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SCRISOARE DE AȘTEPTĂRI 
 
Introducere: 
 
Prezentul document a fost întocmit ţinând seama de reglementările în vigoare privind activitatea 
întreprinderilor publice, astfel cum sunt acestea reglementate de OUG nr. 109/2011 privind guvernanţă 
corporativă a întreprinderilor publice, modificată şi completată ulterior prin HG 722/2016. Prezenta 
Scrisoare de Așteptări se întocmește pentru perioada 2021-2025. 
 
Scopul Scrisorii de Aşteptări este de a: 
- Stabili obiectivele pe termen scurt, mediu și lung a companiei Lucrări Drumuri și Poduri S.A. 
- Defini principiile de lucru şi conduită aşteptate din partea candidaţilor înscrişi pentru poziția de 
Administrator al companiei Lucrări Drumuri și Poduri S.A   
- Facilita înţelegerea standardelor aşteptate din partea acestora de către Autoritatea Publică Tutelară.   
- Defini performanţele aşteptate de la organele de administrare şi conducere privind administrarea şi 
conducerea companiei Lucrări Drumuri și Poduri S.A  
- Consolida încrederea beneficiarilor şi cetăţenilor în ceea ce priveşte capacitatea de a funiza servicii de 
calitate. 
- Ghida Consiliul de Administrație în redactarea Declarațiilor de Intenție. 
 
Prin Hotârârea Guvernului nr.722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor 
prevederi din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a 
întreprinderilor publice a fost aprobată, pe de o parte, metodologia de stabilire a indicatorilor de 
performanță financiari și nefinanciari și a componentei variabile a remunerației administratorilor și a 
directorului, elementele ce trebuie cuprinse în contractele de mandat încheiate de autoritățile publice 
tutelare cu administratorii întreprinderilor publice, precum și alte măsuri necesare implementării 
ordonanței de urgență, iar pe de altă parte, un cadru unitar pentru stabilirea criteriilor de selecție, de 
întocmire a lisei scurte de până la 5 candidați pentru fiecare post de administrator, a clasamentului 
acestora, precum şi regulile generale pentru redactarea scrisorii de așteptări a autorităților publice 
tutelare față de organele de conducere și administrare ale societății. 
Conform actului normativ mai sus menţionat, regulile generale pentru redactarea scrisorii de aşteptări 
impun respectarea unui pachet minim de elemente recomandate a fi avute în vedere la momentul 
întocmirii scrisorii de așteptări, cerință respectată și în cazul redactării Scrisorii de aşteptări de faţă. 
Scrisoarea de aşteptări este un document de lucru, cu caracter orientativ, ce face parte din setul de 
documente obligatorii cu care începe procesul de selecţie a membrilor consiliului de administraţie şi a 
directorilor ce activează în cadrul întreprinderilor publice, prin intermediul căruia autoritatea publică 
tutelară stabileşte performanţele aşteptate de la organele de adminstrare şi conducere ale societății asupra 
căreia deține controlul. 
Raportându-ne la situația dată, rolul prezentei Scrisori de aşteptări este acela de a reflecta viziunea şi 
performanţele aşteptate de autoritatea publică tutelară de la activitatea desfășurată de organele de 
administrare şi conducere ale S.C. Lucrări Drumuri şi Poduri S.A. 
Prezentul document a fost întocmit în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările 
ulterioare, aprobată prin Legea nr.111/2016, şi ale Hotărârii Guvernului nr.722/2016 pentru aprobarea 
Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice. 
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Capitolul I. Strategia guvernamentală și locală în domeniul în care acționează societatea Lucrări 
Drumuri şi Poduri  S.A. 
 
 

Societatea Lucrări Drumuri și Poduri S.A. functioneaza în prezent sub autoritatea Consiliului 
Judetean Bistrița-Năsăud, are personalitate juridica, înființată în baza Legii nr.31/1990 privind 
societățile comerciale fiind organizata pe baza de gestiune economica si autonomie financiara, ceea ce îi 
permite sa adopte masuri corespunzatoare pentru buna desfasurare a activitatii în raport cu competentele 
cu care a fost investita, sa manifeste initiativa si raspundere în realizarea obiectivelor si sarcinilor ce si le 
asuma.  

Societatea a luat ființă în anul 1998, prin Hotărârea Consiliului Județean Bistrița-Năsăud 
nr.40/1998, având ca acționar unic județul Bistrița-Năsăud, calitatea de autoritate publică tutelară 
revenindu-i Consiliului Județean Bistrița-Năsăud. Sediul societății comerciale este în municipiul Bistrița, 
str. Cuza-Vodă, nr.17A. 

Domeniul principal de activitate al S.C. Lucrări Drumuri și PoduriS.A. corespunde grupei CAEN 
4211 – Lucrări de construcţii de drumuri şi autostrăzi, societatea desfăşurând activităţi în domeniul 
construcţiei, întreţinerii şi reparării de drumuri şi poduri, proiectare şi prestări de servicii specifice 
profilului, așa cum sunt prevăzute în obiectul principal și secundar de activitate, de serviciile furnizate 
de Societate beneficiind atât pentru persoane juridice cât și pentru persoane fizice. 

Societatea este specializată în realizarea următoarelor categorii de activităţi/lucrări principale: 
1. servicii pregătitoare aferente întreţinerii şi reparării drumurilor şi podurilor; 
2. lucrări şi servicii privind întreţinerea şi repararea drumurilor şi podurilor; 
3. lucrări aferente construcţiilor noi de drumuri şi poduri; 
4. diverse lucrări de construcţii; 
5. producţie industrială (agregate de balastieră, betoane asfaltice, betoane de ciment, emulsie 

bituminoasă cationică); 
6. diverse activităţi (comercializări: mixturi asfaltice, beton de ciment, emulsii bituminoase cationice, 

agregate de balastieră; închirieri: auto, utilaje speciale în domeniul rutier). 
 Societatea deține certificări privind: calitatea (Certificat SRAC-IQNet  ISO 9001:2008 ); mediu 
(Certificat SRAC-IQNet  ISO 14001:2005); securitate ocupaţională (Certificat SRAC-IQNet  ISO 
18001:2007); sistem de management al responsabilităţii sociale (Certificat CERTIND SA 8000:2008). 

 
Orientarea strategică a întreprinderii publice este impactată de strategiile naționale în domeniu 

care se aplică cu prioritate precum și de cele locale fiind compusă din: 
 Programul de Guvernare 2020-2024 al Guvernului Romaniei,  
 Strategia de Dezvoltare a Judetului Bistrița-Năsăud pentru perioada 2020-2024  

 
Capitolul II. Viziunea generală a Autorității Publice Tutelare cu privire la misiunea și obiectivele 
societății Lucrări Drumuri şi Poduri  S.A. 
 

Consiliul Județean Bistrița-Năsăud se așteaptă ca organele de administrare şi conducere ale 
Societății să fie orientate spre dezvoltarea acesteia, să urmărească permanent stabilirea unui echilibru 
între calitatea lucrărilor și serviciile realizate, protecția mediului, precum și securitatea și sănătatea 
lucrătorilor.  

Societatea înțelege să fructifice toate oportunităţile ce se ivesc pentru satisfacerea, în cat mai 
mare măsură, a clienţilor ei, pentru îmbunătăţirea situaţiei economice şi a climatului de afaceri în 
industria de profil şi pe pieţele pe care le serveşte. În acest sens, societatea va întreprinde acţiuni 
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adecvate pentru a se achita la un nivel superior de responsabilităţile sale socio-economice, astfel încât să 
servească cât mai bine interesele clienţilor, salariaţilor şi ale acţionarilor. O direcţie primordială de 
acţiune va fi aceea de perfecţionare continuă a tehnologiilor. 

Ca societate care desfășoară activitate de care beneficiază cetățenii judeţului Bistriţa-Năsăud și 
nu numai, aceasta va urmări să contribuie permanent la dezvoltarea județului, prin modernizarea 
drumurilor, realizarea unei infrastructuri moderne, fără a pierde din vedere preocuparea continuă pentru 
protecția mediului înconjurător. 

Misiunea societăţii este crearea de valoare economică în domeniul de activitate al construcţiei de 
drumuri, atât pe termen mediu cât şi pe termen lung, prin gestionarea responsabilă şi optimală a 
capacităţilor de producţie şi a resursei umane. 

 

Obiectivele companiei sunt rezentate mai jos: 
 
Obiectivul 1. Asigurarea  modernizarii si imbunatatirii lucrarilor si serviciilor prestate 
 
- Modernizarea bazei tehnico-materiale a societatii, introducerea de noi utilaje si aplicarea de 

tehnologii performante, care sa permita cresterea nivelului calitativ al serviciilor si derularea 
activitatilor in limitele eficientei; 

- Asigurarea dezvoltarii durabile, cresterea flexibilitatii organizatiei si extinderea ariei de operare si 
diversificarea ofertei de servicii catre clienti; 

- Preocupare permanenta pentru cresterea gradului de incredere al clientilor si pentru asigurarea unei 
transparente legata de actiunile intreprinse; 

- Cresterea eficientei generale a companiei, prin corecta dimensionare, informare si motivare a 
personalului societatii 

- Instruirea permanenta a personalului, pentru cresterea gradului de profesionalism; 
- Crearea unui mediu favorabil autoperfectionarii in cadrul companiei si sprijinirea angajatilor in a-si 

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

- Dezvoltarea infrastructurii societăţii, astfel încât să se creeze condiţii cât mai bune de muncă pentru 
salariaţi şi să asigure servicii de calitate superioară pentru clienţi 

- Dezvoltarea unui sistem de suport pentru desfăşurarea activităţii, care să funcţioneze pe baza relaţiei 
cost-eficienţă; 

- Eliminarea aspectelor cu impact negativ asupra mediului; 
 
 
Obiectivul 2. Asigurarea eficientei economico financiare a societății 
 
- Optimizarea permanenta a costurilor de productie si de logistica astfel incât atingerea performantelor 

dorite si a nivelului serviciilor sa se realizeze cu costuri minime; 
- Promovarea unei politici de stabilire a preturilor, astfel incât sa se asigure autofinantarea costurilor 

de exploatare; 
- Alocarea rationala a resurselor in vederea modernizarii si dezvoltarii activitatea societatii, conform 

principiului eficientei costului si a atingerii calitatii maxime a lucrarilor si serviciilor prestate cu 
respectarea principiilor eficientei, eficacitatii si economicitatii; 

- Cresterea profitabilitatii si a performantelor  societatii, consolidarea pozitiei pe piata; 
- Asigurarea echilibrului financiar al societatii, intre incasari si plati, intre creante si datorii; 
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Obiectivul 3.Implementarea principiilor guvernanței corporative 
 
- Eficientizarea procedurilor și proceselor interne legat de activitatea desfasurata; 
- Realizarea unui control puternic din partea echipei manageriale asupra tuturor resurselor societatii 
- Armonizarea practicilor manageriale și de administrare cu principiile guvernanței corporative, 

eficientizarea procedurilor si proceselor interne. 
 
 
 
Capitolul III. Încadrarea societății Lucrări Drumuri şi Poduri  S.A. în categoriile de scopuri ale 
întreprinderii publice, respectiv comercial, de monopol reglementat sau serviciu public 
 

Societatea comercială Lucrări Drumuri şi Poduri S.A. Bistrița este o întreprindere publică, care, 
prin activitatea desfășurată creează valoare economică, acționând ca o companie cu scop comercial în 
domeniul ei de activitate.  Societatea acţionează într-o piaţă concurenţială, ceea ce presupune adoptarea 
de către organele de administrare şi conducere ale societăţii a unui plan de administrare care să 
urmărească creşterea competitivităţii, a profitabilităţii, îmbunătăţirea calităţii activelor şi a indicatorilor 
de risc. 
 
Capitolul IV. Așteptările Autorității Publice Tutelare în ceea ce privește politica de 
dividende/vărsăminte din profitul net al societății Lucrări Drumuri şi Poduri  S.A. 
 
Potrivit O.G. nr.64/30.08.2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile 
naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome, 
cu modificările și completările ulterioare, destinațiile repartizării profitului sunt: 
a) rezerve legale; 
b) acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți; 
c) alte rezerve constituite ca surse proprii de finanțare, aferente profitului rezultat din vânzări de active, 
respectiv, aferente facilităților fiscale la impozitul pe profit; 
d) alte repartizări prevăzute de lege; 
e) până la 10% pentru participarea salariaților la profit; 
f) minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividende în 
cazul societăților naționale, companiilor naționale și societăților comerciale cu capital integral sau 
majoritar de stat; 
g) profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la lit. a)-f) se repartizează la alte rezerve și constituie 
sursa proprie de finanțare. 
 
Profitul Societăţii se stabileşte prin situaţiile financiare anuale, în condiţiile prevederilor legale în 
vigoare. Din profitul Societăţii se va preleva anual cel puţin cota legală minimă pentru constituirea 
fondului legal de rezervă, dacă există resurse. Această prelevare încetează a mai fi obligatorie în 
momentul în care rezerva legală atinge cuantumul prevăzut de lege şi redevine operantă dacă, din orice 
motiv, rezerva scade sub minimul impus de lege. După deducerea impozitului datorat, suma rămasă 
poate fi distribuită acţionarilor sub formă de dividende şi/sau pentru fondurile Societăţii, conform 
hotărârii AGA.  
Prin hotărâre a AGA se va putea stabili dreptul administratorilor, al directorilor şi/sau al personalului 
Societăţii de participare la profitul acesteia, cu respectarea reglementărilor legale în vigoare. 
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Plata dividendelor datorate acţionarilor se va efectua conform celor stabilite de către Adunarea Generală 
a Acționarilor. 
 
Capitolul V. Așteptări privind politica de investiții aplicabilă societății Lucrări Drumuri şi Poduri  
S.A. 
 
 

În funcţie de resursele financiare ale societăţii, se va avea în vedere realizarea următoarelor 
obiective de investiţii: 

 Realizarea de lucrări de relocare/modernizare a bazelor de producţie şi creşterea eficienţei 
producţiei prin: 

- relocarea bazelor de producţie în vederea optimizării factorilor de cost; 
- modernizarea permanentă a tuturor mijloacelor fixe utilizate în producţia de materiale necesare 

derulării activităţii specifice domeniului de activitate; 
- creşterea eficienţei producţiei prin implementarea de noi soluţii şi tehnologii în concordanţă cu 

necesităţiile tehnologiilor aplicabile, conform standardelor şi normelor în vigoare. 
 

 Extinderea investiţiilor către alte ramuri din domeniul construcţiilor sau alte domenii conexe 
 Autoritatea publică tutelară consideră că organele de administrare și conducere ale Societății 
trebuie să-și concentreze întreaga atenție spre realizarea unei politici de investiții adecvate, ținând cont 
de faptul că activitatea societăţii se desfășoară într-un mediu concurențial/competitiv ridicat la nivelul 
judeţului. Se impune astfel, analizarea oportunităţii dezvoltării activităţii societăţii şi în alte ramuri ale 
construcţiilor. În acest sens, planul de investiții propus trebuie să conducă la îndeplinirea obiectivelor 
prevăzute  în  planul  de  administrare,  precum  și  a indicatorilor financiari și nefinanciari rezultați din 
planul de administrare. 
  
 
 
Capitolul VI.  Dezideratele autorității publice tutelare cu privire la comunicarea cu organele de  
administrare și conducere ale societății Lucrări Drumuri şi Poduri  S.A. 
 
6.1. Deziderate 
 
Relațiile de colaborare dintre Autoritatea Publică Tutelară și organele de administrare şi conducere ale 
societății Lucrări Drumuri și Poduri S.A. trebuie să respecte un climat favorabil îndeplinirii cu succes a 
obiectivelor convenite și asumate de cele două părți. Referitor la procesul de comunicare dintre 
Autoritatea Publică Tutelară și persoanele ce sunt responsabile de gestionarea întreprinderii publice, 
acesta trebuie să prezinte un caracter direct, transparent, și cu un nivel de claritate ridicat. În privința 
circuitului informațional, pentru o colaborare cât mai bună, este necesar ca informațiile să circule în 
ambele sensuri, fără intermitențe, și să ajungă la destinatar în timp util, nedistorsionate. 
În acord cu cele de mai sus, părţile implicate în procesul de comunicare, vor avea în vedere respectarea 
următoarelor principii: 
1. Transparenţă şi comunicare – acest deziderat va fi îndeplinit prin respectarea de către societatea 
Lucrări Drumuri și Poduri S.A. a tuturor obligaţiilor privind raportarea şi asigurarea transparenţei 
deciziilor organelor de administrare şi conducere ale companiei. În acest sens, Consiliul de 
Administrație al societății Lucrări Drumuri și Poduri S.A. se va îngriji de elaborarea rapoartelor anuale 
privind activitatea întreprinderii şi transmiterea acestora în termenul prevăzut de lege Autorităţii Publice 
Tutelare, a raportului anual cu privire la remuneraţiile acordate administratorilor şi directorilor în cursul 
anului financiar, întocmirea de raportări periodice prin intermediul cărora să se poată monitoriza gradul 
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de îndeplinire a obiectivelor stabilite prin planul de administrare, deciziile adoptate, evoluţia situaţiei 
financiare etc. 
În vederea respectării obligaţiilor privind transparenţa, societatea Lucrări Drumuri și Poduri S.A., prin 
grija preşedintelului Consiliului de Administrație, va publica pe pagina proprie de internet următoarele 
documente şi informaţii: 
a) hotărârile Consiliului de Administrație al societății Lucrări Drumuri și Poduri S.A., în termen de 48 de 
ore de la data adunării; 
b) situaţiile financiare anuale, în termen de 48 ore de la aprobare, urmând a fi păstrate pe pagina de 
internet pe o perioadă de cel puţin 3 ani; 
c) raportările contabile semestriale, în termen de 45 de zile de la încheierea semestrului şi sunt păstrate 
pe pagina de internet pe o perioadă de cel puţin 3 ani; 
d) raportul de audit statutar anual, care este păstrat pe pagina de internet pe o perioadă de cel puţin 3 ani; 
e) lista administratorilor şi a directorilor, CV-urile membrilor Consiliului de Administrație şi ale 
directorilor, precum şi nivelul remuneraţiei acestora; 
f) rapoartele Consiliului de Administrație, fiind păstrate pe pagina de internet pe o perioadă de cel puţin 
3 ani; 
g) raportul anual cu privire la renumeraţiile şi alte avantaje acordate administratorilor şi directorilor, în 
cursul anului financiar; 
h) Codul de etică, în 48 de ore de la adoptare, respectiv la data de 31 mai a fiecărui an, în cazul revizuirii 
acestuia. 
2. Management participativ - pornind de la acest principiu se va avea în vedere ca deciziile de 
importanţă majoră adoptate de către organele de administrare şi conducere să fie în concordanţă cu 
hotărârile Consiliului de Administrație, instituindu-se în acest fel la nivelul societății Lucrări Drumuri și 
Poduri S.A. o manieră de lucru modernă bazată pe o strânsă colaborare între părţile implicate. 
3. Implicare activă - conform acestui principiu, Consiliul de Administrație va fi consultată cu privire la 
schemele de compensare practicate în cazul disponibilizărilor colective sau în cazul altor situaţii 
prevăzute de lege. 
4. Performanţă şi responsabilitate - preocuparea permanentă a organelor de administrare şi conducere va 
fi orientată pe implementarea planului de administrare şi îndeplinirea obiectivelor stabilite. 
 
 
 
6.2. Organele de conducere ale societății Lucrări Drumuri şi Poduri  S.A. 
 
 

Societatea Lucrări Drumuri şi Poduri S.A. Bistrița este administrată potrivit sistemului unitar, de 
către un Consiliu de Administrație compus din 5 membri, mandatul acestora fiind stabilit conform 
actului constitutiv pentru o perioadă de 4 ani.  

Majoritatea membrilor consiliului de administrație va fi formată din administratori neexecutivi și 
independenţi în sensul art.138^2 din Legea nr.31/1990, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare. 

La desemnarea administratorilor independenţi, 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;   
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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) să fie director într-o altă societate în care un director al societăţii este administrator 
neexecutiv;  

h) să nu fi fost administrator neexecutiv al societăţii mai mult de 3 mandate;  
i) să nu aibă relaţii de familie cu o persoană aflată în una dintre situaţiile prevăzute la lit. a) şi d). 
Organele de administrare şi conducere îşi desfăşoară activitatea în baza Actului Constitutiv și a 

Regulamentului propriu de organizare și funcționare al Societății, fiind însărcinat cu îndeplinirea tuturor 
actelor necesare şi utile pentru realizarea obiectului de activitate al societății.  

      Atribuţiile principale ale Consiliului de Administraţie sunt următoarele: 
1. stabileşte direcţiile principale de activitate şi de dezvoltare ale Societăţii; 
2. stabileşte politica contabilă şi sistemul de control financiar şi aprobă planificarea financiară; 
3. alege şi revocă Preşedintele Consiliului de Administrație; 
4. numește și revocă directorii, conform legislației în vigoare și stabilește remunerația acestora; 
5. supraveghează și evaluează activitatea directorilor; 
6. pregăteşte raportul anual și semestrial privind activitatea societății pe care îl prezintă AGA; 
7. analizează trimestrial raportul întocmit de către Directorul General; 
8.  urmăreşte întocmirea la termen de către Comitetul de nominalizare şi remunerare din cadrul  
Consiliului de administraţie, a raportului anual cu privire la acordarea de remuneraţii şi alte 
avantaje administratorilor şi directorilor, în cursul anului financiar. Raportul este prezentat AGA 
care aprobă situaţiile financiare anuale şi este publicat pe pagina de internet a societăţii.  
9. convoacă  AGA şi AGEA şi implementează hotărârile adoptate de acestea; 
10. introduce cererea pentru deschiderea procedurii insolvenţei Societăţii, potrivit dispoziţiilor 
legale în vigoare aplicabile, respectiv Legea nr.85/2014 privind procedura insolvenței; 
11. elaborează componenta de administrare a planului de administrare, în acord cu scrisoarea de 
așteptări, aprobă componenta de management și aprobă ulterior întreg planul de administrare pe 
care îl înaintează către AGA; 
12. negociază cu AGA indicatorii de performanță financiari și nefinanciari fundamentați pe baza 
planului de administrare al Consiliului de Administrație și pe scrisoarea de așteptări; 
13. întocmește și transmitere rapoarte cu informații referitoarea la activitatea Societății, către 
autoritatea publică tutelară  sau acționar, trimestrial și ori de câte ori i se va solicita;  
14. propune spre aprobare AGA planul de investiții al Societății; 
15. exercită competenţele delegate de către AGA și AGEA; 
16. propune spre aprobare AGA încheierea de contracte de credit şi constituirea de garanţii asupra 
bunurilor Societǎţii, aprobă încheierea de orice alte contracte  și  acte care sunt necesare pentru 
realizarea obiectului de activitate al Societăţii; 
17. aprobă structura organizatorică a societăţii, numărul de posturi, regulamentele şi normele 
interne ale Societăţii; 
18. angajează și concediază personalul Societății; 
19. aprobă contractul colectiv de muncă; 
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20. supune aprobării AGA raportul de activitate al Societăţii şi situaţiile financiare ale anului 
financiar precedent, precum şi programul de activitate şi proiectul de buget de venituri şi cheltuieli 
al Societăţii pentru exerciţiul financiar în curs, după încheierea exerciţiului financiar şi în cadrul 
termenului legal; 
21. gestionează registrele Societăţii şi celelalte documente ale acesteia, conform legislaţiei 
aplicabile; 
22. convoacă de îndată AGA pentru a hotărî reîntregirea capitalului social, reducerea lui la 
valoarea rămasă sau dizolvarea Societăţii dacă, din cauza pierderilor (stabilite prin situațiile 
financiare anuale aprobate conform legii) activul net al Societăţii reprezintă mai puţin de jumătate 
din capitalul social; 
23. solicită registrului comerţului înregistrarea directorilor şi a oricǎrei schimbǎri în persoana 
directorilor şi publicarea acestor date în Monitorul Oficial al României; 
24. convoacă AGA pentru aprobarea oricărei tranzacții, dacă aceasta are, individual sau într-o serie 
de tranzacții încheiate, o valoare mai mare de 10% din valoarea activelor nete ale întreprinderii 
publice sau mai mare de 10% din cifra de afaceri a întreprinderii publice potrivit ultimelor situații 
financiare auditate, cu administratorii ori directorii, cu angajații, cu acționarul care deține controlul 
asupra societății sau cu o societate controlată de acesta sau tranzacții încheiate cu soțul sau soția, 
rudele ori afinii până la gradul IV inclusiv ai persoanelor menționațe mai sus; 
25. analizează rapoartele întocmite de auditorul intern şi statutar cu privire la activitatea societăţii 
şi stabileşte modul de implementare a măsurilor propuse de aceştia; 
26. adoptă codul de etică al societăţii; 
27. decide asupra tuturor celorlalte probleme care, conform Actului Constitutiv şi prevederilor 
legale în domeniu, sunt de competenţa exclusivă a Consiliului de Administraţie 
28. aprobă Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Societăţii 
29. analizează Fişele de evaluare periodice ale personalului; 
30. asigură  fundamentarea şi elaborarea bugetului de venituri şi cheltuieli, la termenele legale, în 
vederea transmiterii acestuia către autoritatea publică tutelară pentru aprobare; 
31. aprobă politica salarială la nivelul Societăţii. 

 
Comitetul de nominalizare şi remunerare din cadrul consiliului de administraţie elaborează un raport 

anual, cu privire la remuneraţiile şi alte avantaje acordate administratorilor şi directorilor în cursul anului 
financiar. Raportul este prezentat AGA care aprobă situaţiile financiare anuale şi este publicat pe pagina 
proprie de internet şi cuprinde cel puţin informaţii privind: 

 structura remuneraţiei, cu explicarea ponderii componentei variabile şi componentei fixe; 
 criteriile de performanţă ce fundamentează componenta variabilă a remuneraţiei, raportul dintre 
performanţa realizată şi remuneraţie; 
 considerentele ce justifică orice schemă de bonusuri anuale sau avantaje nebăneşti; 
 eventuate scheme de pensii suplimentare sau anticipate; 
 informaţii privind durata contractului, perioada de preaviz negociată, cuantumul daunelor-
interese pentru revocare fără justă cauză. 

 
 
Capitolul VII. Așteptările Autorității publice tutelare cu privire la obiectivele Consiliului de 
Administrație și Administratorilor 
7.1. Așteptările Autorității publice tutelare cu privire la obiectivele Consiliului de Administrație și 
Administratorilor 
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Autoritatea Publică Tutelară se așteaptă  din partea Consiliului de Administrație și administratorilor să 
urmărească următoarele obiectivele pentru perioada 2020-2024 
 
Obiectivul 1. Asigurarea  modernizarii si imbunatatirii lucrarilor si serviciilor prestate 
 
- Modernizarea bazei tehnico-materiale a societatii, introducerea de noi utilaje si aplicarea de 

tehnologii performante, care sa permita cresterea nivelului calitativ al serviciilor si derularea 
activitatilor in limitele eficientei; 

- Asigurarea dezvoltarii durabile, cresterea flexibilitatii organizatiei si extinderea ariei de operare si 
diversificarea ofertei de servicii catre clienti; 

- Preocupare permanenta pentru cresterea gradului de incredere al clientilor si pentru asigurarea unei 
transparente legata de actiunile intreprinse; 

- Cresterea eficientei generale a companiei, prin corecta dimensionare, informare si motivare a 
personalului societatii 

- Instruirea permanenta a personalului, pentru cresterea gradului de profesionalism; 
- Crearea unui mediu favorabil autoperfectionarii in cadrul companiei si sprijinirea angajatilor in a-si 

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

- Dezvoltarea infrastructurii societăţii, astfel încât să se creeze condiţii cât mai bune de muncă pentru 
salariaţi şi să asigure servicii de calitate superioară pentru clienţi 

- Dezvoltarea unui sistem de suport pentru desfăşurarea activităţii, care să funcţioneze pe baza relaţiei 
cost-eficienţă; 

- Eliminarea aspectelor cu impact negativ asupra mediului; 
 
 
Obiectivul 2. Asigurarea eficientei economico financiare a societății 
 
- Optimizarea permanenta a costurilor de productie si de logistica astfel incât atingerea performantelor 

dorite si a nivelului serviciilor sa se realizeze cu costuri minime; 
- Promovarea unei politici de stabilire a preturilor, astfel incât sa se asigure autofinantarea costurilor 

de exploatare; 
- Alocarea rationala a resurselor in vederea modernizarii si dezvoltarii activitatea societatii, conform 

principiului eficientei costului si a atingerii calitatii maxime a lucrarilor si serviciilor prestate cu 
respectarea principiilor eficientei, eficacitatii si economicitatii; 

- Cresterea profitabilitatii si a performantelor  societatii, consolidarea pozitiei pe piata; 
- Asigurarea echilibrului financiar al societatii, intre incasari si pati, intre creante si datorii; 
 
 
Obiectivul 3.Implementarea principiilor guvernanței corporative 
 
- Eficientizarea procedurilor și proceselor interne legat de activitatea desfasurata; 
- Realizarea unui control puternic din partea echipei manageriale asupra tuturor resurselor societatii 
- Armonizarea practicilor manageriale și de administrare cu principiile guvernanței corporative, 

eficientizarea procedurilor si proceselor interne. 
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În vederea cuantificării modului de îndeplinire a obiectivelor au fost stabiliți următorii indicatori: 
 
 
Pentru obiectivul 1:Indicatori de performanță operationala  
 

 
 
 
 
 
Pentru obiectivul 2:Indicatori de performanță financiari  
 

  Indicator UM Formula de calcul 
Valoare 
 planificata  

Coeficient 
de 
pondere 

1. 

Dezvoltare si 
extindere activitate 
 
Accesul la lucrari si 
servicii –drumuri 
judetene si locale 

% 
 
  

 
Valoarea lucrarilor contractate 
raportat la  valoarea lucrarilor 
din programul de dezvoltare 
judetean si local, pentru 
perioada de raportare  

  

2. 

Eficienta executarii 
lucrarilor  
 
 
Perioada de 
executarea a lucrarilor 

% 
 
  

 
Numarul de contracte finalizate 
raportat la numărul de contracte 
de finalizat,  pentru perioada de 
raportare 
  

  

3. 

Modernizarea bazei 
tehnico-materiale 
 
Gradul de introducere 
echipamente noi 

% 
  

Numarul de investitii realizat 
raportat la numarul de investitii 
planificat   

  

4. 

Satisfactia clientilor-
executare in termen a 
lucrarilor contractate 
 
Intarzieri in acceptare 
lucrari/servicii clienti  

Zile 
 
  

Perioada (zile) de acceptare 
lucrari / servicii efectuate 
raportat  la Perioada (zile) 
conform contracte  

  

5. 

Eficienta utilizarii 
resurselor umane 
 
Productivitatea 
muncii 

 
 

Lei 
 
  

Venituri din exploatare/Nr 
mediu personal 
  

  

 Total     
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Pentru obiectivul 3: Indicatori de guvernanță corporativă 

 
 

  Indicator UM Formula de calcul 
Valoare 
planificata  

Coeficient 
de pondere 

1.  
Rentabilitatea raportata la 
cifra de afaceri % 

(profit net/cifra de afaceri) 
x 100   

2. 
Cheltuieli la 1000 lei 
venituri lei 

(Cheltuieli totale/ venituri 
totale) x 1000   

3. Lichiditatea generala % 
Active circulante/datorii 
curente   

4. Plati restante % Valoarea platilor restante   

5. Creante restante % Valoarea creantelor restante   

6. 
Castigul mediu lunar pe 
salariat % 

Cheltuiei de natura salariala 
/ numarul mediu salarial   

 Total     

  Indicator UM Formula de calcul 
Valoare 
planificata  

Coeficient 
de pondere 

1. 
Raportarea activitatii de  
administrare 

% 

Raportare anuala si 
semestriala asupra 
activitatii de administrare 
conform OUG 109/2011 

100  

2. 
Monitorizarea si evaluarea 
performantei directorilor 
executivi 

% 

Prezentarea si publicarea 
Raportului de evaluare a 
activitatii directorilor 
executivi la termenul legal 
conform OUG 109/2011 

100  

3. 

Stabilirea si revizuirea 
indicatorilor de 
performanta ai directorilor 
executivi 

% 
Indicatori performanta 
directori executivi revizuiti 
si aprobati anual, dupa 
aprobarea BVC 

100  

4. 
Monitorizarea 
implementarii si 
actualizarii procedurilor  

% 

Numarul de proceduri 
implementate si actualizate 
/  Numarul de proceduri de 
implementate si de 
actualizate 

100  

5. 
Monitorizarea proceselor 
de transparenta si 
comunicare  

% 

Documente si informatii 
publicate pe pagina de 
internet a societatii in 
termenele prevazute in 
OUG 109/2011 

100  
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Capitolul VIII. Profilul Consiliului de Administrație al societății Lucrări Drumuri și Poduri  SA. 
Matricea Consiliului de Administrație al societății Lucrări Drumuri și Poduri  SA. Profilul 
candidatului pentru poziția de Administrator. Matricea Candidatului pentru poziția de 
Administrator. Procedura de selecție pentru poziția de Administrator 
 
8.1. Profilul Consiliului de Administrație al societății Lucrări Drumuri și Poduri  SA 
 
Societatea Lucrări Drumuri și PoduriS.A. Bistrița este administrată potrivit sistemului unitar, de către un 
consiliu de administrație compus din 5 membri, mandatul acestora fiind stabilit conform actului 
constitutiv pentru o perioadă de 4 ani.  
Majoritatea membrilor consiliului de administrație va fi formată din administratori neexecutivi și 
independenţi în sensul art.138^2 din Legea nr.31/1990, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare. 
La desemnarea administratorilor independenţi, 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) să fie director într-o altă societate în care un director al societăţii este administrator neexecutiv;  
h) să nu fi fost administrator neexecutiv al societăţii mai mult de 3 mandate;  
i) să nu aibă relaţii de familie cu o persoană aflată în una dintre situaţiile prevăzute la lit. a) şi d). 
 
8.2. Matricea Consiliului de Administrație 
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Obligatoriu 
sau 
Optional

Pondere

Ad
m

in
ist

ra
to

r 1

Ad
m

in
ist

ra
to

r 2

Ad
m

in
ist

ra
to

r 3

Ad
m

in
ist

ra
to

r 4

Ad
m

in
ist

ra
to

r 5

To
ta

l

Pr
ag

 m
in

im
 co

le
ct

iv
 (%

)

1.1 Cunoasterea pietei in care actioneaza societatea Oblig. 1 x x x x x 40
1.2 Experienta in activitatea de management, in 
consultanta sau in activitatea de conducere a unor 
intreprinderi publice sau a unor societati comerciale 
profitabil Oblig. 1 x x x x x 50

2.1 Planificare strategica Oblig. 1 x x x x x
2.2 Leadership Oblig. 1 x x x x x 60
2.3. Orientare catre rezultate Oblig. 1 x x x x x 80
2.4 Managementul investitiilor Oblig. 1 x x x x x 80
2.5 Management financiar Oblig. 1 x x x x x 80

x x x x x 60
3.1 Cunoasterea bunelor practici si principii de 
guvernanta corporativa, este familiarizat/a cu legislatia 
si politicile guvernamentale referitoare la guvernanta 
intreprinderilor detinute de stat Oblig. 0.8 x x x x x
3.2 Intelegerea rolului si functiilor consiliului si 
indatoririlor conducatorilor  si cunoasterea procesului 
de luare a deciziilor Oblig. 1 x x x x x 40
3.3 Management prin obiective Opt. 0.7 x x x x x 80
3.4 Organizare si optimizarea proceselor Opt. 0.7 x x x x 80
3.5 Monitorizarea activa a rezultatelor Opt. 0.7 x x x x x 80
3.6 Managementul resurselor Opt. 0.7 x x x x x 80
3.7 Managementul performantei Opt. 0.7 x x x x 60
4. Social si personal – educatie, formare, experienta x x x x x 80
4.1 Absolvent(ă) de studii universitare de licență Oblig. 1 x x x x x 80
4.2 Absolvent(ă) al unei specializări  în domeniul 
economic sau juridic, cu experiența în domeniul 
economic, juridic, contabilitate, de audit financiar de 
cel puțin 5 ani – cel puțin doi membri în Consiliul de 
Administrație; Opt. 1 X X 40
4.3 Absolvent(a) al unei specializari  în domeniile 
management/ juridic /economic 
/financiar/tehnic/administrativ, precum si alte domenii 
relevante pentru societate - trei membri în Consiliul de 
Administrație Opt. 1 x x x 50
4.4 Experienta de cel putin 4 ani  în administrarea sau 
managementul unor regii autonome sau societăţi, 
inclusiv societăţi din sectorul privat Opt. 1 x x x 50
4.5 Experienta de cel putin 2 ani  în administrarea sau 
managementul unor regii autonome sau societăţi, 
inclusiv societăţi din sectorul privat Opt. 1 x x 50
5. Reputatia personala si profesionala 50
5.1 Credibilitate Oblig. 0.7 x x x x x 50
5.2 Capacitate de relationare Oblig. 0.7 x x x x x 60
5.3 Capacitatea de a influenta, convinge si motiva Oblig. 0.7 x x x x x 60
5.4 Capacitatea de asumare a responsabilitatilor Oblig. 0.7 x x x x x 60
5.5. Competente generale:
- Abilitatea generala de invatare Oblig. 0.7 x x x x x 70
- Aptitudinea verbala Oblig. 0.7 x x x x x 70
- Aptitudine numerica Oblig. 0.7 x x x x x 70
- Abilitati functionaresti Oblig. 0.7 x x x x x 70
- Rapiditate in reactii
- Capacitate decizionala Oblig. 0.8 x x x x x 80
5.6. Competente manageriale specifice Oblig. 0.8 x x x x x 80
- Managementul de sine Oblig. 0.8 x x x x x 80
- Abilitati organizatorice Oblig. 0.8 x x x x x 80
- Munca în echipă Oblig. 0.8 x x x x x 80
- Rezolvarea de probleme Oblig. 0.8 x x x x x 80
- Viziune managerială Oblig. 0.8 x x x x x 80
5.7. Profil personalitate
- Extraversiune Oblig. 0.8 x x x x x 80
- Amabilitate Oblig. 0.8 x x x x x 80
- Constiinciozitate Oblig. 0.8 x x x x x 80
- Stabilitate emotionala Oblig. 0.8 x x x x x 80
- Autonomie Oblig. 0.8 x x x x x 80
6. Aliniere cu scrisoarea de asteptari a actionarilor

6.1 Legătura dintre profilul candidatului şi obiectivele 
pe care trebuie să le realizeze, conform scrisorii de 
aşteptări;     Oblig. 0.8 x x x x x 80

6.2 Aprecieri asupra necesităţii dezvoltării elementelor 
de guvernanţă corporativă;     Oblig. 0.8 x x x x x 80

6.3 Răspunsurile şi viziunea candidaţilor cu privire la 
aşteptările acţionarilor.     Oblig. 0.8 x x x x x 80

6.4 Aprecieri cu privire la provocările specifice cu care 
se confruntă întreprinderea publică, raportate la 
situaţia contextuală a acesteia;     Oblig. 0.8 x x x x x 80
6.5 Exemple de indicatori pe care candidatul îi 
consideră oportuni pentru monitorizarea 
performanţei;     Oblig. 0.8 x x x x x 80
6.6 Constrângeri, riscuri şi limitări pe care candidatul 
consideră că le-ar putea întâmpina în implementarea 
măsurilor propuse. Oblig. 0.8 x x x x x 80

1. Sa nu aiba inscrieri in cazierul judiciar
2. Sa nu aiba inscrieri in cazierul fiscal
3. Sa nu fie apt de munca

4. Sa nu exercite concomitent mai mult de 3 mandate 
de administrator în societăți sau întreprinderi publice 
al căror sediu se află pe teritoriul României;
5. Sa nu fi fost destituit dintr-o funcție publică și nu i 
s-a încetat contractul de mandat din motive 
disciplinare în ultimii 5 ani;
5. Sa nu fi fost revocat din funcția de administrator 
din motive imputabile în ultimii 5 ani;
7. Sa nu fi fost condamnat pentru infracțiuni contra 
patrimoniului prin nesocotirea încrederii, infracțiuni 
de corupție, delapidare, infracțiuni de fals în 
înscrisuri, evaziune fiscală;
8. Sa nu se afle în conflict de interese sau 
incompatibil cu funcția;
9. Este/ nu este funcționar public sau altă categorie 
de personal din cadrul autorității publice tutelare ori 
din cadrul altor autorități sau instituții publice;
10. Este/nu este membru dependent/independent;
11. Sa nu aiba restrictii si incompatibilitati intre 
functia evaluata si pozitiile detinute in cadrul 
aceleiasi entitati sau in cadrul altor entitati, astfel 
cum sunt definite în legislatia specifica
 12. Sa nu existe un conflict de interese sau indicii 
rezonabile privind afilierea la un anumit grup de 
interese sau riscul de a fi supusa unor influente 
nejustificate din exteriorul entitatii, situatii care ar 
putea sa îi afecteze corectitudinea, independenta sau 
impartialitatea deciziilor 
13. Sa nu existe indicii rezonabile care sa determine 
rezerve privind integritatea, buna reputatie sau 
comportamentul profesional
14. Sa nu fie in procedura de insolventa sau faliment 
întreprinderea în care și-a exercitat mandatul de 
administrator sau director

III
.  

Co
nd

iti
i e

lim
in

at
or

ii
II.

 T
ră

să
tu

ri

MATRICEA CONSILIULUI

CRITERII

1. Competente specifice sectorului

2. Competente profesionale de importanta strategica

3. Competente de guvernanta corporativa
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8.3. Profilul candidatului pentru poziția de Administrator 
8.3.1. Condiții generale: 
1. Experiența în activitatea de management, în consultanță sau în activitatea de conducere a unor 
întreprinderi publice sau a unor societăți comerciale profitabile; 
2. Să aibă cetățenie română și vârsta minima reglementată de lege; 
3. Să nu aibă antecedente penale; 
4. Să aibă capacitate deplină de exercițiu; 
5. Să nu aibă înscrieri în cazierul judiciar; 
6. Să nu aibă înscrieri in cazierul fiscal; 
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7. Să fie apt de muncă; 
8. Să nu exercite concomitent mai mult de 3 mandate de administrator în societăți sau întreprinderi 
publice al căror sediu se află pe teritoriul României; 
9. Să nu fi fost destituit dintr-o funcție publică și să nu i se fi  încetat contractul de mandat din motive 
disciplinare în ultimii 5 ani; 
10. Să nu fi fost revocat din funcția de administrator din motive imputabile în ultimii 5 ani; 
11. Să nu fi fost condamnat pentru infracțiuni contra patrimoniului prin nesocotirea încrederii, 
infracțiuni de corupție, delapidare, infracțiuni de fals în înscrisuri, evaziune fiscală; 
12. Să fie / nu fie funcționar public sau altă categorie de personal din cadrul autorității publice tutelare 
ori din cadrul altor autorități sau instituții publice; 
13. Să fie / nu fie membru dependent/independent; 
14. Să nu aibă restricții și incompatibilități între funcția evaluată și pozițiile deținute în cadrul aceleiași 
entități sau în cadrul altor entități, astfel cum sunt definite în legislația specifică; 
 15. Să nu existe un conflict de interese sau indicii rezonabile privind afilierea la un anumit grup de 
interese sau riscul de a fi supus/(ă) unor influente nejustificate din exteriorul entității, situații care ar 
putea să îi afecteze corectitudinea, independența sau imparțialitatea deciziilor  
16. Să nu existe indicii rezonabile care să determine rezerve privind integritatea, buna reputație sau 
comportamentul profesional; 
17. Să nu fie mai mult de doi membri in Consiliul de Administrație funcționari publici sau altă categorie 
de personal din cadrul autorității publice tutelare ori din cadrul altor autorități sau instituții publice; 
18. Majoritatea membrilor Consiliului de Administrație să fie formată din administratori neexecutivi și 
independenți; 
19. Să nu fie in procedura de insolventa sau faliment întreprinderea în care și-a exercitat mandatul de 
administrator sau director; 
20. Să îndeplinească condițiile specifice pentru ocuparea poziției; 
 
8.3.2. Condiții specifice: 
 
a. pentru candidatul membru executiv/dependent (candidatul membru executiv/dependent este 
candidatul care face parte din cadrul conducerii executive) (un membru în Consiliul de 
Administrație) 
1. Absolvent(ă) de studii universitare de licență (așa cum sunt definite prin Legea 288 din 24 iunie 2004, 
cu completările ulterioare)  
2. Absolvent(a) al unei specializări  în domeniile management/ juridic /economic 
/financiar/tehnic/administrativ, precum si alte domenii relevante pentru societate 
3. Experiență de cel puțin 4 ani  în administrarea sau managementul unor regii autonome sau societăţi, 
inclusiv societăţi din sectorul privat 
4. Declarația de intenție (planul de administrare) – va fi depusă de candidații din lista scurtă în termen de 
15 zile de la data emiterii sau stabilirii listei scurte 
 
b. pentru candidații cu specializare în domeniile economic sau juridic (doi membri în Consiliul de 
Administrație) 
1. Absolvent(ă) de studii universitare de licență (așa cum sunt definite prin Legea 288 din 24 iunie 2004, 
cu completările ulterioare) 
2. Absolvent(ă) al unei specializări  în domeniul economic sau juridic, cu experiența în domeniul 
economic, juridic, contabilitate, de audit financiar de cel puțin 5 ani 
3. Experiență de cel puțin 4 ani  în administrarea sau managementul unor regii autonome sau societăţi, 
inclusiv societăţi din sectorul privat;  
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4. Declarația de intenție (planul de administrare) – va fi depusă de candidații din lista scurtă în termen de 
15 zile de la data emiterii sau stabilirii listei scurte 
 
 
c. Pentru candidații cu experiență în administrarea sau managementul unor regii autonome sau 
societăți comerciale (doi membri în Consiliul de Administrație) 
 
1. Absolvent(ă) de studii universitare de licență (așa cum sunt definite prin Legea 288 din 24 iunie 2004, 
cu completările ulterioare)   
2. Absolvent(ă) al unei specializări  în domeniile management/ juridic /economic 
/financiar/tehnic/administrativ, precum și alte domenii relevante pentru societate 
3. Experiență de cel puțin 2 ani  în administrarea sau managementul unor regii autonome sau societăţi, 
inclusiv societăţi din sectorul privat 
4. Declarația de intenție (planul de administrare) – va fi depusă de candidații din lista scurtă în termen de 
15 zile de la data emiterii sau stabilirii listei scurte 
 
 
8.4. MATRICEA CANDIDATULUI ÎN CADRUL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE  
a. pentru candidatul membru executiv/dependent (candidatul membru executiv/dependent este 
candidatul care face parte din cadrul conducerii executive) (un membru în Consiliul de 
Administrație) 
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CRITERII
Obligatoriu 
sau 
Optional

Pondere

Ad
m

in
is

tr
at

or
 1

1. Competente specifice sectorului
1.1 Cunoasterea pietei in care actioneaza societatea Oblig. 1 x
1.2 Experienta in activitatea de management, in 
consultanta sau in activitatea de conducere a unor 
intreprinderi publice sau a unor societati comerciale 
profitabil Oblig. 1 x

2. Competente profesionale de importanta strategica
2.1 Planificare strategica Oblig. 1 x
2.2 Leadership Oblig. 1 x
2.3. Orientare catre rezultate Oblig. 1 x
2.4 Managementul investitiilor Oblig. 1 x
2.5 Management financiar Oblig. 1 x
3. Competente de guvernanta corporativa
3.1 Cunoasterea bunelor practici si principii de 
guvernanta corporativa, este familiarizat/a cu legislatia 
si politicile guvernamentale referitoare la guvernanta 
intreprinderilor detinute de stat Oblig. 0.8 x
3.2 Intelegerea rolului si functiilor consiliului si 
indatoririlor conducatorilor  si cunoasterea procesului 
de luare a deciziilor Oblig. 1 x
3.3 Management prin obiective Opt. 0.7 x
3.4 Organizare si optimizarea proceselor Opt. 0.7 x
3.5 Monitorizarea activa a rezultatelor Opt. 0.7 x
3.6 Managementul resurselor Opt. 0.7 x
3.7 Managementul performantei Opt. 0.7 x
4. Social si personal – educatie, formare, experienta
4.1 Absolvent(ă) de studii universitare de licență Oblig. 1 x
4.2 Absolvent(a) al unei specializari  în domeniile 
management/ juridic /economic 
/financiar/tehnic/administrativ, precum si alte domenii 
relevante pentru societate Opt. 1 x
4.3 Experienta de cel putin 4 ani  în administrarea sau 
managementul unor regii autonome sau societăţi, 
inclusiv societăţi din sectorul privat Opt. 1 x
5. Reputatia personala si profesionala
5.1 Credibilitate Oblig. 0.7 x
5.2 Capacitate de relationare Oblig. 0.7 x
5.3 Capacitatea de a influenta, convinge si motiva Oblig. 0.7 x
5.4 Capacitatea de asumare a responsabilitatilor Oblig. 0.7 x
5.5. Competente generale:
- Abilitatea generala de invatare Oblig. 0.7 x
- Aptitudinea verbala Oblig. 0.7 x
- Aptitudine numerica Oblig. 0.7 x
- Abilitati functionaresti Oblig. 0.7 x
- Rapiditate in reactii
- Capacitate decizionala Oblig. 0.8 x
5.6. Competente manageriale specifice Oblig. 0.8 x
- Managementul de sine Oblig. 0.8 x
- Abilitati organizatorice Oblig. 0.8 x
- Munca în echipă Oblig. 0.8 x
- Rezolvarea de probleme Oblig. 0.8 x
- Viziune managerială Oblig. 0.8 x
5.7. Profil personalitate
- Extraversiune Oblig. 0.8 x
- Amabilitate Oblig. 0.8 x
- Constiinciozitate Oblig. 0.8 x
- Stabilitate emotionala Oblig. 0.8 x
- Autonomie Oblig. 0.8 x
6. Aliniere cu scrisoarea de asteptari a actionarilor

6.1 Legătura dintre profilul candidatului şi obiectivele 
pe care trebuie să le realizeze, conform scrisorii de 
aşteptări;     Oblig. 0.8 x
6.2 Aprecieri asupra necesităţii dezvoltării elementelor 
de guvernanţă corporativă;     Oblig. 0.8 x
6.3 Răspunsurile şi viziunea candidaţilor cu privire la 
aşteptările acţionarilor.     Oblig. 0.8 x
6.4 Aprecieri cu privire la provocările specifice cu care 
se confruntă întreprinderea publică, raportate la Oblig. 0.8 x6.5 Exemple de indicatori pe care candidatul îi 
consideră oportuni pentru monitorizarea 
performanţei;     Oblig. 0.8 x
6.6 Constrângeri, riscuri şi limitări pe care candidatul 
consideră că le-ar putea întâmpina în implementarea 
măsurilor propuse. Oblig. 0.8 x
1. Sa nu aiba inscrieri in cazierul judiciar
2. Sa nu aiba inscrieri in cazierul fiscal
3. Sa nu fie apt de munca

4. Sa nu exercite concomitent mai mult de 3 mandate 
de administrator în societăți sau întreprinderi publice 
al căror sediu se află pe teritoriul României;
5. Sa nu fi fost destituit dintr-o funcție publică și nu i 
s-a încetat contractul de mandat din motive 
disciplinare în ultimii 5 ani;
5. Sa nu fi fost revocat din funcția de administrator 
din motive imputabile în ultimii 5 ani;
7. Sa nu fi fost condamnat pentru infracțiuni contra 
patrimoniului prin nesocotirea încrederii, infracțiuni 
de corupție, delapidare, infracțiuni de fals în 
înscrisuri, evaziune fiscală;
8. Sa nu se afle în conflict de interese sau 
incompatibil cu funcția;
9. Este/ nu este funcționar public sau altă categorie 
de personal din cadrul autorității publice tutelare ori 
din cadrul altor autorități sau instituții publice;
10. Este/nu este membru dependent/independent;
11. Sa nu aiba restrictii si incompatibilitati intre 
functia evaluata si pozitiile detinute in cadrul 
aceleiasi entitati sau in cadrul altor entitati, astfel 
cum sunt definite în legislatia specifica
 12. Sa nu existe un conflict de interese sau indicii 
rezonabile privind afilierea la un anumit grup de 
interese sau riscul de a fi supusa unor influente 
nejustificate din exteriorul entitatii, situatii care ar 
putea sa îi afecteze corectitudinea, independenta sau 
impartialitatea deciziilor 
13. Sa nu existe indicii rezonabile care sa determine 
rezerve privind integritatea, buna reputatie sau 
comportamentul profesional
14. Sa nu fie in procedura de insolventa sau faliment 
întreprinderea în care și-a exercitat mandatul de 
administrator sau director

MATRICEA CANDIDATULUI MEMBRU EXECUTIV
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b. pentru candidații cu specializare în domeniile economic sau juridic (doi membri în Consiliul de 
Administrație) 
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Obligatoriu 
sau 
Optional

Pondere

Ad
m

in
is

tr
at

or
 2

Ad
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in
is
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or
 3

1.1 Cunoasterea pietei in care actioneaza societatea Oblig. 1 x x
1.2 Experienta in activitatea de management, in 
consultanta sau in activitatea de conducere a unor 
intreprinderi publice sau a unor societati comerciale 
profitabile Oblig. 1 x x

2.1 Planificare strategica Oblig. 1 x x
2.2 Leadership Oblig. 1 x x
2.3. Orientare catre rezultate Oblig. 1 x x
2.4 Managementul investitiilor Oblig. 1 x x
2.5 Management financiar Oblig. 1 x x

3.1 Cunoasterea bunelor practici si principii de 
guvernanta corporativa, este familiarizat/a cu legislatia 
si politicile guvernamentale referitoare la guvernanta 
intreprinderilor detinute de stat Oblig. 0.8 x x
3.2 Intelegerea rolului si functiilor consiliului si 
indatoririlor conducatorilor  si cunoasterea procesului 
de luare a deciziilor Oblig. 1 x x
3.3 Management prin obiective Opt. 0.7 x x
3.4 Organizare si optimizarea proceselor Opt. 0.7 x x
3.5 Monitorizarea activa a rezultatelor Opt. 0.7 x x
3.6 Managementul resurselor Opt. 0.7 x x
3.7 Managementul performantei Opt. 0.7 x x
4. Social si personal – educatie, formare, experienta
4.1 Absolvent(ă) de studii universitare de licență Oblig. 1 x x
4.2 Absolvent(ă) al unei specializări  în domeniul 
economic sau juridic, cu experiența în domeniul 
economic, juridic, contabilitate, de audit financiar de 
cel puțin 5 ani Oblig. 1 x x
4.3 Experienta de cel putin 4 ani  în administrarea sau 
managementul unor regii autonome sau societăţi, 
inclusiv societăţi din sectorul privat Opt. 1 x x
5. Reputatia personala si profesionala
5.1 Credibilitate Oblig. 0.7 x x
5.2 Capacitate de relationare Oblig. 0.7 x x
5.3 Capacitatea de a influenta, convinge si motiva Oblig. 0.7 x x
5.4 Capacitatea de asumare a responsabilitatilor Oblig. 0.7 x x
5.5. Competente generale:
- Abilitatea generala de invatare Oblig. 0.7 x x
- Aptitudinea verbala Oblig. 0.7 x x
- Aptitudine numerica Oblig. 0.7 x x
- Abilitati functionaresti Oblig. 0.7 x x
- Rapiditate in reactii Oblig. 0.7
- Capacitate decizionala Oblig. 0.7 x x
5.6. Competente manageriale specifice
- Managementul de sine Oblig. 0.8 x x
- Abilitati organizatorice Oblig. 0.8 x x
- Munca în echipă Oblig. 0.8 x x
- Rezolvarea de probleme Oblig. 0.8 x x
- Viziune managerială Oblig. 0.8 x x
5.7. Profil personalitate
- Extraversiune Oblig. 0.8 x x
- Amabilitate Oblig. 0.8 x x
- Constiinciozitate Oblig. 0.8 x x
- Stabilitate emotionala Oblig. 0.8 x x
- Autonomie Oblig. 0.8 x x
6. Aliniere cu scrisoarea de asteptari a actionarilor Oblig. 1 x x
6.1 Legătura dintre profilul candidatului şi obiectivele 
pe care trebuie să le realizeze, conform scrisorii de 
aşteptări;     Oblig. 0.8 x x

6.2 Aprecieri asupra necesităţii dezvoltării elementelor 
de guvernanţă corporativă;     Oblig. 0.8 x x

6.3 Răspunsurile şi viziunea candidaţilor cu privire la 
aşteptările acţionarilor.     Oblig. 0.8 x x
6.4 Aprecieri cu privire la provocările specifice cu care 
se confruntă întreprinderea publică, raportate la 
situaţia contextuală a acesteia;     Oblig. 0.8 x x
6.5 Exemple de indicatori pe care candidatul îi 
consideră oportuni pentru monitorizarea 
performanţei;     Oblig. 0.8 x x
6.6 Constrângeri, riscuri şi limitări pe care candidatul 
consideră că le-ar putea întâmpina în implementarea 
măsurilor propuse. Oblig. 0.8 x x
1. Sa nu aiba inscrieri in cazierul judiciar
2. Sa nu aiba inscrieri in cazierul fiscal
3. Sa nu fie apt de munca

4. Sa nu exercite concomitent mai mult de 3 mandate 
de administrator în societăți sau întreprinderi publice 
al căror sediu se află pe teritoriul României;
5. Sa nu fi fost destituit dintr-o funcție publică și nu i 
s-a încetat contractul de mandat din motive 
disciplinare în ultimii 5 ani;
5. Sa nu fi fost revocat din funcția de administrator 
din motive imputabile în ultimii 5 ani;
7. Sa nu fi fost condamnat pentru infracțiuni contra 
patrimoniului prin nesocotirea încrederii, infracțiuni 
de corupție, delapidare, infracțiuni de fals în 
înscrisuri, evaziune fiscală;
8. Sa nu se afle în conflict de interese sau 
incompatibil cu funcția;
9. Este/ nu este funcționar public sau altă categorie 
de personal din cadrul autorității publice tutelare ori 
din cadrul altor autorități sau instituții publice;
10. Este/nu este membru dependent/independent;
11. Sa nu aiba restrictii si incompatibilitati intre 
functia evaluata si pozitiile detinute in cadrul 
aceleiasi entitati sau in cadrul altor entitati, astfel 
cum sunt definite în legislatia specifica
 12. Sa nu existe un conflict de interese sau indicii 
rezonabile privind afilierea la un anumit grup de 
interese sau riscul de a fi supusa unor influente 
nejustificate din exteriorul entitatii, situatii care ar 
putea sa îi afecteze corectitudinea, independenta sau 
impartialitatea deciziilor 
13. Sa nu existe indicii rezonabile care sa determine 
rezerve privind integritatea, buna reputatie sau 
comportamentul profesional
14. Sa nu fie in procedura de insolventa sau faliment 
întreprinderea în care și-a exercitat mandatul de 
administrator sau director
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MATRICEA CANDIDATULUI CU STUDII SUPERIOARE ECONOMICE SAU JURIDICE SI CINCI ANI EXPERIENTA

CRITERII

1. Competente specifice sectorului

2. Competente profesionale de importanta strategica

3. Competente de guvernanta corporativa

 
 
c. Pentru candidații cu experiență în administrarea sau managementul unor regii autonome sau 
societăți comerciale (doi membri în Consiliul de Administrație) 



 
 

19

Obligatoriu 
sau 
Optional

Pondere
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1.1 Cunoasterea pietei in care actioneaza societatea Oblig. 1 x x
1.2 Experienta in activitatea de management, in 
consultanta sau in activitatea de conducere a unor 
intreprinderi publice sau a unor societati comerciale 
profitabile Oblig. 1 x x

2.1 Planificare strategica Oblig. 1 x x
2.2 Leadership Oblig. 1 x x
2.3. Orientare catre rezultate Oblig. 1 x x
2.4 Managementul investitiilor Oblig. 1 x x
2.5 Management financiar Oblig. 1 x x

3.1 Cunoasterea bunelor practici si principii de 
guvernanta corporativa, este familiarizat/a cu legislatia 
si politicile guvernamentale referitoare la guvernanta 
intreprinderilor detinute de stat Oblig. 0.8 x x
3.2 Intelegerea rolului si functiilor consiliului si 
indatoririlor conducatorilor  si cunoasterea procesului 
de luare a deciziilor Oblig. 1 x x
3.3 Management prin obiective Opt. 0.7 x x
3.4 Organizare si optimizarea proceselor Opt. 0.7 x x
3.5 Monitorizarea activa a rezultatelor Opt. 0.7 x x
3.6 Managementul resurselor Opt. 0.7 x x
3.7 Managementul performantei Opt. 0.7 x x
4. Social si personal – educatie, formare, experienta
4.1 Absolvent(ă) de studii universitare de licență Oblig. 1 x x
4.2 Absolvent(a) al unei specializari  în domeniile 
management/ juridic /economic 
/financiar/tehnic/administrativ, precum si alte domenii 
relevante pentru societate Opt. 1 x x
4.3 Experienta de cel putin 2 ani  în administrarea sau 
managementul unor regii autonome sau societăţi, 
inclusiv societăţi din sectorul privat Opt. 1 x x
5. Reputatia personala si profesionala
5.1 Credibilitate Oblig. 0.7 x x
5.2 Capacitate de relationare Oblig. 0.7 x x
5.3 Capacitatea de a influenta, convinge si motiva Oblig. 0.7 x x
5.4 Capacitatea de asumare a responsabilitatilor Oblig. 0.7 x x
5.5. Competente generale:
- Abilitatea generala de invatare Oblig. 0.7 x x
- Aptitudinea verbala Oblig. 0.7 x x
- Aptitudine numerica Oblig. 0.7 x x
- Abilitati functionaresti Oblig. 0.7 x x
- Rapiditate in reactii Oblig. 0.7
- Capacitate decizionala Oblig. 0.7 x x
5.6. Competente manageriale specifice
- Managementul de sine Oblig. 0.8 x x
- Abilitati organizatorice Oblig. 0.8 x x
- Munca în echipă Oblig. 0.8 x x
- Rezolvarea de probleme Oblig. 0.8 x x
- Viziune managerială Oblig. 0.8 x x
5.7. Profil personalitate
- Extraversiune Oblig. 0.8 x x
- Amabilitate Oblig. 0.8 x x
- Constiinciozitate Oblig. 0.8 x x
- Stabilitate emotionala Oblig. 0.8 x x
- Autonomie Oblig. 0.8 x x
6. Aliniere cu scrisoarea de asteptari a actionarilor

6.1 Legătura dintre profilul candidatului şi obiectivele 
pe care trebuie să le realizeze, conform scrisorii de 
aşteptări;     Oblig. 0.8 x x

6.2 Aprecieri asupra necesităţii dezvoltării elementelor 
de guvernanţă corporativă;     Oblig. 0.8 x x

6.3 Răspunsurile şi viziunea candidaţilor cu privire la 
aşteptările acţionarilor.     Oblig. 0.8 x x
6.4 Aprecieri cu privire la provocările specifice cu care 
se confruntă întreprinderea publică, raportate la 
situaţia contextuală a acesteia;     Oblig. 0.8 x x6.5 Exemple de indicatori pe care candidatul îi 
consideră oportuni pentru monitorizarea 
performanţei;     Oblig. 0.8 x x

6.6 Constrângeri, riscuri şi limitări pe care candidatul 
consideră că le-ar putea întâmpina în implementarea 
măsurilor propuse. Oblig. 0.8 x x
1. Sa nu aiba inscrieri in cazierul judiciar
2. Sa nu aiba inscrieri in cazierul fiscal
3. Sa nu fie apt de munca

4. Sa nu exercite concomitent mai mult de 3 mandate 
de administrator în societăți sau întreprinderi publice 
al căror sediu se află pe teritoriul României;
5. Sa nu fi fost destituit dintr-o funcție publică și nu i 
s-a încetat contractul de mandat din motive 
disciplinare în ultimii 5 ani;
5. Sa nu fi fost revocat din funcția de administrator 
din motive imputabile în ultimii 5 ani;
7. Sa nu fi fost condamnat pentru infracțiuni contra 
patrimoniului prin nesocotirea încrederii, infracțiuni 
de corupție, delapidare, infracțiuni de fals în 
înscrisuri, evaziune fiscală;
8. Sa nu se afle în conflict de interese sau 
incompatibil cu funcția;
9. Este/ nu este funcționar public sau altă categorie 
de personal din cadrul autorității publice tutelare ori 
din cadrul altor autorități sau instituții publice;
10. Este/nu este membru dependent/independent;
11. Sa nu aiba restrictii si incompatibilitati intre 
functia evaluata si pozitiile detinute in cadrul 
aceleiasi entitati sau in cadrul altor entitati, astfel 
cum sunt definite în legislatia specifica
 12. Sa nu existe un conflict de interese sau indicii 
rezonabile privind afilierea la un anumit grup de 
interese sau riscul de a fi supusa unor influente 
nejustificate din exteriorul entitatii, situatii care ar 
putea sa îi afecteze corectitudinea, independenta sau 
impartialitatea deciziilor 
13. Sa nu existe indicii rezonabile care sa determine 
rezerve privind integritatea, buna reputatie sau 
comportamentul profesional
14. Sa nu fie in procedura de insolventa sau faliment 
întreprinderea în care și-a exercitat mandatul de 
administrator sau director

III
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MATRICEA CANDIDATULUI CU EXPERIENTA IN ADMINISTRARE SAU MANAGEMENT

CRITERII

1. Competente specifice sectorului

2. Competente profesionale de importanta strategica

3. Competente de guvernanta corporativa
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8.5. Etape în selecția de personal 
 
1. Evaluarea conformității administrative a dosarelor și eligibilității candidaților 
 
Candidații vor întocmi dosare de candidatură care vor conține următoarele documente: 
 
1. Persoane fizice 
 
1. Opisul documentelor; 
2. Scrisoarea de interes / intenție; 
3. CV model European 
4. Certificat de cazier judiciar în original – solicitantul nu este înscris în cazierul judiciar; 
5. Certificat de cazier fiscal in original – solicitantul nu are fapte înscrise în cazierul fiscal; 
5. Copie act identitate; 
6. Copie acte studii; 
7. Dovada experienței manageriale și a vechimii (adeverință Revisal sau carnet de muncă în copie); 
8. Adeverința medicală – apt pentru prestarea muncii; 
9. Declarație pe propria răspundere că nu a fost destituit dintr-o funcție publică și nu i s-a încetat 
contractul de mandat din motive disciplinare în ultimii 5 ani; 
10. Declarație pe propria răspundere ca nu a fost revocat din funcția de administrator din motive 
imputabile în ultimii 5 ani; 
11. Declarație pe propria răspundere că nu a fost condamnat pentru infracțiuni contra patrimoniului prin 
nesocotirea încrederii, infracțiuni de corupție, delapidare, infracțiuni de fals în înscrisuri, evaziune 
fiscală; 
12. Declarație pe propria răspundere că nu se află în conflict de interese, restricții și incompatibilități 
intre funcția evaluată și pozițiile deținute in cadrul aceleiași entități sau în cadrul altor entități, astfel cum 
sunt definite în legislația specifică; 
13. Declarație pe propria răspundere că este/nu este funcționar public sau altă categorie de personal din 
cadrul autorității publice tutelare ori din cadrul altor autorități sau instituții publice; 
14. Declarație pe propria răspundere că este/nu este membru dependent/independent;  
15. Declarație pe propria răspundere că nu există un conflict de interese sau indicii rezonabile privind 
afilierea la un anumit grup de interese sau riscul de a fi supusa unor influente nejustificate din exteriorul 
entității, situații care ar putea sa îi afecteze corectitudinea, independenta sau imparțialitatea deciziilor;  
16. Declarație pe propria răspundere că nu există indicii rezonabile care sa determine rezerve privind 
integritatea, buna reputație sau comportamentul profesional; 
17. Declarație pe propria răspundere că nu exercită concomitent mai mult de 3 mandate de administrator 
în societăți sau întreprinderi publice al căror sediu se află pe teritoriul României; 
18. Declarație pe propria răspundere că întreprinderea în care și-a exercitat mandatul de administrator 
sau director nu este in procedura de insolvență sau faliment; 
19. Declarație de consimțământ pentru prelucrarea datelor cu caracter personal; 
20. Declarația de Intenție (Planul de Administrare) – va fi depusă de candidații din lista scurtă în termen 
de 15 zile de la data emiterii sau stabilirii listei scurte. 
 
2.2. Persoane juridice 
1. Prezentarea detaliată a persoanei juridice și a proiectelor similare;   
2. Documente  din  care  să  rezulte  cifra  de  afaceri  realizată  din  obiectul  de  activitate  al  
administrării afacerilor/societăților – copie situație financiară anuală pe ultimii 3 ani;  
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3. Dosarul de candidatură a  reprezentantului  legal  care  urmează  a  fi  desemnat,  însoțit  de  
documentele  corespunzătoare și prevăzute la punctul 2.1. pentru depunerea candidaturii de către 
persoanele fizice;  
4. Certificat de cazier fiscal în original – solicitantul nu are fapte înscrise în cazierul fiscal; 
5. Certificat constatator în original din care să rezulte obiectul de activitate al persoanei juridice, durata 
ei, precum și faptul că este în funcțiune; 
 
Notă: 
! Documentele vor fi prezentate îndosariate într-un dosar cu șină și se vor depune personal la sediul 
companiei Lucrări Drumuri și Poduri S.A, strada Cuza Vodă nr. 17A, la Secretariat (etajul I), în termen 
de 30 (treizeci) de zile calendaristice de la data apariției anunțului de selecție, respectiv până în data de 
05.02.2021, ora 15.00. Fiecare dosar depus va primi un număr de înregistrare cu data și ora depunerii. 
Depunerile se fac de luni până vineri, în intervalul orar 08.00 – 15.00. Pe fiecare dosar de candidatură se 
va menționa textul scris “Candidatura pentru poziția de MEMBRU ÎN CONSILIUL DE 
ADMINISTRAȚIE al SC Lucrări Drumuri și Poduri SA”. A se menționa pe plic A NU SE DESCHIDE 
până la începerea procesului de evaluare administrativă. 
Verificarea și evaluarea dosarelor se va realiza în termen de maxim 5 zile lucrătoare de  la data expirării 
termenului de depunere a acestora. Rezultatul evaluării va fi “Admis” sau “Respins”. Rezultatele 
evaluării dosarelor se vor publica / comunica în termen de maxim 48 de ore de la încheierea acestei 
etape pe site-ul companiei LDP S.A. la adresa www.ldp-bn.ro/cariere și site-ul Consiliului Județean 
Bistrița-Năsăud www.portalbn.ro. 
 
Toate dosarele depuse în termen constituie lista lungă a candidaților.  
Dosarele declarate admise vor constitui lista scurtă. 
 
 
! Actele în copie vor fi certificate “conform cu originalul” și semnate de candidat. 
! Fiecare filă din dosar va fi numerotată și semnată de candidat. 
! Ultima filă a dosarului va fi o filă albă care va conține următoarele informații: numărul de pagini din 
dosarul de candidatură/ semnătura candidatului. 
! Declarațiile care fac parte din dosarul de candidatură vor fi publicate pe site-ul companiei Lucrări 
Drumuri și Poduri S.A. la adresa www.ldp-bn.ro/cariere și site-ul Consiliului Județean Bistrița-Năsăud 
www.portalbn.ro  
 
 
2. Evaluarea aptitudinală.  
Evaluarea aptitudinală se va realiza în termen de maxim 5 zile lucrătoare de la data comunicării 
rezultatului evaluării  administrative a dosarelor de candidatură. Rezultatele evaluării aptitudinale se vor 
publica / comunica în termen de maxim 24 de ore de la încheierea acestei etape pe site-ul companiei 
LDP S.A. la adresa www.ldp-bn.ro/cariere și site-ul Consiliului Județean Bistrița-Năsăud 
www.portalbn.ro. Rezultatul evaluării va fi “Admis” sau “Respins”. 
Evaluarea aptitudinală se va realiza la sediul consultantului, în Bistrița, str. Piața Centrală, nr. 1 sau on-
line, respectându-se hotărârile Comitetului Național pentru Situații de Urgență referitoare la restricțiile 
instituite la nivelul României generate de pandemia COVID-19.  
 
 
În evaluarea aptitudinală se vor avea în vedere următoarele criterii de evaluare: 
 
a. Cerințe aptitudinale 



 
 

22

- Abilitatea generală de învățare 
- Aptitudinea verbală 
- Aptitudinea numerică 
- Abilităti functionărești 
- Rapiditate în reacții  
- Capacitatea decizională 
 
b. Trăsături de personalitate 
 
 - Dezirabilitate socială 
- Extraversiune 
- Amabilitate 
- Conștiinciozitate 
- Stabilitate emoțională 
- Autonomie 
 
c. Interese și valori 
Interese 
1. Interese antreprenoriale  
2. Interese convenționale  
3. Interese sociale  
 
Valori 
- Recunoaștere profesională 
- Relații sociale 
- Autonomie 
- Provocare 
- Autoritate 
- Respectarea regulilor 
- Siguranță 
 
d. Caracteristici manageriale 
- Managementul de sine 
- Abilitați organizatorice 
- Munca în echipă 
- Rezolvarea de probleme 
- Viziune managerială 
 
 
3. Susținerea Declarației de Intenție în cadrul unui interviu 
 
Candidații din lista scurtă vor fi invitați să depună Declarația de intenție în termen de 15 zile de la 
publicarea listei scurte. Declarația de Intenție se va depune atât on-line, pe adresa de e-mail 
resurseumane@psiholog-bistrita.ro respectiv selectiecaldp@gmail.com cât și într-un dosar cu șină, care 
va fi pus într-un plic format A4. Plicurile care conțin declarația de Intenție se vor depune personal la 
sediul companiei Lucrări Drumuri și Poduri S.A., strada Cuza Vodă, nr. 17A, la Secretariat, etajul 1, în 
termen de 15 (cincisprezece) de zile calendaristice de la data publicării listei scurte. Fiecare dosar depus 
va primi un număr de înregistrare cu data și ora depunerii. Depunerile se fac de luni până vineri, în 
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intervalul 08.00 – 15.00. Pe fiecare dosar de candidatură se va menționa textul scris „A NU SE 
DESCHIDE”. 
După finalizarea perioadei de depunere a Declarației de Intenție, candidații vor fi programați la interviu 
în ordine alfabetică, fiecare urmând să aibă la dispoziție 30 de minute pentru a susține Declarația de 
Intenție (Plan de administrare). Susținerea Declarației de Intenție se va realiza la sediul companiei 
Lucrări Drumuri și Poduri S.A., strada Cuza Vodă, nr. 17A sau on-line, respectându-se hotărârile 
Comitetului Național pentru Situații de Urgență referitoare la restricțiile instituite la nivelul României 
generate de pandemia COVID-19. 
Programarea candidaților se va comunica cu minim 24 de ore înainte de interviu pe site-ul companiei 
LDP S.A. la adresa www.ldp-bn.ro/cariere și site-ul Consiliului Județean Bistrița-Năsăud 
www.portalbn.ro. 
Rezultatul evaluării Declarației de Intenție va fi publicat pe site-ul companiei Lucrări Drumuri și Poduri 
S.A. la adresa www.ldp-bn.ro/cariere și site-ul Consiliului Județean Bistrița-Năsăud www.portalbn.ro. în 
termen de 48 de ore de la încheierea acestei etape. Numirea administratorilor se realizează de către 
Adunarea Generală a Acționarilor din lista scurtă. Dacă lista scurtă  cuprinde un număr mai mare de 
candidați decât cei ce vor ocupa cele cinci poziții de administrator în cadrul Consiliului de 
Administrație, ceilalți candidați vor forma Lista de rezervă din care, în situația în care unul dintre 
administratori își pierde calitatea de administrator din diverse motive, va putea fi selectat un alt 
administrator care îl va înlocui pe cel ce și-a pierdut această calitate, refăcându-se astfel componența 
numerică și specifică a Consiliului. 
 
Notă: 
Declarația de Intenție (Planul de Administrare) face parte din setul de documente obligatorii pe care le 
pregătesc şi le înaintează candidaţii pentru poziția de Membru în Consiliul de Adminstrație înscrişi în 
lista scurtă.  
 
Declaraţiile de Intenţie ale candidaţilor pentru membrii consiliului se întocmesc în funcție de rolul pe 
care il vor îndeplini, administratorii fiind preocupaţi de aspecte ce ţin de supravegherea nivelului 
executiv şi de buna guvernare a întreprinderii publice în general. 
Declaraţiile de Intenţie ale candidaţilor pentru postul de administrator vizează propuneri generale ca 
răspuns la cerinţele formulate în scrisoarea de aşteptări. 
Declaraţia de Intenţie a candidatului pentru postul de administrator conţine în mod obligatoriu 
următoarele elemente:  
 a) legătura dintre profilul candidatului şi obiectivele pe care trebuie să le realizeze, conform scrisorii de 
aşteptări;      
b) aprecieri asupra necesităţii dezvoltării elementelor de guvernanţă corporativă;      
c) răspunsurile şi viziunea candidaţilor cu privire la aşteptările acţionarilor.      
Este recomandabil ca Declaraţia de Intenţie a candidatului să conţină şi următoarele elemente:      
a) aprecieri cu privire la provocările specifice cu care se confruntă întreprinderea publică, raportate la 
situaţia contextuală a acesteia;      
b) exemple de indicatori pe care candidatul îi consideră oportuni pentru monitorizarea performanţei;      
c) constrângeri, riscuri şi limitări pe care candidatul consideră că le-ar putea întâmpina în implementarea 
măsurilor propuse.  
 
Declarația de Intenție se redactează cu respectarea regulilor generale pentru redactarea Declaraţiei de 
intenţie prezentate în Anexa 1d din HG 722/2016. 
 
Declarația de Intenție va avea maxim 20 pagini, A4, la un rând distanță, în Times New Roman, mărimea 
literelor fiind de 12 puncte, margini stânga-dreapta 2 cm, sus-jos 1.5 cm. 
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Bibliografie: 
Rapoartele de activitate ale companiei Lucrări Drumuri și Poduri SA pot fi consultate pe site-ul 
www.ldp-bn.ro 
Organigrama companiei Lucrări Drumuri și Poduri SA poate fi consultata pe site-ul www.ldp-bn.ro 
Scrisoarea de așteptări poate fi consultată pe site-ul companiei Lucrări Drumuri și Poduri SA www.ldp-
bn.ro 
Legea nr. 31/1990 - Legea societăților comerciale 
Ordonanța de urgență nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice 
Hotărârea nr. 722 din 28.09.2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi 
din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor 
publice 
 
Evaluarea declarației de intenție va fi realizată de Comisia de selecție, avându-se în vedere următoarele 
criterii de evaluare: 
 
1. Competențe specifice sectorului  
1.1 Cunoștințe despre domeniul de activitate al companiei  
1.2 Experiența în activitatea de management, in consultanta sau in activitatea de conducere a unor 
întreprinderi publice sau a unor societăți comerciale profitabile   
 
2. Competențe profesionale de importanță strategică  
  
2.1 Planificare strategică 
2.2 Leadership  
2.3. Orientare către rezultate 
2.4 Managementul investițiilor  
2.5. Management financiar 
 
3. Competențe de guvernanță corporativă  
 
3.1 Cunoașterea bunelor practici și principii de guvernanță corporativă, este familiarizat/ă cu legislația și 
politicile guvernamentale referitoare la guvernanță întreprinderilor deținute de stat 
3.2 Înțelegerea rolului și funcțiilor de conducere și îndatoririle conducătorilor  și cunoașterea procesului 
de luare a deciziilor  
3.3 Management prin obiective 
3.4 Organizarea și optimizarea proceselor 
3.5 Monitorizarea activă a rezultatelor 
3.6 Managementul resurselor  
3.7 Managementul performanței  
 
4. Reputația personală si profesională   
4.1 Credibilitate 
4.2 Capacitate de relaționare 
4.3 Capacitatea de a influența, convinge și motiva 
4.4 Capacitatea de asumare a responsabilităților 
 
5. Alinierea cu scrisoarea de așteptării a acționarilor 



 
 

25

5.1 Legătura dintre profilul candidatului şi obiectivele pe care trebuie să le realizeze, conform scrisorii 
de aşteptări;      
5.2 Aprecieri asupra necesităţii dezvoltării elementelor de guvernanţă corporativă;      
5.3 Răspunsurile şi viziunea candidaţilor cu privire la aşteptările acţionarilor.      
5.4 Aprecieri cu privire la provocările specifice cu care se confruntă întreprinderea publică, raportate la 
situaţia contextuală a acesteia;      
5.5 Exemple de indicatori pe care candidatul îi consideră oportuni pentru monitorizarea performanţei;      
5.6 Constrângeri, riscuri şi limitări pe care candidatul consideră că le-ar putea întâmpina în 
implementarea măsurilor propuse. 
 
CONTESTAȚII 
 
Legislaţia de guvernanţă corporativă aplicabilă inclusiv proceselor de recrutare şi selecţie a candidaţilor 
pentru posturile de membri CA nu prevede contestaţii. Totuşi, din dorința de a asigura maxima 
transparenţă a procesului de recrutare şi selecţie, vom răspunde prompt cererilor de clarificări formulate 
de către candidaţi, cu condiţia ca aceştia să solicite numai informaţii care se referă la candidatura lor şi 
care nu implică rezultatele obţinute de către ceilalţi candidaţi. Eventualele contestații se vor depune în 
scris la sediul societății în termen de 24 de ore de la publicarea rezultatelor fiecărei etape a selecției de 
personal. Contestațiile se vor depune la sediul site-ul companiei LDP S.A. la adresa www.ldp-
bn.ro/cariere și site-ul Consiliului Județean Bistrița-Năsăud www.portalbn.ro. 
Răspunsul Comisiei de evaluare a candidaților se va publica site-ul companiei LDP S.A. la adresa 
www.ldp-bn.ro/cariere și site-ul Consiliului Județean Bistrița-Năsăud www.portalbn.ro. 
 
Notă: 
Orice eventuală decalare a termenelor va fi afișată pe site-ul companiei LDP S.A. la adresa www.ldp-
bn.ro/cariere și site-ul Consiliului Județean Bistrița-Năsăud www.portalbn.ro. în timp util. Se recomandă 
potențialilor candidați să urmărească zilnic site-ul site-ul companiei LDP S.A. la adresa www.ldp-
bn.ro/cariere și site-ul Consiliului Județean Bistrița-Năsăud www.portalbn.ro. 
 
PROTECȚIA DATELOR PERSONALE 
 
Procesul de recrutare și selecție se va desfășura conform Regulamentului (UE) 2016/679 privind 
protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal. În acest sens, se 
vor respecta următoarele: 

a. Toți candidații își vor da acordul cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal 

b. Toate datele personale pe care candidații le vor furniza vor fi utilizate doar de către consultant 
sau de către membrii Comisiei de evaluare în scopul selectării candidaților în vederea ocupării 
poziției de Administrator 

c. Datele personale ale candidaților nu vor fi puse la dispoziția nici unei alte părți 

d. Candidații pot solicita în orice moment informații despre modul în care sunt păstrate și utilizate 
datele lor personale 

e. Pe parcursul procesului de selecție pentru ocuparea poziției de MEMBRU ÎN CONSILIUL DE 
ADMINISTRAȚIE (cinci poziții – o poziție de administrator executiv și patru poziții de 
administratori neexecutivi) al Societății LDP S.A, nu vor fi făcute publice numele candidaților. 
Candidații vor primi un număr de înregistrare al dosarului depus, toată comunicarea pe site-ul ul 
companiei LDP S.A. la adresa www.ldp-bn.ro/cariere și site-ul Consiliului Județean Bistrița-
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Năsăud www.portalbn.ro va fi realizată facându-se referire la numărul de înregistrare. Toate 
celelalte elemente – spre exemplu punctaje obținute, status dosar - admis/respins, vor fi făcute 
publice pe parcursul procesului de selecție făcându-se referire la numărul de înregistrare primit 
de fiecare candidat. 

 
 
LISTA PERSOANELOR DE CONTACT 
 
Ulecan Maria 
Președintele Comisiei de Selecție 
selectiecaldp@gmail.com 
 
Dedean – Bortăș Ioan 
Membru Comisia de Selecție 
selectiecaldp@gmail.com 
 
Kecskés-Simionca Tiberiu-Ciprian 
Membru Comisia de Selecție 
selectiecaldp@gmail.com 
 
Pașca Ramona Claudia 
Expert Independent 
0740248378 
resureumane@psiholog-bistrita.ro 
 
 
 
Capitolul IX. Așteptări privind calitatea și siguranța produselor și serviciilor prestate de 
societatea Lucrări Drumuri şi Poduri  S.A. 
 
 Asigurarea calității serviciilor prestate de către Societate se înscrie între aşteptările majore ale 
Autorităţii Publice Tutelare. În consecință, recomandăm concentrarea tuturor resurselor astfel încât 
lucrările executate să fie de calitate superioară, să urmărească realizarea unei infrastructuri moderne și 
sigure, cu preocuparea permanentă pentru protecția mediului înconjurător. 
  Consiliul de Administraţie al societăţii trebuie să se asigure că, în activitatea desfăşurată, 
Societatea va respecta prevederile legale aplicabile în domeniu şi va urmări menţinerea şi îmbunătăţirea 
continuă a sistemelor de management implementate în cadrul întreprinderii şi anume: 
- Sistemul de management al calităţii (Cerificat SRAC-IQ NET ISO 9001:2008) 
- Sistemul de management de mediu (Certificat SRAC-IQ Net ISO 14001:2005) 
- Sistemul de securitate ocupaţională (Certificat SRAC-IQ Net ISO 18001:2007) 
- Sistemul de management al responsabilităţii sociale (Certificat CERTIND SA 8000:2008). 
 
Capitolul X. Așteptări în domeniul eticii, integrității și guvernanței corporative 
 

Autoritatea Publică Tutelară doreşte să se acorde o importanță deosebită implementării Codului 
de etică, care stabilește principiile și standardele de conduită și care reglementează situațiile privind 
conflictele de interese și incompatibilitate la nivelul Societății.  

Având în vedere că politicile adecvate de audit și control intern contribuie semnificativ la buna 
funcționare a Societății, se subliniază necesitatea revizuirii de către Societate a sistemelor de audit și 



 
 

27

control intern. Structura de Audit intern va întocmi rapoarte periodice pe care le va transmite 
Comitetului de Audit constituit la nivelul Consiliului de administrație. În acest sens, Comitetul de Audit 
va sprijini Consiliul de administrație în scopul de a se asigura că Societatea menține sisteme 
corespunzătoare de raportare financiară, audit intern și extern, control intern, conformitate și gestiune a 
riscului. 

De asemenea, administratorii au şi obligatia de tratare cu discreţie a informaţiilor cu caracter 
confidenţial, astfel încât Societatea, autoritatea publică tutelară şi acţionarii să nu fie prejudiciaţi ca urmare a 
comportamentului neprofesionist şi indiscret al administratorilor. 

În cazul începerii urmăririi penale pentru oricare dintre administratori, pentru infracţiunile prevăzute 
la art. 6 din Legea nr. 31/1990 cu modificările şi completările ulterioare, mandatul acestuia se va suspenda 
de drept, la data începerii urmăririi penale, fără a fi necesare alte notificări. 
 Societatea Lucrări Drumuri şi Poduri S.A. va depune toate eforturile pentru a dezvolta şi menţine 
o relaţie bazată pe încredere cu toate părţile ce interferează în activitatea acesteia, incluzând aici, 
acţionariatul, autoritatea publică tutelară, precum şi cu alte categorii de persoane care contribuie la 
realizarea misiunii şi a obiectivelor societăţii. 
 În ceea ce priveşte aşteptările în domeniul guvernanţei corporative, societatea trebuie să respecte 
prevederile legislaţiei în domeniu referitoare la guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, a 
întăririi disciplinei financiare a acestora, a îndeplinirii indicatorilor de performanţă financiari şi 
nefinanciari, a procedurilor de raportare, precum şi a celor de monitorizare a implementării principiilor 
de guvernanţă corporativă. 

  


