
1 
 

 Anexa nr.1 la Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.115/25.07.2019  
CONSILIUL JUDEȚEAN OLT 
Comisia de selecție 
Grupul de lucru – guvernanță corporativă 

 
 
 

PLAN DE SELECŢIE - COMPONENTA INTEGRALĂ  
pentru desemnarea membrilor Consiliului de Administraţie al S.C. OLT DRUM S.A. pentru 

mandatul 2019-2023 
 
 
Preambul 
 
 
Componenta integrală a planului de selecție este elaborată potrivit prevederilor art.14 alin.(1) 

lit.(b) din Normele metodologice înscrise în anexa nr.1 la Hotărârea Guvernului nr.722/2016 de 
comisia de selecție constituită prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.82/30.05.2019 în colaborare 
cu Expertul independent și cu consultarea comitetului de nominalizare și remunerare din cadrul 
Consiliului de administrație al S.C. Olt Drum S.A. și conține informațiile primare ale selecției 
candidaților pentru funcția de membru în Consiliul de administrație al S.C. Olt Drum S.A., conform 
cerințelor și specificațiilor cuprinse în: 

- Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanţa corporativă a 
întreprinderilor publice aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.111/2016, 
cu modificările şi completările ulterioare; 

- Normele metodologice pentru stabilirea criteriilor de selecţie, de întocmire a listei 
scurte de până la 5 candidaţi pentru fiecare post, a clasamentului acestora, a 
procedurii privind numirile finale, precum şi a altor măsuri necesare implementării 
prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanţa 
corporativă a întreprinderilor publice, aprobate prin Hotărârea Guvernului 
nr.722/2016; 

- Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare; 

- Statutul societății Olt Drum S.A.. 
 
Procedura de selecţie este elaborată în acord cu prevederile Ordonanței de Urgență a 

Guvernului nr.109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice aprobată cu 
modificări și completări prin Legea nr.111/2016, cu modificările și completările ulterioare şi Hotărârii 
Guvernului nr.722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor 
publice. 

Procedura de selecţie se efectuează cu scopul de a asigura transparentizarea si 
profesionalizarea conducerii potrivit standardelor de guvernanță corporativă a întreprinderilor 
publice, astfel cum au fost dezvoltate în Principiile de guvernanță corporativă ale Organizaţiei pentru 
Cooperare si Dezvoltare Economică. 

Prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.82/30.05.2019 cu privire la declanșarea 
procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație al S.C. OLT DRUM S.A. pentru 
mandatul 2019-2023, precum și cu privire la constituirea comisiei de selecție, s-au aprobat 
următoarele: 

• Declanșarea procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație al 
S.C. OLT DRUM S.A. pentru mandatul 2019-2023. 

Procedura de selecție va fi derulată de o comisie de selecție asistată de un expert 
independent selectat în conformitate cu normele legale în vigoare. 

Contractarea expertului independent se va face de către Consiliul Județean Olt prin grija 
Președintelui Consiliului Județean Olt și a aparatului de specialitate al Consiliului Județean Olt, după 
definitivarea componentei inițiale a Planului de selecție. 
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• Constituirea comisiei de selecție a membrilor Consiliului de Administrație al 
S.C. OLT DRUM S.A. pentru mandatul 2019-2023 și numirea secretariatului 
acesteia. 

 Procedura de selecție a membrilor Consiliului de Administrație al S.C. OLT DRUM S.A. pentru 
mandatul 2019-2023 se finalizează în termen de cel mult 150 de zile de la declanșare. 

După finalizarea procedurii, raportul pentru numirile finale întocmit de comisia de selecție va 
fi prezentat Președintelui Consiliului Județean Olt în vederea mandatării reprezentanților Consiliului 
Județean Olt în Adunarea Generală a Acționarilor, pentru propunerea de membri în consiliu. 

 
Planul de selecţie - document de lucru prin care se stabileşte calendarul procedurii de 

selecţie de la data iniţierii procedurii de selecţie până la data numirii persoanelor desemnate pentru 
funcţiile de administratori, structurat pe două componente: componenta iniţială, care se întocmeşte 
în termen de 10 zile de la data declanşării procedurii şi componenta integrală, care se întocmeşte 
după constituirea comisiei de selecţie, selectarea expertului independent sau începerea procedurii 
selecţiei de către comitetul de nominalizare şi remunerare din cadrul consiliului, după caz; 

Componenta integrală a planului de selecţie - document de lucru care conţine, dar fără a se 
limita la aceasta, elementele din componenta iniţială a planului de selecţie, completate cu alte 
elemente necesare acestuia între data declanşării procedurii de selecţie şi data semnării contractului 
de mandat, inclusiv propunerea de desemnare a candidaţilor selectaţi pentru poziţia de membru în 
consiliul de administraţie. 

 
I. Scopul şi domeniul de aplicare a Planului de selecţie - componenta integrală 
 
Planul de selecţie reprezintă un document de lucru prin care se stabileşte calendarul 

procedurii de selecţie de la data iniţierii procedurii de selecţie până la data numirii persoanelor 
desemnate pentru funcţiile de administrator. 

Prezentul plan de selecţie este întocmit cu scopul recrutării şi selecţiei a 5 candidaţi pentru 
ocuparea funcţiilor de membri în Consiliul de administraţie al S.C. Olt Drum S.A., cu respectarea 
prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.109/2011, aprobată cu modificări și completări 
prin Legea nr.111/2016, cu modificările și completările ulterioare, şi a Normelor metodologice 
aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.722/2016. 

Membrii Consiliului de administraţie al S.C. Olt Drum S.A. : 
➢ Vor fi selectaţi, numiţi, remunerați şi îşi vor înceta mandatul în conformitate cu dispoziţiile 

legale în vigoare, în special cele cuprinse în Codul Civil, Legea nr. 31/1990 privind societăţile 
comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cele ale Ordonanței de Urgență a 
Guvernului nr.109/2011, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.111/2016, cu modificările 
și completările ulterioare şi Statutului societății Olt Drum S.A.; 

➢ Îşi vor desfăşura mandatul în conformitate cu condiţiile impuse (inclusiv, însă fără a se 
limita la indicatorii de performanţă) de către S.C. Olt Drum S.A. şi Autoritatea Publică Tutelară în 
vederea asigurării unei conduceri profesioniste, eficiente şi performante a S.C. OLT DRUM S.A în 
scopul eficientizării funcţionale, dezvoltării şi valorificării potenţialului acestei societăţi. 

➢ Vor fi în măsură să îşi desfăşoare activitatea în conformitate cu cele mai bune practici de 
afaceri, dar şi în total acord cu specificul de funcţionare şi relaţionare al unei societăţi comerciale. 

Planul de selecţie în integralitatea sa constituie fundamentul procedurii de selecţie, reflectând 
principalele activităţi şi decizii care trebuie realizate, termenele de realizare, precum şi documentele 
de lucru. 

 
I. Principii 
Întocmirea componentei integrale a Planului de selecţie se realizează cu claritate pentru a 

putea fi determinate toate aspectele cheie ale procedurii de selecţie, în concordanţă cu prevederile 
Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.109/2011, aprobată cu modificări și completări prin Legea 
nr.111/2016, cu modificările și completările ulterioare şi ale Normelor metodologice aprobate prin 
Hotărârea Guvernului nr.722/2016. 

Planul de selecţie trebuie astfel întocmit încât procedura de recrutare şi selecţie să se 
realizeze cu respectarea dreptului la liberă competiţie, echitate şi egalitate de şanse, nediscriminare, 
transparenţă, tratament egal şi asumarea răspunderii. 
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II. Termene ale procedurii de selecţie 
Data de începere a procedurii de selecţie este 30.05.2019. 
În conformitate cu prevederile art. 644 din ordonanţa de urgenţă şi art.V din Legea 

nr.111/2016, Consiliul Județean Olt prin Hotărârea nr.82/30.05.2019 a declanşat procedura de 
selecţie a membrilor Consiliului de Administraţie al S.C. OLT DRUM S.A.. 

 
Prin aceeaşi hotărâre a fost numită şi Comisia de selecţie în următoarea componenţă: 
 

Președinte:  Motoi Cornel – director executiv, Direcția Tehnică și Investiții, Consiliul Județean 
Olt; 
Supleant: Davidescu Ovidiu-Marian – Arhitectul-Șef al Județului, Consiliul Județean Olt; 
Membru:  Netcu Costinel – șef serviciu, Serviciul Administrarea Patrimoniului, Unitatea 

Județeană pentru Monitorizarea Serviciilor Comunitare de Utilități Publice și 
Autoritatea Județeană de Transport, Consiliul Județean Olt; 

Supleant: Negrilă Mihaela – șef serviciu, Serviciul Tehnic, Investiții, Consiliul Județean Olt; 
Membru: Nicolae Angela – șef serviciu, Serviciul Resurse Umane și Managementul Unităților 

Sanitare, Consiliul Județean Olt; 
Supleant:  Bocai Laura – consilier superior, Serviciul Resurse Umane și Managementul 

Unităților Sanitare, Consiliul Județean Olt. 
Secretariatul comisiei de selecție va fi asigurat de Țânțu Teodor – inspector asistent, 

Serviciul Tehnic, Investiții al Direcției Tehnice și Investiții din cadrul aparatului de specialitate al 
Consiliului Județean Olt, având ca supleant pe Cătălin-George Lăzărescu – inspector principal, 
Serviciul Resurse Umane și Managementul Unităților Sanitare din cadrul aparatului de specialitate al 
Consiliului Județean Olt. 

 
III. Contractarea expertului independent 
 
Consiliul Județean Olt prin Hotărârea nr.82/30.05.2019 a aprobat contractarea serviciilor unui 

expert independent specializat în recrutarea resurselor umane. 
În componenta inițială a Planului de selecție elaborată de autoritatea publică tutelară – 

Consiliul Județean Olt - pentru funcțiile de membru în Consiliul de Administrație al S.C. Olt Drum 
S.A. au fost prevăzuți termenii de referinţă pentru expertul independent. 

Expertul independent a fost contractat de către Consiliul Județean Olt prin grija Președintelui 
Consiliului Județean Olt și a aparatului de specialitate al Consiliului Județean Olt, după definitivarea 
componentei inițiale a Planului de selecție.  

 
IV. Părți responsabile în procedura de selectie:  

 Responsabilitatea îndeplinirii procedurii de selecţie revine:  
➢ autorităţii publice tutelare;  
➢ comisiei de selecţie asistate de expertul independent; 
➢ structurii de guvernanță corporativă din cadrul autorității tutelare. 

 
V.    Sumarul deciziilor-cheie:  
 

− declanşarea procedurii de selecţie;  

− finalizarea şi aprobarea planului de selecţie – componenta iniţială;  

− derularea procedurii de selecţie a expertului independent;  

− contractarea serviciilor de consultanţă în recrutarea membrilor Consiliului de Administrație al 
S.C. Olt Drum S.A.;  

− constituirea comisiei de selecţie;  

− elaborarea și definitivarea Planului de selecție – componenta integrală; 

− aprobarea profilului și a matricei Consiliului de administrație; 

− aprobarea profilului și a matricei candidatului pentru funcția de membru al Consiliului de 
Administrație al S.C. Olt Drum S.A.; 



4 
 

− întocmirea raportului pentru numirile finale și transmiterea acestuia Președintelui Consiliului 
Județean Olt în vederea mandatării reprezentanților Consiliului Județean Olt în Adunarea 
Generală a Acționarilor, pentru propunerea de membri în consiliu;  

− numirea administratorilor de către Adunarea Generală a Acționarilor;  

− încheierea contractelor de mandat cu fiecare administrator în parte.  
 
VI. Metode de comunicare ce urmează a fi folosite: 
Pentru relaţii suplimentare, candidaţii se vor putea adresa comisiei de selecţie, respectiv 

expertului independent, la sediul Consiliului Județean Olt din Slatina, B-dul A.I.Cuza, nr.14, jud.Olt, 
tel.: 0249/431080, fax: 0249/431122, adresa de e-mail a instituţiei: cjolt@cjolt.ro. 

 
VII. Elemente de confidenţialitate 
Toate dosarele de candidatură ale aplicanţilor vor fi tratate în deplină confidenţialitate atât de 

către prestator-expertul independent cât și de către beneficiar-autoritatea publica tutelară. 
De asemenea, confidenţialitatea datelor se referă și la a nu folosi în interes propriu aceste 

informaţii. 
Informaţiile privind identitatea candidaţilor vor fi tratate cu cel mai înalt grad de 

confidenţialitate iar accesul la aceste informaţii se limitează numai la acele persoane care sunt 
implicate în procesul decizional. 

Lista elementelor confidenţiale: 
• Identitatea, datele personale si dosarele de candidatură ale aplicanţilor; 
• Informaţii referitoare la viaţa privată, profesională sau publică a aplicanţilor. 

Lista elementelor ce pot fi făcute publice: 
• Profilul Consiliului de Administraţie + Matrice 

• Profilul candidatului ideal 
• Criterii de selecţie si de evaluare 
• Grile de punctaj 
• Plan de interviu 
• Modele de declaraţii 
• Scrisoarea de aşteptări 
• Plan de selecţie - Componenta integrală 
 

VIII. Etapele procesului de recrutare si selecţie: 
Prezenta secţiune defineşte etapele procesului de recrutare şi selecţie, termene limită, 

documente necesare, precum şi părţile implicate.  
 
A. Tabel cu etapele recrutării: 

 

Nr. 
crt. 

Etapa Termen Responsabil Document 

1. Declanșarea procedurii 
de selecție 

30.05.2019 Consiliul Județean Olt Hotărârea Consiliului 
Județean Olt 
nr.82/29.05.2019 

2. Contractarea expertului 
independent 

20.06.2019 Consiliul Județean Olt Contract 
nr.63/20.06.2019 cu 
expertul independent 
Barnett McCall 
Recruitment SRL 

3. Elaborarea și 
definitivarea Planului de 
Selecție – componenta 
integrala 

15.07.2019 Comisia de selecție 
asistată de expertul 
independent, în consultare 
cu comitetul de 
nominalizare şi remunerare 

Plan de selecție 

4. Elaborarea și 
definitivarea Scrisorii de 
aşteptări, a profilului și a 

20.07.2019 Grupul de lucru – 
guvernanță corporativă din 
cadrul Consiliului Județean 

Proces - verbal al 
consultărilor 

 

mailto:cjolt@cjolt.ro
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matricei  membrilor 
consiliului de 
administrație, a profilului 
candidatului și a matricei 
candidatului pentru 
poziția de administrator 

Olt, Comisia de selecție 
asistată de expertul 
independent, comitetul de 
nominalizare şi remunerare 

Scrisoare de 
aşteptări,  profilul 
consiliului și matricea 
consiliului, profilul 
candidatului și 
matricea candidatului 
pentru poziția de 
administrator 

5. Aprobarea Scrisorii de 
aşteptări 

20.07.2019 Președintele Consiliului 
Județean Olt 

Dispoziție 

6. Aprobarea profilului și a 
matricei  profilului 
consiliului de 
administrație, a profilului 
candidatului și a matricei 
profilului candidatului 
pentru poziția de 
administrator 

25.07.2019 Consiliul Județean Olt Hotărârea Consiliului 
Județean Olt  

7. Întocmirea anunțului de 
selecție 

29. 07.2019 Comisia de selecție 
asistată de expertul 
independent 

Anunț de selecție 

8.  Publicarea anunțului de 
selecție 

01. 08.2019 Comisia de selecție  Anunț de selecție 

9.  Depunerea de candidaturi 02.09.2019, ora 1600 Candidat Dosar de 
candidatură 

10. Evaluarea candidaturilor 
în raport cu minimul de 
criterii 

03.09.2019 Comisia de selecție 
asistată de expertul 
independent 

Fișă/raport de 
evaluare 

11. Solicitări de clarificări 
privitoare la candidatură 

05.09.2019 Comisia de selecție 
asistată de expertul 
independent 

Solicitări 

12. Alcătuirea listei lungi de 
candidați și transmiterea 
răspunsului către 
candidați  

06.09.2019 Comisia de selecție 
asistată de expertul 
independent 

Lista lungă de 
candidaturi 

13. Interviuri cu candidații 
înscriși în lista lungă 

09.09.2019 Comisia de selecție 
asistată de expertul 
independent 

Plan de interviu și 
Grila de interviu 

14. Recalcularea punctajului 
și stabilirea listei scurte 

10.09.2019 Comisia de selecție 
asistată de expertul 
independent 

Matrice de evaluare 
Lista scurta 

15. Cerere de clarificări 
suplimentare 

11.09.2019 Comisia de selecție 
asistată de expertul 
independent 

Formular pentru 
solicitare clarificări 

16. Definitivarea listei scurte 
și comunicarea selecției 
candidaților din lista 
scurtă 

13.09.2019 Comisia de selecție 
asistată de expertul 
independent 

Lista scurtă 

17. Depunerea declarației de 
intenție 

16.09.2019 – 
30.09.2019 

Candidații din lista scurtă Declarație de intenție 
versus 
Scrisoare de 
așteptări 

18. Analizarea declarației de 
intenție și integrarea 
rezultatelor în matricea 
profilului de candidat 

03.10.2019 Comisia de selecție 
asistată de expertul 
independent 

Declarație de intenție 
Matricea profilului de 
candidat 

19. Selecția finală pe bază de 
interviu 

07.10.2019 Comisia de selecție 
asistată de expertul 
independent 

Plan de interviu 
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20. Întocmirea raportului 
pentru numirea finală și 
transmiterea acestuia 
Președintelui Consiliului 
Județean Olt în vederea 
mandatării 
reprezentanților 
Consiliului Județean Olt 
în Adunarea Generală a 
Acționarilor, pentru 
propunerea de membri în 
consiliu 

09.10.2019 Comisia de selecție 
asistată de expertul 
independent 

Raport (clasificare şi 
motivare) 

21. Numirea administratorilor 31.10.2019 Adunarea Generală a 
Acționarilor 

Hotărâre 

 
 
(1) Conform prevederilor art.10 alin.(1) din Anexa 1c la Normele metodologice aprobate prin 

Hotărârea Guvernului nr.722/2016:  
" Scrisoarea de aşteptări este publicată pe paginile de internet ale autorităţii publice tutelare 

şi întreprinderii publice, cel târziu o dată cu stabilirea listei scurte a candidaţilor." 
(2) Punctul 12 este critic, întrucât dacă nu sunt atrase candidaturi care să îndeplinească 

minimul de cerinţe, atunci procedura trebuie să fie reluată prin redefinirea profilului consiliului de 
administraţie, cu scopul de a lărgi baza de candidaturi. 

 
IX. Profilul candidatului și Profilul consiliului de administrație 

 
Conform prevederilor art.1 pct.17 din Normele metodologice aprobate prin Hotărârea 

Guvernului nr.722/2016, Profilul candidatului pentru funcţia de administrator descrie rolul pe care 
candidatul trebuie să-l îndeplinească, pe baza cerinţelor contextuale specifice rolului, precum şi 
competenţele tehnice şi atributele comportamentale, experienţa şi specificul pe care acesta trebuie 
să le demonstreze, în conformitate cu misiunea, obiectivele şi ţintele întreprinderii publice, precum şi 
cu etapa de dezvoltare a acesteia. La întocmirea profilului se menţionează, pe de o parte, criteriile şi 
nivelurile de calificare obligatorii, pe de altă parte criteriile şi nivelurile de calificare opţionale, atât la 
nivel individual, cât şi la nivelul colectiv al întregului consiliu, sub formă de praguri minime de 
competenţă. Combinația de criterii specifice fiecărui candidat este formată dintr-un set de criterii 
derivate din Matricea Profilului Consiliului. Profilul candidatului se elaborează de către expertul 
independent în cadrul componentei integrale a planului de selecție și se aprobă de către Autoritatea 
publică tutelară potrivit prevederilor art.36 alin.(1)  din  Normele metodologice aprobate prin 
Hotărârea Guvernului nr.722/2016. 

Conform prevederilor art.1 pct.18 din Normele metodologice aprobate prin Hotărârea 
Guvernului nr.722/2016, Profilul consiliului reprezintă o identificare a capacităţilor, trăsăturilor şi 
cerinţelor pe care consiliul trebuie să le deţină la nivel colectiv, având în vedere contextul 
organizaţional, misiunea, aşteptările exprimate în scrisoarea de aşteptări şi elementele de strategie 
organizaţională existente sau ce trebuie dezvoltate. Profilul conţine şi matricea consiliului de 
administraţie, care conferă o expresie a acestor capacităţi pe care consiliul trebuie să le posede la 
nivel colectiv, printr-un set de competenţe, abilităţi, alte condiţii eliminatorii, ce trebuie îndeplinite 
individual şi colectiv de membrii consiliului. 

În conformitate cu prevederile art.19 din Normele metodologice aprobate prin Hotărârea 
Guvernului nr.722/2016, pentru constituirea Profilului membrilor consiliului pot fi avute în vedere 
următoarele cerinţe, fără a se limita la acestea: 

a) să aibă minimum de cunoştinţe, aptitudini şi experienţă necesară pentru a-şi îndeplini cu 
succes mandatul de administrator; 

b) să cunoască responsabilităţile postului şi să îşi poată forma viziuni pe termen mediu şi lung; 
c) să aibă capacitatea de asumare a responsabilităţilor faţă de întregul consiliu şi să dea dovadă 

de integritate şi independenţă; 



7 
 

d) să aibă cunoştinţele necesare, aptitudinile şi experienţă în critica constructivă, muncă în 
echipă, comunicare, cultură financiară, luarea de decizii şi detectarea tiparelor pentru a 
contribui la activitatea consiliului ca întreg. 
 

A. Tipuri de criterii de selecţie: 
  Criteriile de selecţie rezultă din matricea profilului consiliului. Acestea pot fi obligatorii şi 

opţionale. 
  Criteriile obligatorii sunt competenţe şi trăsături care trebuie să fie îndeplinite de către toţi 

candidaţii sau de către acei membri din consiliu pentru care există un nivel minim de competenţă 
aplicabil. 

   Criteriile opţionale sunt competenţe şi trăsături care pot fi îndeplinite de unii dintre membrii 
consiliului, dar nu în mod necesar de către toţi, pentru care nu există un nivel minim de competenţă 
aplicabil tuturor membrilor consiliului.  

  Comisia de selecție asistată de expertul independent, cu consultarea comitetului de 
nominalizare și remunerare din cadrul S.C. Olt Drum S.A.a stabilit lista criteriilor obligatorii şi lista 
criteriilor opţionale în funcţie de specificul şi complexitatea activităţii S.C. Olt Drum S.A. 

  Criteriile de selecţie sunt cuprinse în profilul consiliului şi se aprobă odată cu acesta de către 
Autoritatea Publică Tutelara, potrivit prevederilor art.34 lit.b) din Normele metodologice aprobate prin 
Hotărârea Guvernului nr.722/2016. 

 
B. Condiţiile generale ale procesului de selecţie prealabilă sunt: 
a) consiliul de administraţie este format din 5 membri;  
b) cel puţin doi dintre membrii consiliului de administraţie trebuie să aibă studii economice sau 

juridice şi experienţă în domeniul economic, juridic, contabilitate, de audit sau financiar de 
cel puţin 5 ani;  

c) nu poate fi mai mult de un membru din rândul funcţionarilor publici sau al altor categorii de 
personal din cadrul autorităţii publice tutelare ori din cadrul altor autorităţi sau instituţii 
publice;  

d) majoritatea membrilor consiliului de administraţie este formată din administratori neexecutivi 
şi independenţi, în sensul art.1382 din Legea nr.31/1990, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare;  

e) mandatul administratorilor este stabilit prin actul constitutiv, neputând depăşi 4 ani;   
f) o persoană fizică poate exercita concomitent cel mult 3 mandate de administrator în societăţi 

sau întreprinderi publice al căror sediu se află pe teritoriul României.  
 

C. Criteriile de evaluare /selecţie finală a candidaţilor : 
1. Dosarul de candidatură. 
2. Matricea profilului de candidat. 
3. Declaraţia de intenţie a candidatului/Interviu. 

 
D. Pot candida pentru posturile de membrii în Consiliul de administraţie, persoanele care 

îndeplinesc următoarele condiții: 
1. Cerinţe minime: 

a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor 
aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;   

b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;   
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;   
d) are capacitate deplină de exerciţiu;   
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza 

adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;   
f) îndeplinește condițiile de studii: studii medii sau superioare atestate prin diplomă de 

bacalaureat, respectiv diplomă de licenţă sau echivalentă, de preferat în științe 
economice/juridice/inginerești; 

g) are minimum 2 ani experienţă în funcţii de conducere/coordonare/administrare dobândită în 
societăți sau regii autonome; 
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h) să nu fie în conflict de interese sau în situație de incompatibilitate potrivit legii şi statutului 
societăţii cu poziția de membru în consiliul de administrație al societății; 

i) să nu facă parte din mai mult de 3 consilii de administraţie ale unor regii autonome sau 
societăţi comerciale, conform art.33 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.109/2011 
privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice aprobată cu modificări și completări 
prin Legea nr.111/2016, cu modificările şi completările ulterioare; 

j) nu a fost condamnat pentru infracţiuni contra patrimoniului prin nesocotirea încrederii, 
infracţiuni de corupţie, delapidare, infracţiuni de fals în înscrisuri, evaziune fiscală, infracţiuni 
prevăzute de Legea nr.656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum 
şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării terorismului, 
republicată, cu modificările ulterioare sau nu a suferit o condamnare pentru o infracţiune 
legată de conduita profesională; 

k) nu are înscrieri în cazierul judiciar; 
l) nu are înscrieri în cazierul fiscal; 
m) cunoaşterea trăsăturilor pieţei în care acţionează societatea; 
n) cunoaşterea legislaţiei specifice.  

 
2. Criteriile de evaluare/selecţie sunt prevăzute în matricea consiliului de administraţie al 

S.C. OLT DRUM S.A, parte a Profilului Consiliului de Administraţie. 
 

E. Documente necesare pentru depunerea candidaturii 
Dosarul de înscriere trebuie să cuprindă în mod obligatoriu următoarele documente: 
1. Curriculum Vitae (model european conform HG nr. 1021/2004); 
2. Copie act identitate; 
3. Copie documente care atestă educaţia şi pregătirea profesională; 
4. Documente/adeverinţă în original din care rezultă experienţa în administrarea sau 

managementul unor societăţi comerciale, inclusiv din sectorul privat; 
5. Cazierul judiciar / declaraţie pe proprie răspundere conform anexei nr.4; 
6. Cazier fiscal / declaraţie pe proprie răspundere conform anexei nr.5; 
7. Adeverinţă medicală din care rezultă capacitatea deplină de exerciţiu; 
8. Declaraţie pe propria răspundere privind calitatea de membru în consilii de administraţie 

ale întreprinderilor publice, altele decât cel în care urmează a fi numit conform anexei 
nr.6; 

9. Declaraţie de consimţământ prin care candidatul îşi exprimă acordul de a se procesa 
datele sale personale în scopul procedurii de recrutare şi selecţie conform anexei nr.7; 

10. Declaraţie pe propria răspundere privind neîncadrarea în situaţia unui conflict de 
interese sau incompatibilitate conform anexei nr.8; 

11. Declaraţie pe propria răspundere prin care candidatul va confirma că nu se află într-una 
din situaţiile prevăzute la art.6 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.109/2011, 
aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.111/2016, cu modificările şi 
completările ulterioare sau că nu a suferit o condamnare pentru o infracţiune legată de 
conduita profesională conform anexei nr.9; 

12. Declaraţie pe propria răspundere privind îndeplinirea condițiilor necesare accederii în 
procesul de evaluare și selecție conform anexei nr.10. 

Formularele de declaraţii se regăsesc pe pagina de internet a Consiliului Județean Olt 
http://www.cjolt.ro/ . 
 

F. Depunerea candidaturii 
Candidaturile şi documentele vor fi depuse până cel târziu în data de 02.09.2019 ora 

16:00, pe suport hârtie, în plic închis şi sigilat, pe care se va menţiona: „Procedura de recrutare 
pentru posturile de membrii în Consiliul de Administraţie al S.C. Olt Drum S.A./Nume şi prenume, 
domiciliu candidat", la sediul Consiliului Județean Olt din Municipiul Slatina, B-dul A.I.Cuza, nr.14, 
județul Olt.  

Plicurile ajunse după data şi ora menţionată nu vor fi luate în considerare. 

act:329918%200
http://www.cjolt.ro/
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Candidaţii incluşi pe lista scurtă urmează să-şi completeze dosarul de candidatură cu 
cazierul judiciar și cazierul fiscal și li se pot solicita documente suplimentare de natură să probeze 
experienţa sau statutul lor profesional. 

Candidaţii declaraţi admişi la etapa de selecţie a dosarelor şi care se regăsesc pe lista 
scurtă, vor fi vor fi evaluaţi în cadrul interviului. 

Selecţia se realizează cu respectarea principiilor nediscriminării, tratamentului egal şi 
transparenţei. 

 
 
X.  Riscuri identificate pe parcursul procesului de recrutare si selecţie 

 
Ataşat la planul de selecţie se găsesc modelele pentru următoarele documente: 
 

1. Profilul Membrilor Consiliului de Administraţie + Matrice – anexa nr.1; 
2. Proiect Anunţ site – anexa nr.2; 
3. Proiect Anunţ ziar – anexa nr.3; 
4. Cazierul judiciar/declaraţie pe propria răspundere anexa nr.4; 
5. Cazier fiscal/declaraţie pe propria răspundere – anexa nr.5; 
6. Declaraţie pe propria răspundere privind calitatea de membru în consilii de administraţie ale 

întreprinderilor publice, altele decât cel în care urmează a fi numit – anexa nr.6 
7. Declaraţie de consimţământ prin care candidatul îşi exprimă acordul de a se procesa datele 

sale personale în scopul procedurii de recrutare şi selecţie – anexa nr.7; 
8. Declaraţie pe propria răspundere privind neîncadrarea în situaţia unui conflict de interese 

sau incompatibilitate – anexa nr.8; 

Nr. crt. Risc identificat Impact Probabilitate 
de apariţie 

Măsuri de minimizare 

1 Criza de timp Moderat Mică Alocarea unor rezerve de timp pe flecare activitate 
și pe flecare etapă a proiectului pentru a respecta 
graficul de execuţie 

2 Indisponibilitatea 
unui membru al 
echipei de proiect a 
expertului 

Mediu Mică Preluarea sarcinilor de către un alt expert cu 
competențe similare 

3 Număr mic de 
candidați care aplica 

Mare Medie Adăugarea de canale pe care să se transmită 
mesajul publicitar al campaniei de recrutare 
(presa economica online, site-uri de recrutare, 
etc.) 
Reluarea transmiterii mesajului publicitar 
Mediatizarea procesului de recrutare prin metode 
de comunicare directă cu potenţiali candidaţi 
(structuri profesionale locale, organizaţii locale 
de afaceri, etc.) 

4 Abandon al 
procesului de 
recrutare din 
partea unuia sau 
mai multor 
candidaţi aleşi in 
final 

Mare Medie Comunicare clară și concisă cu candidaţii. 
Accesibilitatea procesului de recrutare și selecţie 
astfel încât să permită unui număr cât mai mare de 
candidaţi să aplice și să se califice. 
Scurtarea la minimum posibil a perioadei de 
decizie de acceptare a candidaţilor pentru a 
împiedica abandonul acestora din motivul duratei 
prea mari a procesului de recrutare. 
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9. Declaraţie pe propria răspundere prin care candidatul va confirma că nu se află într-una din 
situaţiile prevăzute la art.6 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.109/2011, aprobată 
cu modificări și completări prin Legea nr.111/2016, cu modificările şi completările ulterioare 
sau că nu a suferit o condamnare pentru o infracţiune legată de conduită profesională – 
anexa nr.9; 

10. Declaraţie pe propria răspundere privind îndeplinirea condițiilor necesare accederii în procesul 
de evaluare și selecție – anexa nr.10; 

11. Plan de interviu – anexa nr.11. 
12. Contract de mandat – Proiect – anexa nr.12. 
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Anexa nr.1 

 
 
Profilul Consiliului de administrație  

 
Consiliul de administrație va compus din 5 membri și va fi condus de un președinte ales de 

plenul consiliului din rândul membrilor săi. Acest consiliu își desfășoară activitatea în baza Statutului 
societății și a Regulamentului propriu de organizare si funcționare care a fost întocmit cu respectarea 
legislației în vigoare și prin care Consiliul de Administrație are în responsabilitate administrarea 
societății. 

Atribuțiile Consiliului de Administrație privind administrarea societății sunt cele legate de 
stabilirea direcțiilor principale de activitate si dezvoltare a societății, a obiectivelor pentru directorii 
societății, urmărirea și evaluarea activității acestora prin raportarea la prevederile contractelor de 
mandat și a componentei de management din planul de administrare. 

Consiliul de Administrație are, în principal, următoarele atribuții: 

• avizează proiectul bugetului de venituri și cheltuieli, îl supune spre aprobare adunării generale 
a acționarilor și asigură execuția acestuia; 

• elaborează și supune spre aprobare adunării generale a acționarilor regulamentul de 
organizare și funcționare a consiliului de administrație; 

• elaborează şi prezintă spre avizare adunării generale a acţionarilor strategia de dezvoltare a 
S.C. OLT DRUM S.A. care se supune spre aprobare autorității tutelare; 

• aprobă investiţiile societăţii, în limita competenţelor şi a plafoanelor valorice stabilite de 
adunarea generală a acţionarilor;  

• supune anual aprobării adunării generale a acţionarilor, în termen 120 de zile de la încheierea 
exerciţiului financiar, raportul cu privire la activitatea S.C. OLT DRUM S.A., situaţiile financiare 
anuale pe anul precedent; 

• aprobă proiectul contractului colectiv de muncă ce urmează a fi negociat cu reprezentanţii 
salariaţilor;  

• aprobă tarife pentru prestaţii specifice şi auxiliare, precum şi alte comisioane percepute de 
S.C. OLT DRUM S.A.;    

• aprobă regimul de amortizare a mijloacelor fixe ale S.C. OLT DRUM S.A.;    

• aprobă scoaterea din funcţiune, casarea şi valorificarea unor bunuri materiale, în condiţiile 
legii;  

• stabileşte drepturile de salarizare şi celelalte drepturi de personal pentru directorii executivi 
ai S.C. OLT DRUM S.A.;  

• avizează și propune spre aprobare adunării generale a acționarilor structura organizatorică a 
societății. 

 
Consiliul de Administrație poate delega din atribuțiile sale directorului societății. 

 
Pentru îndeplinirea acestor atribuții membrii consiliului de administrație trebuie să îndeplinească 

următoarele condiții: 
 

a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor 
aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;   

b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;   
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;   
d) are capacitate deplină de exerciţiu;   
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza 

adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;   
f) îndeplinește condițiile de studii: studii medii sau superioare atestate prin diplomă de 

bacalaureat, respectiv diplomă de licenţă sau echivalentă, de preferat în științe 
economice/juridice/inginerești; 
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g) are minimum 2 ani experienţă în funcţii de conducere/coordonare/administrare dobândită în 
societăți sau regii autonome; 

h) să nu fie în conflict de interese sau în situație de incompatibilitate potrivit legii şi statutului 
societăţii cu poziția de membru în consiliul de administrație al societății; 

i) să nu facă parte din mai mult de 3 consilii de administraţie ale unor regii autonome sau societăţi 
comerciale, conform art.33 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.109/2011 privind 
guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice aprobată cu modificări și completări prin 
Legea nr.111/2016, cu modificările şi completările ulterioare; 

j) nu a fost condamnat pentru infracţiuni contra patrimoniului prin nesocotirea încrederii, 
infracţiuni de corupţie, delapidare, infracţiuni de fals în înscrisuri, evaziune fiscală, infracţiuni 
prevăzute de Legea nr.656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi 
pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării terorismului, republicată, 
cu modificările ulterioare sau nu a suferit o condamnare pentru o infracţiune legată de conduita 
profesională; 

k) nu are înscrieri în cazierul judiciar; 
l) nu are înscrieri în cazierul fiscal; 
m) cunoaşterea trăsăturilor pieţei în care acţionează societatea; 
n) cunoaşterea legislaţiei specifice.  

  
 
MATRICEA PROFILULUI CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE  
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 1. Competențe 

 Competenţe specifice sectorului     

Cunoştinţe despre domeniul de activitate al 
Societăţii (de la 1 la 5 Puncte)   

 
  

   

Cunoştinţe despre domeniul utilităţilor publice (de 
la 1 la 5 Puncte)   

 
  

   

 Competenţe profesionale de importanţă strategică 

Viziune strategică 
(de la 1 la 5 Puncte)   

     

Competenţă financiară şi de contabilitate (de la 1 la 
5 Puncte)   

     

Competenţa de gestionare a riscului (de la 1 la 5 
Puncte)   

     

Capacitatea de atragere şi gestionare a investiţiilor 
(de la 1 la 5 Puncte)   

     

 Competenţe de guvernanţă corporativă 

Guvernanţa întreprinderilor publice (de la 1 la 5 
Puncte)   

     

Luarea deciziei (de la 1 la 5 Puncte)        

Monitorizare şi control (de la 1 la 5 Puncte)        

 Competenţe sociale şi personale 

Colaborare și cooperare cu alte părți (directorat, 
instituții etc.) (de la 1 la 5 Puncte)   

     

Organizare si planificare (de la 1 la 5 Puncte)        

 Experienţă pe plan local şi internaţional 

Local (de la 1 la 5 Puncte)        

act:329918%200
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Internaţional (de la 1 la 5 Puncte)        

 Altele    

Sub-total          

Subtotal ponderat          

 2. Trăsături 

Reputaţie personală şi profesională (de la 1 la 5 
Puncte)   

  
   

Integritate (de la 1 la 5 Puncte)        

Independență (de la 1 la 5 Puncte)        

Expunere politică (de la 1 la 5 Puncte)        

Abilităţi de comunicare interpersonală (de la 1 la 5 
Puncte)   

  
   

Aliniere cu scrisoarea de aşteptări (de la 1 la 5 
Puncte)   

  
   

Sub-total          

 3. Condiţii prescriptive și proscriptive 

Număr de mandate (de la 1 la 5 Puncte)        

Studii medii sau superioare (de la 1 la 5 Puncte)        

Experienţă în management (de la 1 la 5 Puncte)        

 Înscrieri în cazierul fiscal şi judiciar (de la 1 la 5 
Puncte)   

     

Sub-total          

TOTAL          

TOTAL PONDERAT          

CLASAMENT          
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Anexa nr.2 
Anunț site 
 

Anunţ de recrutare privind selecţia membrilor în Consiliul de administrație al 
S.C. OLT DRUM  S.A. 

 
Consiliul Județean Olt, în calitate de autoritate publică tutelară a S.C. OLT DRUM S.A., 

anunță organizarea procesului de recrutare și selecție pentru poziția de Membru în Consiliul de 
administrație, în conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.109/2011 
privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice aprobată cu modificări și completări prin 
Legea nr.111/2016, cu modificările şi completările ulterioare, în următoarele condiții: 
 
Număr de posturi: 5 (cinci). 
 

Pentru a aplica la postul de Membru în Consiliul de administrație al S.C. OLT DRUM 
S.A., candidatul trebuie să îndeplinească următoarele condiții, cumulativ: 

a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor 
aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;   

b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;   
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;   
d) are capacitate deplină de exerciţiu;   
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza 

adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;   
f) îndeplinește condițiile de studii: studii medii sau superioare atestate prin diplomă de 

bacalaureat, respectiv diplomă de licenţă sau echivalentă, de preferat în științe 
economice/juridice/inginerești; 

g) are minimum 2 ani experienţă în funcţii de conducere/coordonare/administrare dobândită 
în societăți sau regii autonome; 

h) să nu fie în conflict de interese sau în situație de incompatibilitate potrivit legii şi statutului 
societăţii cu poziția de membru în consiliul de administrație al societății; 

i) să nu facă parte din mai mult de 3 consilii de administraţie ale unor regii autonome sau 
societăţi comerciale, conform art.33 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.109/2011 
privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice aprobată cu modificări și 
completări prin Legea nr.111/2016, cu modificările şi completările ulterioare; 

j) nu a fost condamnat pentru infracţiuni contra patrimoniului prin nesocotirea încrederii, 
infracţiuni de corupţie, delapidare, infracţiuni de fals în înscrisuri, evaziune fiscală, 
infracţiuni prevăzute de Legea nr.656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării 
banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării 
terorismului, republicată, cu modificările ulterioare sau nu a suferit o condamnare pentru o 
infracţiune legată de conduita profesională; 

k) nu are înscrieri în cazierul judiciar; 
l) nu are înscrieri în cazierul fiscal; 
m) cunoaşterea trăsăturilor pieţei în care acţionează societatea; 
n) cunoaşterea legislaţiei specifice.  

 
Candidaturile, care provin din rândul funcţionarilor publici sau al altor categorii de personal 

din cadrul autorităţii publice tutelare ori din cadrul altor autorităţi sau instituţii publice, trebuie să 
dețină/să fi deținut o funcție de conducere. 

Candidaţii trebuie să cunoască şi să dovedească faptul că, pot îndeplini atribuţiile postului, 
descrise în Anexa 1. 

În vederea stabilirii educației și formării profesionale a candidatului, se vor considera și alte 
diplome/certificări/atestate care pot aduce valoare postului.   

Alături de condițiile de mai sus, persoanele vor fi evaluate și selectate și în baza 
următoarelor criterii: 
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• Criterii obligatorii: cunoștințe despre domeniul de activitate al societăţii, cunoștințe despre 
domeniul utilităților publice, viziune strategică, competență de gestionare a riscului, 
guvernanța întreprinderilor publice și rolul consiliului, luarea deciziei, monitorizare și control, 
colaborare și cooperare cu alte părţi, reputaţie personală şi profesională, integritate, 
independență, abilităţi de comunicare interpersonală; 

• Criterii opționale:, competenţă financiară şi de contabilitate, capacitatea de atragere şi 
gestionare a investiţiilor, organizare și planificare, experienţă pe plan local şi internațional, 
expunere politică ; 

• Aliniere cu Scrisoarea de așteptări (în cazul persoanelor din lista scurtă). 
Criteriile sunt măsurate pe o scală de la 1 la 5, unde 1 înseamnă “Novice” și 5 înseamnă 

“Expert”. Ponderea aferentă fiecărui criteriu în parte este evidenţiată în Matricea Profilului. 
Punctajul obținut de candidat în etapele procesului de selecție nu se publică, fiind accesibil comisiei 
de selecție și expertului independent. 

Selecţia se realizează cu respectarea principiilor nediscriminării, tratamentului egal şi 
transparenţei şi cu luarea în considerare a specificului domeniului de activitate al întreprinderii 
publice. 
Documente necesare pentru depunerea candidaturii: 

• OPIS; 

• curriculum vitae; 

• scrisoare/scrisori de recomandare; 

• copie de pe actul de identitate; 

• copie de pe diploma de studii;  

• copie de pe orice altă diplomă de studii/certificare/atestat care poate aduce valoare postului; 

• copie de pe carnetul de muncă și/sau contractul de mandat și/sau adeverință ce atestă 
experiența de administrare/conducere; 

• cazier fiscal și judiciar; 

• adeverință care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de medicul de 
familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate; 

• declarație pe propria răspundere prin care candidatul își dă acordul pentru procesarea 
datelor sale personale în cadrul procedurii de recrutare și selecție, precum și de a putea fi 
verificate informațiile furnizate (anexa nr.7); 

• declaraţie pe proprie răspundere privind neîncadrarea în situaţia unui conflict de interese 
sau incompatibilitate conform anexei nr.8; 

• declaraţie pe proprie răspundere prin care candidatul va confirma că nu se află într-una din 
situaţiile prevăzute la art.6 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.109/2011, aprobată 
cu modificări și completări prin Legea nr.111/2016, cu modificările şi completările ulterioare 
sau că nu a suferit o condamnare pentru o infracţiune legată de conduita profesională 
conform anexei nr.9; 

• declarație pe propria răspundere privind îndeplinirea condițiilor necesare accederii în 
procesul de evaluare și selecție (anexa nr.10). 
Expertul independent și Comisia de selecție își rezervă dreptul de a solicita pe parcursul 

procesului de evaluare și selecție, documente/ informații noi care pot clarifica anumite aspecte din 
dosarul de candidatură.  

Candidaturile incluzând documentele solicitate prin prezentul anunţ se depun până la data 
de 02.09.2019, ora 16:00, la sediul CONSILIULUI JUDEȚEAN OLT din Municipiul Slatina, B-dul 
A.I.Cuza, nr.14, județul Olt.  
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Anexa nr.3 
 
Anunț ziar 
 

Consiliul Județean Olt, în calitate de autoritate publică tutelară a S.C. OLT DRUM S.A., 
anunță organizarea procesului de recrutare și selecție pentru poziția de Membru în Consiliul de 
administrație, în conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.109/2011 
privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice aprobată cu modificări și completări prin 
Legea nr.111/2016, cu modificările şi completările ulterioare, în următoarele condiții: 
 
Număr de posturi: 5 (cinci). 
 

Pentru a aplica la postul de Membru în Consiliul de administrație al S.C. OLT DRUM 
S.A., candidatul trebuie să îndeplinească următoarele condiții, cumulativ: 

a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor 
aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;   

b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;   
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;   
d) are capacitate deplină de exerciţiu;   
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza 

adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;   
f) îndeplinește condițiile de studii: studii medii sau superioare atestate prin diplomă de 

bacalaureat, respectiv diplomă de licenţă sau echivalentă, de preferat în științe 
economice/juridice/inginerești; 

g) are minimum 2 ani experienţă în funcţii de conducere/coordonare/administrare dobândită 
în societăți sau regii autonome; 

h) să nu fie în conflict de interese sau în situație de incompatibilitate potrivit legii şi statutului 
societăţii cu poziția de membru în consiliul de administrație al societății; 

i) să nu facă parte din mai mult de 3 consilii de administraţie ale unor regii autonome sau 
societăţi comerciale, conform art.33 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.109/2011 
privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice aprobată cu modificări și completări 
prin Legea nr.111/2016, cu modificările şi completările ulterioare; 

j) nu a fost condamnat pentru infracţiuni contra patrimoniului prin nesocotirea încrederii, 
infracţiuni de corupţie, delapidare, infracţiuni de fals în înscrisuri, evaziune fiscală, infracţiuni 
prevăzute de Legea nr.656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum 
şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării terorismului, 
republicată, cu modificările ulterioare sau nu a suferit o condamnare pentru o infracţiune 
legată de conduita profesională; 

k) nu are înscrieri în cazierul judiciar; 
l) nu are înscrieri în cazierul fiscal; 
m) cunoaşterea trăsăturilor pieţei în care acţionează societatea; 
n) cunoaşterea legislaţiei specifice.  

 
Candidaturile, care provin din rândul funcţionarilor publici sau al altor categorii de personal 

din cadrul autorităţii publice tutelare ori din cadrul altor autorităţi sau instituţii publice, trebuie să 
dețină/să fi deținut o funcție de conducere. 
 

Alături de condițiile de mai sus, persoanele vor fi evaluate și selectate și în baza 
următoarelor criterii: 

• Criterii obligatorii: cunoștințe despre domeniul de activitate al societăţii, cunoștințe despre 
domeniul utilităților publice, viziune strategică, competență de gestionare a riscului, 
guvernanța întreprinderilor publice și rolul consiliului, luarea deciziei, monitorizare și control, 
colaborare și cooperare cu alte părţi, reputaţie personală şi profesională, integritate, 
independență, abilităţi de comunicare interpersonală; 

act:329918%200
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• Criterii opționale:, competenţă financiară şi de contabilitate, capacitatea de atragere şi 
gestionare a investiţiilor, organizare și planificare, experienţă pe plan local şi internațional, 
expunere politică ; 

• Aliniere cu Scrisoarea de așteptări (în cazul persoanelor din lista scurtă). 
 
Termen de înscriere a candidaturii: 02.09.2019, ora 16:00. 
Dosarele vor fi depuse la sediul CONSILIULUI JUDEȚEAN OLT din Municipiul Slatina, B-

dul A.I.Cuza, nr.14, județul Olt.  
Pentru informații suplimentare referitor la depunerea candidaturilor, persoanele interesate 

sunt rugate să acceseze site-ul Consiliului Județean Olt: www.cjolt.ro.  
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Anexa nr.4 
 
 

DECLARAȚIE  
privind cazierul judiciar  

 
 
 

Subsemnatul(a)…………………………………………..........................…….., domiciliat(ă) în 
localitatea……………………………….., str……………………................……………., nr…………., 
bl……, sc……, ap………, județ…………………., telefon fix……………………….., telefon 
mobil………………………………, posesor al BI/CI seria………., nr……………………, eliberat 
de………………………, la data de………………, CNP……………………………., în calitate de 
participant(ă) la procedura de recrutare și selecție în vederea ocupării postului de Membru în 
Consiliul de Administrație al S.C. OLT DRUM S.A., cunoscând dispoziţiile articolului 326 din Codul 
Penal cu privire la falsul în declaraţii, declar pe proprie răspundere că nu am cazier judiciar.  

Dau prezenta declaraţie fiindu-mi necesară la dosarul de înscriere la procesul de 
recrutare/selecţie pentru poziţia de membru în Consiliul de Administraţie al S.C. OLT DRUM S.A..  
 
 

 

Data ………………………….                                          Semnătura …………..……….. 
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Anexa nr.5 
 
 

 
 
 

DECLARAȚIE  
privind cazierul fiscal  

 
 
 

Subsemnatul(a)…………………………………………..........................…….., domiciliat(ă) în 
localitatea……………………………….., str……………………................……………., nr…………., 
bl……, sc……, ap………, județ…………………., telefon fix……………………….., telefon 
mobil………………………………, posesor al BI/CI seria………., nr……………………, eliberat 
de………………………, la data de………………, CNP……………………………., în calitate de 
participant(ă) la procedura de recrutare și selecție în vederea ocupării postului de Membru în 
Consiliul de Administrație al S.C. OLT DRUM S.A., cunoscând dispoziţiile articolului 326 din Codul 
Penal cu privire la falsul în declaraţii, declar pe propria răspundere că nu am cazier fiscal.  

Dau prezenta declaraţie fiindu-mi necesară la dosarul de înscriere la procesul de 
recrutare/selecţie pentru poziţia de membru în Consiliul de Administraţie al S.C. OLT DRUM S.A..  
 
 

 

Data ………………………….                                          Semnătura …………..……….. 
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Anexa nr.6 
 
 
 

 
 

DECLARAŢIE  
privind apartenenţa la consiliile de administraţie 

 
 
 
 

Subsemnatul(a)…………………………………………..........................…….., domiciliat(ă) în 
localitatea……………………………….., str……………………................……………., nr…………., 
bl……, sc……, ap………, județ…………………., telefon fix……………………….., telefon 
mobil………………………………, posesor al BI/CI seria………., nr……………………, eliberat 
de………………………, la data de………………, CNP……………………………., în calitate de 
participant(ă) la procedura de recrutare și selecție în vederea ocupării postului de Membru în 
Consiliul de Administrație al S.C. OLT DRUM S.A., cunoscând dispoziţiile articolului 326 din Codul 
Penal cu privire la falsul în declaraţii, declar pe propria răspundere că fac parte din ………………. 
consilii de administraţie și/sau membru în consiliul de supraveghere în societăţi comerciale sau 
întreprinderi publice al căror sediu se află pe teritoriul României.  

Dau prezenta declaraţie fiindu-mi necesară la dosarul de înscriere la procesul de 
recrutare/selecţie pentru poziţia de membru în Consiliul de Administraţie al S.C. OLT DRUM S.A..  
 
 
 

 
Data ………………………….                                          Semnătura …………..……….. 
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Anexa nr.7 
 

 
DECLARAȚIE DE CONSIMȚĂMÂNT 

 
 Subsemnatul(a)…………………………………………..........................…….., domiciliat(ă) în 
localitatea……………………………….., str……………………................……………., nr…………., 
bl……, sc……, ap………, județ…………………., telefon fix……………………….., telefon 
mobil………………………………, posesor al BI/CI seria………., nr……………………, eliberat 
de………………………, la data de………………, CNP……………………………., în calitate de 
participant(ă) la procedura de recrutare și selecție în vederea ocupării postului de Membru în 
Consiliul de Administrație al S.C. OLT DRUM S.A., declar pe propria răspundere că îmi dau acordul 
cu privire la utilizarea și prelucrarea datelor mele personale în vederea verificării informațiilor 
furnizate în cadrul procedurii de recrutare și selecție pentru ocuparea postului mai sus menționat, 
iar aceste date corespund realității.  

 Am luat la cunoștință faptul că datele furnizate în procesul de recrutare și selecție vor fi 
tratate confidențial, în conformitate cu prevederile Regulamentului nr.679 din 27 aprilie 2016 
privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter 
personal şi privind libera circulație a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE 
(Regulamentul general privind protecţia datelor), precum și prevederile Directivei 
nr.2002/58/CE – privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul 
comunicațiilor electronice, transpuse prin Legea nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu 
caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, cu modificările și 
completările ulterioare. 
 
 
Data ………………………….                                          Semnătura …………..……….. 
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Anexa nr.8 
 
 
 

DECLARAŢIE 
privind neîncadrarea în situaţia de conflict de interese sau incompatibilitate 

 
 
 
 

Subsemnatul(a)…………………………………………..........................…….., domiciliat(ă) în 
localitatea……………………………….., str……………………................……………., nr…………., 
bl……, sc……, ap………, județ…………………., telefon fix……………………….., telefon 
mobil………………………………, posesor al BI/CI seria………., nr……………………, eliberat 
de………………………, la data de………………, CNP……………………………., în calitate de 
participant(ă) la procedura de recrutare și selecție în vederea ocupării postului de Membru în 
Consiliul de Administrație al S.C. OLT DRUM S.A., declar pe propria răspundere, sub sancţiunea 
excluderii din procedura de selecţie a candidaţilor pentru poziţia de Membru în Consiliul de 
Administraţie al S.C. OLT DRUM S.A. şi a sancţiunilor prevăzute de Codul penal privind falsul în 
declarații că, prin ocuparea poziţiei pentru care mi-am depus candidatura, nu mă aflu în situaţia de 
conflict de interese sau incompatibilitate, aşa cum sunt acestea definite de legislaţia în vigoare din 
România.  

Subsemnatul/a declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi 
înţeleg că autoritatea publică tutelară are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării 
declaraţiilor, orice informaţii şi documente doveditoare în conformitate cu prevederile legale. 
 
 
 
Data ………………………….                                          Semnătura …………..……….. 
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Anexa nr.9 
 
 
 
 
 

DECLARAŢIE  
privind situaţiile prevăzute la art. 6 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.109/2011  

 
Subsemnatul(a)…………………………………………..........................…….., domiciliat(ă) în 

localitatea……………………………….., str……………………................……………., nr…………., 
bl……, sc……, ap………, județ…………………., telefon fix……………………….., telefon 
mobil………………………………, posesor al BI/CI seria………., nr……………………, eliberat 
de………………………, la data de………………, CNP……………………………., în calitate de 
participant(ă) la procedura de recrutare și selecție în vederea ocupării postului de Membru în 
Consiliul de Administrație al S.C. OLT DRUM S.A., cunoscând dispoziţiile articolului 326 din Codul 
Penal cu privire la falsul în declaraţii, declar pe proprie răspundere că nu mă aflu întruna din 
situaţiile prevăzute la art.6 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanţa 
corporativă a întreprinderilor publice aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.111/2016, 
cu modificările şi completările ulterioare (nu sunt incapabil/ă şi nu am fost condamnat/ă pentru 
infracţiuni contra patrimoniului prin nesocotirea încrederii, infracţiuni de corupţie, delapidare, 
infracţiuni de fals în înscrisuri, evaziune fiscală, infracţiuni prevăzute de Legea nr. 656/2002 pentru 
prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi 
combatere a finanţării terorismului) şi nici nu am suferit o condamnare pentru vreo infracţiune legată 
de conduita profesională.  

Dau prezenta declaraţie fiindu-mi necesară la dosarul de înscriere la procesul de 
recrutare/selecţie pentru poziţia de membru în Consiliul de Administraţie al S.C. OLT DRUM S.A..  

 
 
 

Data ………………………….                                          Semnătura …………..……….. 
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Anexa nr.10 
 
 

DECLARAŢIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE 
privind îndeplinirea condițiilor necesare accederii în procesul de evaluare și selecție 

 
Subsemnatul(a) …………………………………………, domiciliat în ………………, str. 

………………………….., nr. …., bl. ……, sc. ……., ap. ……, jud. ……………………., posesor al 
C.I./B.I., seria …….., nr. ……………………., în conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011, 
privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, referitoare la procedura de recrutare și 
selecţie pentru ocuparea postului de administrator al S.C. OLT DRUM S.A., declar pe propria 
răspundere și sub sancțiunea legislației în vigoare privind falsul în declarații că îndeplinesc 
următoarele condiții de participare: 
 

Nr. Condiții: 
Auto -

evaluare: 

1.  Am cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau 
a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România 

 

2.  Cunosc limba română (scris şi vorbit)  

3.  Am vârsta minimă reglementată de prevederile legale  

4.  Am capacitate deplină de exercițiu  

5.  Am o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidez  

6.  Îndeplinesc condițiile de studii: studii medii sau superioare atestate prin 
diplomă de bacalaureat, respectiv diplomă de licenţă sau echivalentă 

 

7.  Dețin experienţă în administrarea sau managementul unor societăți sau regii 
autonome. 
  
În cazul candidaturilor, care provin din rândul funcţionarilor publici sau al altor 
categorii de personal din cadrul autorităţii publice tutelare ori din cadrul altor 
autorităţi sau instituţii publice: 
Dețin experienţă în funcție de conducere. 

 

8.  Nu sunt în conflict de interese sau în situație de incompatibilitate potrivit legii 
şi statutului societății cu poziția de membru în consiliul de administrație 

 

9.  Nu exercit, dacă voi fi numit administrator, mai mult de 3 mandate de 
administrator şi/sau de membru al consiliului de supraveghere în societăţi pe 
acţiuni /întreprinderi publice al căror sediu se află pe teritoriul României 

 

10.  Nu am fost condamnat(ă) pentru infracţiuni contra patrimoniului prin 
nesocotirea încrederii, infracţiuni de corupţie, delapidare, infracţiuni de fals în 
înscrisuri, evaziune fiscală, infracţiuni prevăzute de Legea nr.656/2002 pentru 
prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor 
măsuri de prevenire şi combatere a finanţării terorismului, republicată, cu 
modificările ulterioare sau nu am suferit o condamnare pentru o infracţiune 
legată de conduita profesională 

 

11.  Nu am înscrieri în cazierul judiciar  

12.  Nu am înscrieri în cazierul fiscal  

Număr total de bife   

Notă: se vor bifa condițiile îndeplinite. La final, se va trece numărul total de condiții îndeplinite.  
 
Dețin / Nu dețin statut de independență față de S.C. OLT DRUM S.A., în temeiul art. 1382 alin. 2 
din Legea societăților nr.31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare. 

Art.1382 alin.(2) din Legea societăților nr.31/1990, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare: 
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    (2) La desemnarea administratorului independent, 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). 
 
 
 
Data ………………………….                                          Semnătura …………..……….. 
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       Anexa nr.11 
PLAN DE INTERVIU 

privind selecţia membrilor în consiliul de administraţie la S.C. OLT DRUM S.A. 
 

1. Data desfăşurării interviului: 16.09.2019 
2. Locul desfăşurării interviului: sediul Consiliului Județean Olt 
3. Derularea interviului: vor fi analizate cunoştinţele profesionale şi abilităţile candidaţilor, 

urmărind, în baza analizei competenţelor, trăsăturilor , definitivarea punctajelor şi stabilirea 
ierarhiei în lista scurtă a candidaţilor. Astfel, se vor avea în vedere, fără a se limita la acestea, 
următoarele: 

a) dosarul de candidatură 
b) matricea profilului de candidat 
c) declaraţia de intenţie a candidatului 
4. Punctarea pe fişa individuală (ataşată) se va realiza cu note de la 1 (novice) la 5 (expert) 

pentru toate criteriile prevăzute în matricea profilului de candidat si ţinând cont de indicatorii 
stabiliţi pentru fiecare din criterii, aşa cum aceştia au fost definiţi în cadrul matricei consiliului 
de administraţiei .Total maxim punctaj 100 de puncte. 

5. Pentru fiecare dintre candidaţi va fi alocat un timp de maxim 40 de minute de derulare a 
interviului individual. 

6. Modalitate de comunicare a rezultatelor obţinute la interviu, respectiv rezultatele finale: prin 
afişare la locul desfăşurării interviului şi pe site-ul http://www.cjolt.ro/ . 

7. Rezultatele obţinute pot fi contestate, în scris, la Secretariatul comisiei de selecție, la sediul 
Consiliului Județean Olt din Municipiul Slatina, B-dul A.I.Cuza, nr.14, județul Olt, în termen 
de cel mult 24 ore de la data afişării rezultatelor. 
Modalitate de comunicare a rezultatelor in urma contestaţiilor: prin afişare la locul 

desfăşurării interviului şi pe site-ul http://www.cjolt.ro/ . 
 
Plan de întrebări interviu 

 
Evaluator(i): 
Candidat: 
 
Secţiunea 1: note de interviu 

1. Experiența în administrare / management 

Se va discuta experiența relevantă pentru poziția vacantă. 
Se discută numărul de mandate și/sau anii de când este administrator/membru CA, evoluția 
profitabilității. 
Se pot cere informații și despre tipul de societate administrată/gestionată, cifra de afaceri, 
numărul de angajați. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.cjolt.ro/
http://www.cjolt.ro/
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2. Capacitatea de Viziune strategică 

Se discută o situație relevantă pentru competența candidatului de viziune strategică, pe 
principiul tehnicii SRAR (situație, rol, acțiuni, rezultat). 
Și/sau 
Care au fost elementele de strategie pe care le-ați promovat în calitate de 
administrator/manager/membru CA? Care era contextul? Cum ați reușit să obțineți suportul 
celorlalți membri CA? Care au fost obstacolele întâlnite și cum le-ați depășit? Ce impact au 
avut? 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

3. Competenţa financiară şi de contabilitate 

Se discută o situație relevantă pentru competența financiară și de contabilitate a candidatului, 
pe principiul tehnicii SRAR (situație, rol, acțiuni, rezultat). 
Și/sau 
Care sunt principalii indicatori financiari/contabili urmăriți? Cum pot fi îmbunătățiți? 
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4. Competenţa de gestionare a riscului 

Se discută o situație relevantă pentru competența candidatului de managementul riscului, pe 
principiul tehnicii SRAR (situație, rol, acțiuni, rezultat). 
Și/sau 
Care sunt riscurile majore pe diferite paliere de activitate a societății? Cum pot fi prevenite 
și/sau atenuate? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

5. Capacitatea de atragere şi gestionare a investiţiilor 

Se va discuta experiența relevanta pentru poziția vacantă. 
Se discută rolul și principale responsabilități, echipa de proiect, context, elemente de strategie, 
obiective, rezultate, aspecte critice. 
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6. Guvernanţa întreprinderilor publice şi rolul consiliului 

Se discută o situație relevantă privitoare la guvernanța întreprinderilor publice și membrilor 
consiliului de administrație  
și/sau 
Care sunt principiile guvernanței corporative? Cum ați făcut distincția între funcția strategică și 
funcția operațională? Cum s-a asigurat relaționarea între organisme? Dar transparența? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

7. Luarea deciziei 

Se discută o situație relevantă pentru competența candidatului de luarea deciziei, pe principiul 
tehnicii SRAR (situație, rol, acțiuni, rezultat). 
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8. Monitorizare și control 

Se discută o situație relevantă pentru competența candidatului de monitorizare și control, pe 
principiul tehnicii SRAR (situație, rol, acțiuni, rezultat). 
Și/sau 
Cum vă asigurați că deciziile luate sunt implementate cu succes?  
Care sunt elementele sistemului de monitorizare și control (ex. feedback)?  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

9. Colaborare și cooperare cu alte părți (directorat, instituții etc.) 

Se discută o situație relevantă pentru competența candidatului de colaborare și cooperare, pe 
principiul tehnicii SRAR (situație, rol, acțiuni, rezultat). 
Și/sau 
Care sunt părțile cu care administratorul trebuie sa dezvolte relații pozitive? 
Care sunt autoritățile/instituțiile cu care trebuie dezvoltate relații pozitive? 
Care este specificul relaționării cu acestea? 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10. Organizare și planificare 
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Se discută o situație relevantă pentru competența candidatului de organizare și cooperare, pe 
principiul tehnicii SRAR (situație, rol, acțiuni, rezultat). 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

11. Experienţă pe plan local 

Se va discuta experiența candidatului pe plan local. Exemplu de întrebări: 

• Ați participat la simpozioane/conferințe/workshop-uri, comunicări științifice, etc.? 

• Cum vă țineți la curent cu noile reglementări/rezultate, etc. din domeniu? 

• Vă rog să ne spuneți despre proiectele în care ați fost implicat(ă) și care au relevanță 
pentru candidatura Dvs.? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

12. Experienţă pe plan internaţional 

Se va discuta experienţa candidatului pe plan internaţional. Exemplu de întrebări: 

• Dorim să înțelegem experiența dvs. în plan internațional. Vă rog să ne spuneți despre 
proiectele/activitățile în care ați fost implicat(ă), care pot avea relevanță pentru candidatura 
dvs. 

• Care sunt trendurile majore la nivel internațional? Cum pot afecta evoluția domeniului în 
general și a societății în particular? Ce modele de afacere pot fi importate? 

• Ați participat la simpozioane/conferințe/workshop-uri, etc.? 
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13. Trăsătura de Integritate 

Se discută o situație relevantă pentru trăsătura candidatului de integritate, pe principiul 
tehnicii SRAR (situație, rol, acțiuni, rezultat). 
Și/sau 
Care sunt valorile/principiile după care vă conduceți? Cum ar putea influența pozitiv 
activitatea rolul de administrator al societății? Când au fost puse la încercare? 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

14. Abilităţi de comunicare interpersonală 

Se discută o situaţie relevantă pentru abilitatea candidatului de comunicare interpersonală, pe 
principiul tehnicii SRAR (situație, rol, acțiuni, rezultat). 
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15. Reputație personală și profesională 

Se va discuta despre reputația personală și profesională a candidatului. Exemplu de întrebări: 

• Cum v-ați câștigat reputația personală și profesională? Dați exemplu de un proiect/activitate 
care a condus la câștigarea unui bun renume? 

• Care sunt calitățile care stau la baza reputației personale și profesionale? 

• Cum poate afecta reputația personală și profesională activitatea CA în sens restrâns și a 
societății în sens larg? 

Pot fi avute în vedere și recomandările primite de către candidat.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

16. Expunere politică 

Se va discuta despre expunerea politică a candidatului. Exemplu de întrebări: 

• Sunteți membru de partid? Daca da, de cât timp și care este evoluția Dvs în cadrul 
partidului (funcții de conducere)? 

• Care sunt intențiile Dvs. pe viitor din punct de vedere politic? 

• Cum poate afecta activitatea administratorului și a societății mediul politic?  
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17. Cunoștințe despre domeniul de activitate al Societății 

Se vor discuta aspectele critice și evoluțiile viitoare ale domeniului. Exemplu de întrebări: 

• Care sunt aspectele particulare ale domeniului Societății? Prin ce se diferențiază de alte 
arii ale utilităților publice? 

• Care sunt trendurile majore în domeniu? Cum pot influența activitatea societății (riscuri, 
oportunități de dezvoltare? 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 

18. Cunoștințe despre domeniul Utilităților publice 

Se vor discuta aspectele critice și evoluțiile viitoare ale domeniului. Exemplu de întrebări: 

• Care specificul acestui domeniu? Cine sunt jucătorii majori din domeniu? 

• Cum se integrează sectorul societății în domeniul larg? 

• Care sunt tendințele/reglementările majore în domeniu și cum pot afecta societatea? 

• Cum poate fi facilitat importul de bune practici în cadrul societății? 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

19. Studii 

Dacă este nevoie, se pot cere clarificări referitoare la studiile candidatului/candidatei. 
 
 
 

 

20. Înscrieri în cazierul fiscal şi judiciar 

Dacă este nevoie, se pot cere clarificări referitoare la Înscrieri în cazierul fiscal şi judiciar 
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Secțiunea 2: alte mențiuni/observații/comentarii 

Mențiuni/observații/comentarii care pot aduce valoare adăugată candidaturii 

Se va discuta experiența relevantă pentru poziția vacantă. 
 
 

 
 

 
 

 
Prin semnarea prezentei îmi asum că răspunsurile consemnate mai sus sunt complete și corecte, 
reflectând fidel și în totalitate cele exprimate în cadrul interviului derulat în data de 
.............................................. 
Candidat(ă) / Semnătură: 
 
Procesul de selecție s-a desfășurat conform prezentului raport. 
 
Întocmit de : 
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Anexa nr.12  
 
 
 

Contract de mandat 
 

- PROIECT - 
 
I. Părțile contractului 
Art. 1. Adunarea Generală a Acționarilor S.C. Olt Drum S.A., reprezentată prin 

_____________________________, cu sediul în Slatina, str. Depozitelor, nr.15, jud. Olt, 
în calitate de mandant 
Și 
Administrator D-l/D-na__________________________, CNP______________________, 
cu domiciliul în _________________________________________________________, în 
calitate mandatar 
A intervenit prezentul contract 

 
II. Durata contractului de mandat 
Art. 2. Data de începere a mandatului este ________________ iar durata 

mandatului este de ____ ani.  
    

III. Obiectul mandatului 
Art. 3. (1) Administratorul participă la adoptarea de către consiliu, ca întreg, a 

deciziilor privind administrarea întreprinderii publice, în condiţiile legii, Statutului 
întreprinderii publice şi cele ale prezentului contract de mandat, în limitele obiectului de 
activitate al întreprinderii publice şi cu respectarea competenţelor exclusive, prevăzute de 
legislaţia în vigoare, precum şi a recomandărilor cuprinse în ghidurile şi codurile de 
guvernanţă corporativă aplicabile.  
     (2) Administratorul executiv va îndeplini orice acte necesare şi utile în vederea 
realizării obiectului de activitate al întreprinderii publice, exercitând puterile şi îndeplinind 
obligaţiile care îi sunt conferite şi stabilite prin contractul de mandat şi prin reglementările 
legale aplicabile.  
     
  

IV. Drepturile şi obligaţiile administratorului 
Art. 4. (1) Administratorul are următoarele drepturi: 

a) Să i se plătească o remuneraţie constând dintr-o indemnizaţie fixă şi o componentă 
variabilă, conform contractului de mandat şi legislaţiei în vigoare;   

b) Să beneficieze de plata lunară a indemnizaţiei fixe, iar a componentei variabile, 
conform contractului;   

c) Să beneficieze de rambursarea cheltuielilor efectuate justificat în interesul 
îndeplinirii mandatului;   

d) Să beneficieze, alături de ceilalţi administratori, de asistenţă de specialitate pentru 
fundamentarea deciziilor luate în cadrul consiliului;   

e) Să beneficieze de asigurare de răspundere profesională;   
f) Să i se plătească daune-interese stabilite conform contractului de mandat, în cazul 

revocării fără justă cauză.   
(2) Administratorul are următoarele obligații:  
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a) Să exercite mandatul cu loialitatea, prudența şi diligența unui bun administrator, în 
interesul exclusiv al întreprinderii publice;   

b) Să participe la un program de formare profesională cu durata minimă de o 
săptămână/an, în care să aibă sesiuni de instruire în domeniul guvernanţei 
corporative, juridic, precum şi în orice alte domenii alese de acţionari;   

c) Să pregătească riguros şedinţele consiliului, cu dedicarea a minimum 3 zile 
lucrătoare lunar acestui scop, să participe la şedinţele consiliului, precum şi în 
comitetele de specialitate;   

d) Să participe la unul sau mai multe comitete consultative înfiinţate la nivelul 
consiliului;   

e) Să declare, conform reglementărilor interne şi legislaţiei în vigoare, orice conflicte 
de interese existente şi, în situaţii de conflict de interese, să se abţină de la decizii 
în cadrul consiliului/comitetelor consultative/în exercitarea atribuţiilor de 
administrator executiv;   

f) Să exercite atribuţiile prevăzute de legislaţia în vigoare şi de statutul întreprinderii 
publice;   

g) Să adopte politicile şi sistemele de control prevăzute de atribuţiile sale;   
h) Să aprobe bugetul întreprinderii publice;   
i) Să realizeze obiectivele şi indicatorilor de performanţă prevăzuţi în anexa la 

contract;   
j) Să elaboreze, împreună cu ceilalţi administratori, şi să transmită semestrial 

rapoartele privind activitatea întreprinderii publice şi stadiul realizării obiectivelor de 
performanţă, precum şi, după caz, informaţiile referitoare la contractele de mandat 
ale directorilor;   

k) Să aprobe strategia de dezvoltare a întreprinderii publice;   
l) Să selecteze, să numească şi să revoce directorii sau directoratul, să evalueze 

activitatea şi să aprobe remuneraţia acestora;   
m) Să aprobarea recrutarea şi eventuala revocare a conducătorului auditului intern şi 

să primească de la acesta, ori de câte ori solicită, rapoarte cu privire la activitatea 
întreprinderii publice;   

n) Să participe la programe de dezvoltare profesională continuă, în vederea 
desfăşurării unei activităţi optime în cadrul consiliului;   

o) Să elaboreze planul de administrare în colaborare cu directorii;   
p) Să verifice funcţionarea sistemului de control intern si managerial;   
q) Să negocieze indicatorii de performanţă financiari şi nefinanciari cu autoritatea 

publică tutelară sau acţionarii societăţii, după caz;   
r) Să monitorizeze şi să gestioneze potenţialele conflicte de interese la nivelul 

organelor de administrare şi conducere;   
s) alte obligaţii prevăzute de lege şi regulamentele interne adoptate la nivelul 

întreprinderii publice.   
 
V. Drepturile şi obligaţiile societății  
Art. 5. (1) Societatea are următoarele drepturi: 

a) Societatea are dreptul de a cere administratorului să-şi exercite mandatul în 
interesul exclusiv al societăţii şi să dea socoteală pentru modul în care îl exercită; 

b) Societatea are dreptul, prin reprezentanţii săi în Adunarea Generală a Acţionarilor, 
să evalueze semestrial şi anual activitatea membrilor Consiliului de Administraţie al 
Societăţii, pentru a se asigura că planul de administrare este pus în aplicare şi deci, 
că sunt respectate principiile de eficienţă şi profitabilitate. 
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(2) Societatea are următoarele obligații: 
a) Societatea are obligația de a plăti remuneraţia administratorului conform prevederilor 

prezentului Contract; 
b) Societatea are obligația să asigure condiţiile pentru ca administratorul să îşi 

desfăşoare activitatea prin deplina libertate a acestuia in exercitarea mandatului; 
c) Societatea are dreptul de a solicita administratorilor informaţii cu privire la exercitarea 

mandatului și evaluarea activităţii; 
d) Societatea se obligă să achite toate drepturile bănești cuvenite administratorului 

prevăzute în prezentul Contract, inclusiv să rețină la sursă şi să vireze la termen 
impozitul pe venit şi toate celelalte contribuții obligatorii, fiscale sau de orice altă 
natură, care cad în sarcina administratorului, în numele şi pe seama acestuia; 

e) Societatea se obligă să asigure administratorului deplina libertate în scopul 
îndeplinirii mandatului/atribuţiilor/obligaţiilor, cu respectarea limitelor prevăzute de 
Statutul societății, prezentul Contract şi cadrul legal aplicabil. 
 
VI. Răspunderea părţilor 

Art. 6. Neîndeplinirea şi/sau îndeplinirea necorespunzătoare a obligaţiilor asumate 
de către oricare dintre părţile semnatare ale prezentului Contract atrage răspunderea 
părţii aflate în culpă. 

Art. 7. Partea care a determinat încetarea prezentului Contract datorită neîndeplinirii 
culpabile şi/sau îndeplinirii necorespunzătoare culpabile a obligaţiilor asumate, răspunde 
faţă de cealaltă parte prin acoperirea tuturor pagubelor care au fost generate de încetarea 
Contractului. 

Art. 8. Administratorul răspunde pentru nerespectarea culpabilă: (i) a obligaţiei de 
îndeplinire a planului de administrare, în scopul atingerii obiectivelor şi criteriilor de 
performanţă prevăzute în Anexa la prezentul Contract, (ii) a prevederilor prezentului 
Contract, (iii) a prevederilor hotărârilor adoptate de Adunarea Generala a Acţionarilor 
Societăţii şi (iv) a prevederilor Statutului societății care nu sunt contrare legii. 

Art. 9. Administratorul nu încalcă obligaţia de prudență şi de diligență şi nu va 
răspunde în cazul în care, în momentul luării unei decizii de afaceri, el este în mod rezonabil 
îndreptățit să considere că acţionează în interesul Societăţii şi pe baza unor informaţii 
adecvate, şi dacă nu intervine un eveniment fortuit, aşa cum este acesta definit. 
 Art. 10. Societatea  răspunde pentru nerespectarea culpabilă a obligaţiilor asumate 
prin prezentul Contract si va acoperi pagubele care au fost astfel provocate. 
  

VII. Atribuţiile Consiliului şi ale membrilor acestuia în administrarea 
întreprinderii publice 

Art.  11. Atribuţiile Consiliului şi ale membrilor acestuia în administrarea întreprinderii 
publice sunt următoarele:     

a) administrează întreprinderea publică prin supravegherea funcţionării unor sisteme 
prudente şi eficace de control, care să permită evaluarea şi gestionarea riscurilor;  

b) aprobă strategia de dezvoltare a întreprinderii publice, prin asigurarea existenţei 
resurselor financiare şi umane necesare pentru atingerea obiectivelor strategice şi 
supravegherea conducerii executive a întreprinderii publice;  

c) se asigură că întreprinderea publică îşi îndeplineşte obligaţiile legale şi către părţile 
interesate;  

d) monitorizează performanțele conducerii executive;  
e) asigură faptul că informația financiară produsă de întreprinderea publică este 

corectă şi că sistemele de control financiar şi management al riscului sunt eficace;  
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f) stabilește şi aprobă remuneraţia directorilor sau directoratului şi îndeplinirea 
obligaţiilor prevăzute de lege în ceea ce priveşte recrutarea, numirea, evaluarea şi, 
după caz, revocarea celorlalţi directori ai întreprinderii publice, cu care aceasta are 
încheiate contracte de mandat;  

g) elaborează rapoarte anuale şi a alte raportări, în condiţiile legii.  
 
VIII. Modificarea, încetarea, prelungirea mandatului 
Art. 12. (1) Prezentul Contract poate fi modificat numai prin acordul scris al părţilor 

semnatare, exprimat printr-un act adițional. 
(2) Prezentul Contract se va adapta corespunzător reglementărilor legale ulterioare 

încheierii acestuia şi care îi sunt aplicabile. 
Art. 13. Prezentul Contract încetează în următoarele situații: 

a) la expirarea duratei pentru care a fost încheiat; 
b) ca urmare a revocării cu efect imediat a Administratorului, de către Adunarea 

Generală a Acţionarilor Societăţii; 
c) pentru neîndeplinirea unei sau mai multor obligații prevăzute în prezentul contract; 
d) în cazul neîndeplinirii indicatorilor de performanţă financiari şi nefinanciari înscrişi în 

contractul de mandat, din motive imputabile administratorului; 
e) în cazul încălcării criteriilor de integritate stipulate în mandat, inclusiv prin evitarea 

şi nedenunțarea conflictului de interese şi sau nerespectarea Codului de etică al 
întreprinderii publice; 

f) intervenţia unor impedimente legale, care interzic Administratorului să mai ocupe 
această funcţie; 

g) ca urmare a decesului Administratorului; 
h) în cazul falimentului Societăţii; 
i) prin acordul părţilor semnatare; 
j) renunţarea Administratorului la mandat, din cauze neimputabile, în condiţiile 

prevăzute de Statutul societății; 
k) în alte situaţii prevăzute de Statutul societății.  

Art. 14. Mandatul poate fi prelungit, în urma unui proces de evaluare realizat de 
autoritatea publică tutelară sau acţionari, după caz, la finalizarea mandatului de maximum 
patru ani, precum și în situațiile prevăzute de Statutul societății sau de reglementările legale 
în vigoare. 
     

IX. Obiective și indicatori de performanță 
Art. 15. Obiective cuantificabile de performanţă şi indicatori de performanţă 

financiari şi nefinanciari, inclusiv cei pentru determinarea componentei variabile a 
remuneraţiei  
    Obiectivele şi indicatorii de performanţă, inclusiv cei pentru determinarea 
componentei variabile a remuneraţiei, vor fi negociați după aprobarea planului de 
administrare, se vor constitui anexă la prezentul contract printr-un act adiţional, respectiv 
vor putea fi revizuiți conform prevederilor legale.  
     

X. Criterii de integritate şi etică  
Art. 16. Prin acordul părţilor se  convine:  

a) respectarea Codului de etică al întreprinderii publice, aplicabil nu numai angajaţilor 
acesteia, ci şi membrilor consiliului;  

b) denunţarea conflictelor de interese, definite conform legislaţiei în vigoare şi conform 
reglementărilor interne ale întreprinderilor publice;  
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c) comportamentul necesar a fi exercitat în cadrul consiliului în cazul situaţiilor care l-
ar putea pune pe administrator într-o situaţie de conflict de interese;  

d) obligaţii legate de tratarea informaţiei confidenţiale şi sensibile cu discreţia cuvenită 
şi în conformitate cu menţiunile din contractul de mandat, dar şi de deţinerea şi 
menţinerea unei reputaţii profesionale excelente;  

e) condiţiile suspendării mandatului în cazul începerii urmăririi penale pentru 
infracţiunile prevăzute la art.6 din Legea societăţilor nr.31/1990, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare.  
 
XI. Remunerația și Recuperarea componentei variabile a remuneraţiei 
Art.  17. Remuneraţia membrilor consiliului are o indemnizaţie fixă şi o componentă 

variabilă, după cum urmează:  
a) valoarea indemnizaţiei fixe lunare aste de _____________;  
b) componenta variabila a indemnizaţiei, în funcție de gradul de realizare a obiectivelor 

și  indicatorilor de performanţă, calculată după cum urmează: 
_______________________  

    Art. 18.  (1) În cazul în care apar situaţii care pot schimba în mod semnificativ 
rezultatele şi sustenabilitatea pe termen mediu sau lung sau dacă plata componentei 
variabile a remuneraţiei pune în pericol capitalizarea întreprinderii publice, aceasta este 
îndreptăţită să nu plătească partea calculată pentru anii anteriori.  

(2) În cazul în care întreaga sau o parte din componenta variabilă este acordată pe 
baza unor date care se dovedesc ulterior a fi incorecte, întreprinderile publice sunt obligate 
să ceară ca acea parte din componenta variabilă să fie returnată.  
     

XII. Clauze de confidenţialitate, în timpul şi după exercitarea mandatului  
Art. 19. (1) Administratorul este obligat să-şi folosească întreaga capacitate de 

muncă în interesul societăţii, comportându-se în activitatea sa ca un bun administrator şi 
un bun comerciant. 

(2) Pe toată durata prezentului contract, mandatarul este obligat să păstreze cu 
rigurozitate confidenţialitatea datelor, informaţiilor şi documentelor referitoare la activitatea 
societăţii, cărora li s-a conferit acest caracter sau care sunt prezentate cu acest caracter 
de către adunarea generală a acţionarilor. 

(3) Această obligaţie se menţine şi pentru o perioadă de 5 ani după încetarea 
contractului de mandat sub sancţiunea plăţii de daune interese corespunzătoare în 
favoarea societăţii. 

(4) Administratorului îi sunt interzise orice activităţi în beneficiul unor societăţi, regii 
autonome concurente, cu acelaşi domeniu de activitate sau care se află în relaţii de comerţ 
cu societatea parte a prezentului contract. Interdicţia se extinde si asupra soţului sau soţiei 
administratorului, precum şi asupra rudelor şi afinilor acestuia până la gradul al IV inclusiv.  
     

XIII. Modalitatea de evaluare a administratorilor  
Art. 20. Evaluarea administratorilor este de două tipuri: 

a) autoevaluarea internă a consiliului, comitetelor sale şi a fiecărui membru al 
consiliului. Scopul acestei evaluări este de a permite consiliului să identifice punctele 
forte şi potenţialul pentru dezvoltare colectivă şi individuală, în vederea îndeplinirii 
funcţiilor consiliului, cât şi a condiţiilor ajutătoare, dar şi a proceselor şi 
competenţelor necesare pentru aceste funcţii;  

b) evaluarea performanţelor colective ale consiliului ca întreg faţă de matricea profilului 
consiliului efectuată de autoritatea publică tutelară. Rezultatele acestei evaluări 
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oferă informaţii despre partea de componentă variabilă a remuneraţiei din contractul 
de mandat, indicatorii-cheie de performanţă folosiţi, cât şi despre activităţile de 
dezvoltare ce vor informa viitoarele compoziții ale consiliului şi criteriile folosite în 
acest scop.  
 
XIV. Clauze privind conflictul de interese 

Art. 21. (1) Administratorul poate exercita concomitent cel mult trei mandate de 
administrator și/sau membru al Consiliului de Supraveghere în întreprinderi publice al căror 
sediu este pe teritoriul României cu informarea Societății și fără a intra într-o situație de 
incompatibilitate. 

(2) În cazul în care, într-o anumită operațiune, Administratorul este în conflict de 
interese, respectiv are, direct sau indirect, interese contrare intereselor Societății, va aduce 
acest lucru la cunoștința Societății, respectiv îi va înștiința pe ceilalți administratori și 
auditorul intern și se va abține de la orice conduită de natură să afecteze interesele 
Societății, în special de la participarea la deliberări și de la votul respectivei operațiuni. 
Interdicția vizează și situația în care Administratorul știe că într-o anumită operațiune este 
persoană interesată soțul/soția, rudele sau afinii săi până la gradul al patrulea inclusiv.  

(3) Administratorul are obligația să informeze Adunarea Generală a Acționarilor, 
înainte de a fi numit, dacă deține una din calitățile enumerate limitativ la art.15315 și 
art.15316 din Legea nr.31/1990, adică cea de director, membru al directoratului, al 
consiliului de administrație, al consiliului de supraveghere, precum și de cenzor, auditor 
intern sau asociat cu răspundere nelimitată în alte societăți concurente sau având același 
obiect de activitate. 

(4) În cazul în care Administratorul este urmărit penal pentru infracțiunile prevăzute 
la art.6 din Legea nr.31/1990, are obligația să notifice Societatea, prezentul Contract fiind 
suspendat de drept în momentul în care această notificare este recepționată de Societate. 
Contractul va fi suspendat până la momentul emiterii unei decizii/ordonanțe prin care 
Administratorul este chemat sau nu în judecată. În cazul în care are loc trimiterea în 
judecată, Administratorul are obligația să notifice Societatea și Contractul va înceta în 
momentul în care Societatea a recepționat această notificare. 
     

XV. Clauze privind independenţa şi calificarea administratorului ca fiind 
independent sau nu  

Art. 22. Administratorul este/nu este independent în sensul prevederilor art.1382 din 
Legea societăților comerciale nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările 
ulterioare.  
     

XVI. Condiţiile contractării de asistenţă la nivelul consiliului  
Art. 23. Administratorul beneficiază, alături de ceilalţi administratori, de asistenţă de 

specialitate pentru fundamentarea deciziilor luate în cadrul consiliului. În acest sens, se pot 
încheia de societate, pe cheltuiala sa, în beneficiul consiliului de administrație, contracte 
de prestări servicii de consultanță în domeniul solicitat pentru fundamentarea deciziilor. 
    

XVII. Forţa majoră 
Art. 24. (1) Forţa majoră este stabilită şi constatată în condiţiile legii.   

    (2) Forţa majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate 
prin prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează.   
    (3) Îndeplinirea contractului va fi suspendată pe perioada de acţiune a forţei majore, 
dar fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părţilor până la apariţia acesteia.   
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(4) Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte 
părţi, în termen de 15 zile, producerea acesteia şi de a lua orice măsuri care îi stau la 
dispoziţie în vederea limitării consecinţelor.   

(5) Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează că va acţiona o perioadă mai 
mare de 6 luni, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părţi încetarea de plin 
drept a prezentului contract, fără ca vreuna dintre părţi să poată pretinde celeilalte daune-
interese. 
   Art. 25. Modalitatea de soluţionare a litigiilor  
    Orice litigiu care se naște între Părți referitor la încheierea, executarea, modificarea, 
încetarea sau interpretarea clauzelor prezentului Contract de Mandat, care nu pot fi 
soluționate pe cale amiabilă, vor fi prezentate spre soluționare instanțelor judecătoreşti 
române competente.  
     

XVIII. Alte clauze  
Clauza de neconcurenţă  
Art. 26. (1) Pe perioada exercitării mandatului său în Societate, Administratorul, în 

mod direct sau indirect, fie în nume propriu ori în calitate de salariat, agent, consultant, 
administrator, director, membru in orice organ de administrare sau conducere, asociat, 
acționar, investitor sau în orice altă calitate deținută la o altă societate, este de acord și se 
obligă:  

a) să nu se angajeze în nicio activitate sau afacere care este în concurență reală sau 
similară cu o activitate sau afacere principală a Societății (cele definite de obiectul 
principal de activitate), ori cu o activitate sau afacere pe care Societatea o 
desfășoară sau îşi propune să o desfășoare și să nu promoveze ori să sprijine, 
financiar sau altfel o astfel de activitate/afacere;  

b) să nu asiste în orice mod, orice persoana ale cărei activități sunt în concurență sau 
care prejudiciază în orice alt mod activitățile comerciale ale Societății. 
(2) Orice încălcare a obligațiilor prevăzute la alin.(1) îndreptățește societatea să 

solicite acestuia despăgubiri pentru daunele provocate Societății. 
 

XIX. Dispoziții finale 
Art. 27. Prezentul Contract de mandat este guvernat de către și se interpretează în 

conformitate cu legea română. Pentru orice aspect care nu este prevăzut în mod expres în 
prezentul Contract de Mandat, acesta va fi completat de către Statut, Regulamentul CA și 
cadrul legal.  

Art. 28. Administratorul este de acord cu prelucrarea datelor sale cu caracter 
personal obținute de către Societate de la acesta/aceasta (de exemplu date privind 
identitatea, domiciliul, activitatea profesională, codul numeric personal etc.), în scopul sau 
în legătură cu executarea prezentului Contract de Mandat. 

Art. 29. Administratorul nu este un salariat, iar prezentul Contract de Mandat nu 
este un contract de muncă.  

Art. 30. (1) Toate notificările/toată corespondența dintre Părți conform prezentului 
Contract de Mandat vor fi efectuate în scris și trimise prin fax, e-mail, scrisoare 
recomandată sau prin curier la adresa indicată în articolul 1 din prezentul Contract de 
Mandat.  

(2) În funcție de situație, Părțile vor alege cu bună credință și într-un mod rezonabil 
mijlocul de notificare cel mai potrivit dintre cele prevăzute la alin.(1), astfel încât notificarea 
să își atingă scopul și să contribuie la îndeplinirea obligațiilor contractuale care cad în 
sarcina Părților.  
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Art. 31.  Dacă, oricând pe durata prezentului Contract de Mandat, una dintre Părți 
nu insistă în mod expres să impună o anumită prevedere din prezentul Contract de Mandat, 
acest lucru nu trebuie interpretat ca fiind o renunțare de către respectiva Parte la o astfel 
de prevedere sau la dreptul de a pune în executare aceste prevederi.  

 
 
Drept care am încheiat astăzi ____________, la _____________, în 2 (două) 

exemplare originale, prezentul Contract de Mandat, părţile declarând, totodată, ca au primit 
fiecare, cu ocazia semnării prezentului Contract, câte un exemplar. 

 
 
 
 
 
S.C. OLT DRUM S.A.       Administrator, 
Adunarea Generală a Acționarilor 
Reprezentată prin  
_____________________________    ______________________ 

 
 
 
 


