratorilor, dar fără a se limita la
acestea și în condițiile legii:
-

-

Elaborează profilul consiliului de administrație în consultare cu
structura de guvernanță corporativă din cadrul autorității publice
tutelare.
Acordă asistență și consultanță structurii de guvernanță corporativă și
comisiei de selecție în toate aspectele referitoare la procedura de selecție
și pe tot parcursul acesteia, ori de câte ori este nevoie.
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V.

Principalele decizii ale procedurii de selecție
În vederea îndeplinirii scopului planului de selecție, părțile implicate în selecție trebuie
să convină asupra următoarelor aspecte cheie:
a) Referitor la documentele necesare implementării procedurii de recrutare și selecție:
a. Profilul consiliului în funcție, profilul noului consiliu, profilul membrilor:
proiectul profilului trebuie comunicat în termen de 5 zile de la data
declanșării procedurii de selecție hotărâtă de către Adunarea Generală a
Acționarilor, definitivat și publicat până la publicarea anunțului. Comitetul
de nominalizare și remunerare este responsabil și coordonează această
activitate cu concursul autorității publice tutelare prin structura de
guvernanță corporativă.
b) Referitor la bunul mers al procedurii de selecție:
a. Planul de selecție: componenta inițială trebuie comunicată în termen de 5
zile de la data declanșării procedurii de selecție hotărâtă de către Adunarea
Generală a Acționarilor și, definitivat în termen de 10 zile de la declanșarea
procedurii de selecție. Comisia de selecție din cadrul autorității publice
tutelare este responsabilă și coordonează această activitate cu concursul
comitetulul de nominalizare și remunerare. Componenta integrală este
definitivată până la publicarea anunțului.
b. Termene limită: pentru fiecare etapă a procedurii de selecție, termenele
limită sunt stabilite în capitolul „Procesul de recrutare selecție” cu
respectarea legislației în vigoare.
c. Elementele de confidențialitate: toate informațiile privind identitatea
candidaților precum si conținutul documentelor întocmite în procesul de
selecție, au caracter confidențial, iar accesul la aceste informații trebuie să
fie limitat numai la persoanele implicate în procedură.
c) Referitor la selecția candidatilor:
a. Asigurarea diversității competențelor din cadrul Consiliului de
Administrație este elementul cheie în alcătuirea listei scurte și înaintarea
propunerilor pentru numirea membrilor Consiliului de Administrație, și
poate conduce la eliminarea unor candidați valoroși pentru a asigura
diversitatea competențelor.

VI.

Procesul de recrutare și selecție
Prezenta secțiune definește etapele procesului de recrutare și selecție, termenele
limită precum și părțile implicate.

Nr.
crt

2
3

Etapa

Termene
(termene
maximale
prevăzute de
reglementări
legale)
27 mai 2021
27 mai 2021

Constituirea comisiei de selectie
Declansarea procedurii de selecție
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Responsabil

Autoritatea publică tutelară
AGA

4

5

6

7

Elaborarea și transmiterea către acționari a
proiectului profilului consiliului de
administrație
Formularea de propuneri referitoare la
proiectul
profilului
consiliului
de
administratie
Definitivarea profilului consiliului de
administrație (include profilul consiliului
actual, a noului consiliu și al candidaților)
Aprobarea profilului consiliului

02.06.2021

Acționarii
07.06.2021

07.06.2021

Autoritatea publică tutelară
prin structura de guvernanță
corporativă
Autoritatea publică tutelară
avizează
AGA – aprobă
CA – aviz
CNR - recomandare
Comisia
de
selecție
constituită
conform
prevederilor art. 11 alin 1
Norme metodologice
Actionarii

07.06.2021
08.06.2021
08.07.2021
12.07.2021

Comisia de selecție
Autoritatea publică tutelară
Candidați
Comisia de selecție

14.07.2021

Comisia de selecție

19.07.2021

Comisia de selecție

07.06.2021

07.06.2021
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Elaborarea și publicarea componentei
inițiale a planului de selecție
02.06.2021

9

Formularea de propuneri referitoare la
componenta inițială
Definitivarea componentei inițiale
Publicarea anunțului de selecție
Depunerea candidaturilor
Evaluarea candidaturilor în raport cu
minimul de criterii
Solicitarea de clarificări privitoare la
candidatură
Definitivarea listei scurte si comunicarea
selecției candidaților din lista scurtă. De
asemenea comunicarea de respingere a
candidaturii, pentru cei respinsi din lista
lungă

10
11
12
13
14
15

16

Intocmirea scrisorii de așteptări, care se 19.07.2021
publică cel târziu o data cu stabilirea listei
scurte

17

Aprobarea formei finale a scrisorii de către
conducătorul autorității publice tutelare
Depunerea declarației de intenție
Analizarea declarației de intenție si
integrarea rezultatelor în matricea
profilului candidatului
Selecția finală pe bază de interviu

18
19

20

5

Comitetul de nominalizare și
remunerare

18.07.2021
03.08.2021
09.08.2021

Structura de guvernanță
corporativă
constituită
conform prevederilor art. III
Legea 111/2017
Conducătorul
autorității
publice tutelare
Candidați din lista scurtă
Comisia de selecție

12.08.2021

Comisia de selecție

21
22

Intocmirea raportului pentru numirile 16.08.2021
finale
Transmiterea raportului către conducătorul 18.08.2021
autorității publice tutelare in vederea
numirii acestora de către AGA

23

Comisia de selecție
Comisia
de
transmite
Conducătorul
publice tutelare
AGA

selecție
autoritășii

Incheierea contractelor de mandat si a 23.08.2021
anexelor privind indicatorii de performanță
financiari si nefinanciari
Notă: Procedura de selecție se finalizează în termen de cel mult 150 de zile de la declanșare
conform prevederilor art 64^4 alin. 3 OUG 109/2011.
VII.

Acțiuni viitoare în vederea definitivării planului de selecție
În vederea definitivării planului de selecție, Comisia de selecție va întreprinde
activitățile necesare pentru conformarea la OUG 109/2011 cu modificările și
completările ulterioare și normele metodologice aprobate prin HG 722/2016. În acest
sens, va elabora toate documentele necesare în procesul de recrutare și selecție.

Comisia de selecție
Președinte:
Membru

Membru

Anca-Maria Banciu – Șef serviciu
Juridic Serviciul Juridic și
Contencios Administrativ
Ștefan Opriș – Director executiv –
Direcția economică
Eugen Iordănescu - Director
General – Camera de Comerț,
Industrie și Agricultură Sibiu
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