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ROMÂNIA 

JUDEŢUL BACĂU 

PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU 

Nr. 183923/ 03.12.2021 

         

                                                                                        PROIECT AVIZAT, 

                                                  SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BACĂU 

                                                                                   NICOLAE OVIDIU POPOVICI 

 

 

PROIECT DE HOTARARE 

 privind mandatarea împuterniciţilor Municipiului Bacău în Adunarea Generală a Acţionarilor 

la Societatea de Servicii Publice Municipale Bacău SA pentru propunerea membrilor în 

Consiliul de Administrație ca urmare a finalizării procesului de selecție 

 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACĂU, 

Având in vedere: 

- Raportul final nr. 94/19.10.2021 al proiectului de recrutare și selecxție a candidaților pentru ocuparea 

posturilor de membri în Consiliul de Administrație al Societății de Servicii Publice Municipale Bacău 

S.A. înaintat prin adresa nr. 96/19.08.2021 transmisă de SC Pluri Consultants România SRL și 

înregistrat la Primăria Municipiului Bacău cu nr. 171239/19.10.2021; 

- Raportul pentru numirea finală pentru poziția de membru în Consiliul de Administrație al Societății 

de Servicii Publice Municipale Bacău SA întocmit de către Comisia de selecție din cadrul autorității 

publice tutelare, înregistrat la Primăria Municipiului Bacău cu nr. 172030/21.10.2021 înaintat de 

Comisia de Selecție; 

- Referatul înregistrat cu nr. 172083/21.10.2021 al Unității Municipale pentru Monitorizare Calitate 

Servicii Publice pentru inițierea unui proiect de hotărâre privind mandatarea împuterniciţilor 

Municipiului Bacău în Adunarea Generală a Acţionarilor la Societatea de Servicii Publice Municipale 

Bacău SA pentru propunerea membrilor în Consiliul de Administrație ca urmare a finalizării procesului 

de selecție; 

-  Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacau înregistrată cu nr. 183925/ 03.12.2021; 
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- Rapoartele  compartimentelor de resort din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului 

Municipiului Bacau, favorabile/nefavorabile; 

- Prevederile art. 29 alin. (1) și alin. (9) din OUG nr. 109/ 2011 privind guvernanta corporativa a 

intreprinderilor publice, modificată și completă; 

- Prevederile art. 44 alin. (7) și alin. (9) lit. ”b” din Anexa nr. 1 la HG nr. 722/ 2016 pentru aprobarea 

Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 

109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice; 

- Dispozițiile art. 140 alin.(1) și alin.(3), ale art. 154 alin.(1), ale art. 196 alin.(1) lit.”a”, ale art. 197 

alin.(1) și ale art. 243 alin.(1) lit.”a” și lit. ”b” din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 privind 

Codul administrativ. 

 În baza dispoziţiilor art.129 alin.(2) lit.”a” și ale alin.(3) lit.”d” din Ordonanța de Urgență nr. 57 

din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ: 

HOTĂRĂŞTE 

Art. 1. (1) Se mandatează împuterniciţii Municipiului Bacău în Adunarea Generală a Acţionarilor la 

Societatea de Servicii Publice Municipale Bacău SA pentru propunerea membrilor în Consiliul de 

Administrație al societății, ca urmare a finalizării procesului de selecție. 

(2) Numirea membrilor în Consiliul de Administraţie de către membrii Adunării Generale a 

Acţionarilor de la Societatea Servicii Publice Municipale Bacău S.A. se va face din lista de candidaţi 

selectaţi, conform Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 şi Hotărârii Guvernului nr.  

722/2016, respectiv: dna. Luncanu Clara, dl. Maftei Sebastian Ciprian,  dl. Necula Cosmin, dl. Pavăl 

Florin, dl. Pădureanu Leonard Stelian, dl.Popa Sebastian Dumitru, dl. Rău Laurențiu.  

Art. 2 Se mandatează împuterniciţii Municipiului Bacău în Adunarea Generală a Acţionarilor la 

Societatea de Servicii Publice Municipale Bacău SA să aprobe Contractul de mandat, conform Anexei, 

parte integrantă a prezentei hotărâri.  

Art.3. Primarul Municipiului Bacău va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Comisia 

de selecție din cadrul autorității publice tutelare și împuterniciţii Municipiului Bacău în Adunarea 

Generală a Acţionarilor la Societatea de Servicii Publice Municipale Bacău SA. 

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică, persoanelor nominalizate la art. 1, Comisiei de selecție din 

cadrul autorității publice tutelare și Societății de Servicii Publice Municipale Bacău SA. 

Art.5. Prin grija Secretarului General al Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen 

legal Instituţiei Prefectului – Judeţul Bacău pentru verificarea legalităţii. 
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PRIMARUL  MUNICIPIULUI BACAU 

Lucian Daniel STANCIU-VIZITEU 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL BACĂU 

MUNICIPIUL BACĂU 

PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU 

NR. 183925/ 03.12.2021 

EXPUNERE DE MOTIVE 

la proiectul de hotărâre privind mandatarea împuterniciţilor Municipiului Bacău în Adunarea 

Generală a Acţionarilor la Societatea de Servicii Publice Municipale Bacău SA pentru 

propunerea membrilor în Consiliul de Administrație ca urmare a finalizării procesului de 

selecție  

 

 În conformitate cu prevederile OUG nr. 109/ 2011 privind guvernanța corporativă  a 

întreprinderilor publice cu modificările și completările ulterioare,  prin HCL nr. 7/ 11.01.2021  a fost  

demarată procedura de recrutare și selecție pentru desemnarea membrilor în Consiliul de Administrație 

la Societatea de Servicii Publice Municipale Bacău SA, selecție  efectuată de către autoritatea publică 

tutelară, prin Comisia de selecție, asistată de către un expert independent contractat de către societate.  

Societatea de Servicii Publice Municipale Bacău SA este administrată potrivit sistemului de 

administrare unitar de un Consiliul de Administrație format din 7 membri, ce trebuie desemnați cu 

respectarea OUG nr. 109/ 2011 privind guvernanța corporativă  a întreprinderilor publice cu 

modificările și completările ulterioare și ale Hotărârii Guvernului nr. 722 din 28 septembrie 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. 

Administratorii (membrii Consiliului de Administrație) sunt desemnați de către Adunarea 

Generală a Acționarilor, nominalizarea lor făcându-se de către acționarul unic, evaluați în urma 

procesului de selecție. 

Prin decizia de iniţiere a procedurii de selecţie, autoritatea publică tutelară a hotărât şi 

contractarea unui expert independent în condiţiile legii, care să asiste Comisia de selecţie în procesul 

de selecţie, în conformitate cu dispozițiile art. 29 alin. (5) din OUG nr. 109/ 2011 privind guvernanța 

corporativă  a întreprinderilor publice cu modificările și completările ulterioare, potrivit căruia: ”Este 
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obligatorie efectuarea selecţiei candidaţilor de către un expert independent, persoană fizică sau 

juridică specializată în recrutarea resurselor umane, în cazul întreprinderilor publice care îndeplinesc 

următoarele condiţii cumulative: 

    a) au înregistrat o cifră de afaceri în ultimul exerciţiu financiar superioară echivalentului în lei al 

sumei de 7.300.000 euro; 

    b) au cel puţin 50 de angajaţi.” 

 In acest sens, S.C. Pluri Consultants Romania S.R.L. a fost contractat drept expert independent, 

în condiţiile legii. 

Selecţia pentru cele 7 poziţii în Consiliul de Administraţie al Societăţii de Servicii Publice 

Municipale Bacău SA  a parcurs  cele două etape majore, astfel: 

1. Pregătirea procedurii de selecţie; 

2. Implementarea procedurii de selecţie. 

Activitățile parcurse pentru pregatirea procedurii de selecție, în conformitate cu prevederile 

impuse de guvernanța corporativă au fost: elaborarea Scrisorii de așteptări, elaborarea Planului de 

selecție, aprobarea Profilului Consiliului de Administrație și al Profilului candidatului,  publicarea 

anunțului de selecție și depunerea candidaturilor. 

Implementarea procedurii de selecție a cuprins următoarele activități: alcătuirea listei lungi de 

candidaturi, selecția candidaturilor din lista lungă, înscrierea candidaturilor în lista scurtă, selecția 

candidaturilor din lista scurtă. 

 Criteriile de evaluare și selecție au fost cuprinse în anunțul de selecție, publicat în două ziare cu 

acoperire națională, pe site-ul societății și al  Municipiului Bacău, conform prevederilor legale. Lista 

lungă de candidaturi a fost alcătuită în baza celor 12 candidaturi depuse ca urmare a publicării 

anunțurilor de selecție și a verificării manierei în care acestea satisfac condițiile postului.   

Evaluarea competenţelor şi trăsăturilor candidaţilor s-a făcut de către S.C. Pluri Consultants 

Romania S.R.L. – expert independent, prin parcurgerea etapei de centru de evaluare, în cadrul căreia 

candidaţii au completat un chestionar de cunoștințe în domeniul guvernanței corporative 

Procedura de selecţie iniţială a continuat cu procesarea şi mai apoi consolidarea informaţiilor 

rezultate în urma parcurgerii acestor probe de centru de evaluare iar rezultatul obţinut a fost introdus ca 

un prim reper în analiza comparată de către membrii echipei expertului independent pentru stabilirea 

listei scurte.  
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În continuare au fost verificate referinţele referitoare la profilul candidaţilor, referinţe furnizate 

de către persoanele de contact indicate de candidaţi în formularele completate şi ataşate la dosar.  

În final, membrii echipei SC Pluri Consultants Romania S.R.L. – expert independent -  au 

performat o analiză a fiecărei candidaturi în raport cu cerinţele contextuale ale Societății Servicii 

Publice Municipale Bacău S.A. şi cu profilul candidatului pentru postul de membru CA, rezultatul 

acestei analize fiind lista scurtă de candidaţi propuşi să participe la etapa de selecţie finală. 

 Selecția candidaturilor din lista scurtă întocmită în urma interviului a fost realizată,  în baza 

Declarațiilor de intenție depuse de candidați și a unui interviu de selecție desfășurat individual, de către 

Comisia de selecție din cadrul autorității publice tutelare, asistată de SC Pluri Consultants Romania 

S.R.L. – expert independent .  

Criteriile de selecţie considerate în evaluarea candidaţilor din lista scurtă au fost: 

1. Competente specifice sectorului; 

2. Competente profesionale de importanta strategica / tehnica; 

3. Competente de management general; 

4. Competente sociale si personale; 

5. Experienta pe plan local, national si international; 

6. Aliniere cu scrisoarea de aşteptări. 

 Luând în considerare toate cerințele prezentate anterior precum și obiectivul de a crea o echipa 

optimă care să aibă un nivel ridicat nivel de expertiză dar care să asigure și o reală diversitate de 

competențe și trăsături, precum și recomandarea expertului independent, prin care indică ca 

propunerile si decizia de numire sa fie orientate spre calitate și necesitatea asigurarii unui nivel calitativ 

ridicat al componentei Consiliului de Administratie, comisia de selecție a stabilit pragul minim colectiv 

exprimat în punctaj total ponderat la valoarea de 79,5 puncte.  

Având în vedere punctajul total ponderat obţinut de fiecare candidat, raportat la punctajul total 

ponderat maxim posibil, propunerile comisiei pentru numirea în funcția de membru în Consiliul de 

administrație, sunt următoarele candidaturi: : dna. Luncanu Clara, dl. Maftei Sebastian Ciprian,  dl. 

Necula Cosmin, dl. Pavăl Florin, dl. Pădureanu Leonard Stelian, dl.Popa Sebastian Dumitru, dl. Rău 

Laurențiu. 

Faţă de cele expuse, am iniţiat acest proiect de hotărâre pe care îl supun dezbaterii 

dumneavoastră. 
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PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU 

Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU 

 

 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL BACĂU 

MUNICIPIUL BACĂU 

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BACĂU   

UNITATEA MUNICIPALĂ PENTRU MONITORIZARE CALITATE SERVICII PUBLICE                                                                                                                                      

Nr. 183922/ 03.12.2021 

                                         

                    APROBAT 

            PRIMAR, 

                                          Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU                                                                   

 

 

REFERAT 

 

Prin HCL nr. 7/ 11.01.2021 s-a demarat procedura de recrutare şi selecţie pentru desemnarea 

Membrilor în Consiliul de Administraţie la Societatea de Servicii Publice Municipale Bacău SA, 

pentru mandatul 2019-2023, conform OUG 109/2011 cu modificările şi completările ulterioare. Prin 

aceeasi hotărâre s-a decis ca selecţia să fie efectuată de către autoritatea publică tutelară, prin Comisia 

de selecţie, asistată de către un expert independent. În acest sens, S.C. Pluri Consultants România 

S.R.L. a fost contractat în calitate de expert independent. 

Selecţia pentru cele 7 poziţii în Consiliul de Administraţie al Societăţii de Servicii Publice 

Municipale Bacău SA  a parcurs  cele două etape majore, astfel: 

1. Pregătirea procedurii de selecţie; 

2. Implementarea procedurii de selecţie. 

Activitățile parcurse pentru pregatirea procedurii de selecție, în conformitate cu prevederile 

impuse de guvernanța corporativă au fost: aprobarea Scrisorii de așteptări, elaborarea planului de 
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selecție, aprobarea Profilului Consiliului de Administrație și al Profilului candidatului publicarea 

anunțului de selecție și depunerea candidaturilor. 

Implementarea procedurii de selecție a cuprins următoarele: alcătuirea listei lungi de 

candidaturi, selecția candidaturilor din lista lungă, înscrierea candidaturilor în lista scurtă, selecția 

candidaturilor din lista scurtă. 

Comisia de selecţie a luat în considerare recomandarea expertului independent, necesitatea 

asigurării unui nivel calitativ ridicat al componenţei Consiliului de Administraţie, întocmind în acest 

sens Raportul final şi recomandările pentru numire, în conformitate cu prevederile Ordonanţei de 

Urgenţă nr. 109 din 30 noiembrie 2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice  şi a 

Actului Constitutiv al Societăţii de Servicii Publice Municipale Bacău SA. 

Astfel, propunerea comisiei de selecție pentru numirea în funcția de membru în Consiliul de 

Administrație, sunt următoarele candidaturi: dna. Luncanu Clara, dl. Maftei Sebastian Ciprian, dl. 

Necula Cosmin, dl.Pădureanu Stelian Leonard, dl. Pavăl Florin, dl.Popa Laurențiu Dumitru, dl. Rău 

Laurențiu Dan. 

Având în vedere că au fost parcurse toate etapele procedurii de selecție, se impune inițierea 

unui proiect de hotărâre privind mandatarea împuterniciţilor Municipiului Bacău în Adunarea Generală 

a Acţionarilor la Societatea de Servicii Publice Municipale Bacău SA pentru propunerea membrilor în 

Consiliul de Administrație ca urmare a finalizării procesului de selecție. 

 

UNITATEA MUNICIPALĂ PENTRU MONITORIZARE  

CALITATE SERVICII PUBLICE, 

Isabela  PINTILIE 
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL BACĂU 

MUNICIPIUL BACĂU 

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BACĂU 

UNITATEA MUNICIPALĂ PENTRU MONITORIZARE CALITATE SERVICII PUBLICE 

Nr.183900/2/ 03.12.2021 

RAPORT 

al compartimentelor de resort din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului 

Bacău la proiectul de hotărâre privind mandatarea împuterniciţilor Municipiului Bacău în 

Adunarea Generală a Acţionarilor la Societatea de Servicii Publice Municipale Bacău SA pentru 

propunerea membrilor în Consiliul de Administrație ca urmare a finalizării procesului de 

selecție 

 

 Dupa finalizarea interviurilor, comisia de selectie intocmeste raportul pentru numirile finale, 

care include clasificarea candidatilor cu motivarea acesteia. Raportul se transmite la conducatorul 

autoritatii publice tutelare, in vederea mandatarii reprezentantilor statului in adunarea generala a 

actionarilor, pentru propunerea de membri in consiliu, in cazul societatilor. 

 Proiectul de hotărâre privind mandatarea împuterniciţilor Municipiului Bacău în Adunarea 

Generală a Acţionarilor la Societatea de Servicii Publice Municipale Bacău SA pentru propunerea 

membrilor în Consiliul de Administrație ca urmare a finalizării procesului de selecție a fost întocmit cu 

respectarea prevederilor OUG nr. 109/ 2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, 

modificată și completă și ale HG nr. 722/ 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 

unor prevederi din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a 

intreprinderilor publice, motiv pentru care avizăm favorabil proiectul. 
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UNITATEA MUNICIPALĂ PENTRU MONITORIZARE CALITATE  

SERVICII PUBLICE 

Isabela PINTILIE 

 

 

 

 

ROMÂNIA 

JUDEȚUL BACĂU 

MUNICIPIUL BACĂU 

DIRECŢIA JURIDICĂ  

NR. 183900/1/ 03.12.2021 

 

RAPORTUL  

compartimentelor de resort din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului 

Bacau la proiectul de hotărâre privind mandatarea împuterniciţilor Municipiului Bacău în 

Adunarea Generală a Acţionarilor la Societatea de Servicii Publice Municipale Bacău SA pentru 

propunerea membrilor în Consiliul de Administrație ca urmare a finalizării procesului de 

selecție 

  

  Proiectul de hotărâre cu titlul de mai sus a fost elaborat în baza: 

- Prevederilor art. 29 alin. (1) și alin. (9) din OUG nr. 109/ 2011 privind guvernanta corporativa a 

intreprinderilor publice, modificată și completă, care precizează: 

Art. 29 (1) Membrii consiliului de administraţie sunt desemnaţi de adunarea generală a acţionarilor, la 

propunerea consiliului de administraţie în funcţie sau a acţionarilor. 

 (9) Numirea administratorilor se realizează de către adunarea generală a acţionarilor din lista scurtă, 

întocmită potrivit art. 2 pct. 10. 

- Prevederilor art. 44 alin. (7) și alin. (9) lit. ”b” din Anexa nr. 1 la HG nr. 722/ 2016 pentru 

aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanta de urgenta a 

Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, care precizează: 

Art. 44 (7) Dupa finalizarea interviurilor, comisia de selectie sau comitetul de nominalizare si remunerare 

intocmeste raportul pentru numirile finale, care include clasificarea candidatilor cu motivarea acesteia 

(9) Raportul prevazut la alin. (7) se transmite astfel: 

b) la conducatorul autoritatii publice tutelare, in vederea mandatarii reprezentantilor statului in adunarea 

generala a actionarilor, pentru propunerea de membri in consiliu, in cazul societatilor; 

- Dispozițiilor art. 140 alin.(1) și alin.(3), ale art. 154 alin.(1), ale art. 196 alin.(1) lit.”a”, ale art. 197 

alin.(1) și ale art. 243 alin.(1) lit.”a” și lit. ”b” din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 

privind Codul administrativ, care precizează: 

Art. 140 alin.(1) și alin.(3) (1)După desfăşurarea şedinţei, hotărârile consiliului local se semnează de către 

preşedintele de şedinţă şi se contrasemnează, pentru legalitate, de către secretarul general al 

unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale. 
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(3)Secretarul general al unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale nu contrasemnează hotărârea în cazul 

în care consideră că aceasta este ilegală. În acest caz, în următoarea şedinţă a consiliului local, depune în 

scris şi expune în faţa acestuia opinia sa motivată, care se consemnează în procesul-verbal al şedinţei. 

Art. 154 alin.(1) Primarul asigura respectarea drepturilor si libertatilor fundamentale ale cetatenilor, a 

prevederilor Constitutiei, precum si punerea in aplicare a legilor, a decretelor Presedintelui Romaniei, a 

ordonantelor si hotararilor Guvernului, a hotararilor consiliului local. Primarul dispune masurile necesare si 

acorda sprijin pentru aplicarea ordinelor si instructiunilor cu caracter normativ ale ministrilor, ale celorlalti 

conducatori ai autoritatilor administratiei publice centrale, ale prefectului, a dispozitiilor presedintelui 

consiliului judetean, precum si a hotararilor consiliului judetean, in conditiile legii 

Art. 196 alin.(1) lit.”a”  (1)  In exercitarea atributiilor ce le revin, autoritatile administratiei publice locale 

adopta sau emit, dupa caz, acte administrative cu caracter normativ sau individual, dupa cum urmeaza: 

    a) consiliul local si consiliul judetean adopta hotarari 

Art. 197 alin.(1) Secretarul general al unitatii/subdiviziunii administrativ-teritoriale comunica actele 

administrative prevazute la art. 196 alin. (1) prefectului in cel mult 10 zile lucratoare de la data adoptarii, 

respectiv emiterii 

Art. 243 alin.(1) lit.”a” și lit. ”b” (1)  Secretarul general al unitatii/subdiviziunii administrativ-teritoriale 

indeplineste, in conditiile legii, urmatoarele atributii: 

a) avizeaza proiectele de hotarari si contrasemneaza pentru legalitate dispozitiile primarului, respectiv ale 

presedintelui consiliului judetean, hotararile consiliului local, respectiv ale consiliului judetean, dupa caz; 

b) participa la sedintele consiliului local, respectiv ale consiliului judetean 

-Dispoziţiilor art.129 alin.(2) lit.”a” și ale alin.(3) lit.”d” din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 

2019 privind Codul administrativ, care precizează:  

Art.129 alin.(2) lit.”a” (2)  Consiliul local exercita urmatoarele categorii de atributii: 

a) atributii privind unitatea administrativ-teritoriala, organizarea proprie, precum si organizarea si 

functionarea aparatului de specialitate al primarului, ale institutiilor publice de interes local si ale 

societatilor si regiilor autonome de interes local 

Alin.(3) lit.”d” (3)  In exercitarea atributiilor prevazute la alin. (2) lit. a), consiliul local: 

d) exercita, in numele unitatii administrativ-teritoriale, toate drepturile si obligatiile corespunzatoare 

participatiilor detinute la societati sau regii autonome, in conditiile legii. 

 

și poate fi supus spre dezbatere. 

 

 

 

DIRECTOR EXECUTIV, 

CIPRIAN FANTAZA 
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ROMÂNIA 

JUDEȚUL BACĂU 

PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU 

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU 

NR. 183900/ 03.12.2021 

 

      

 

 CĂTRE 

 

    DIRECȚIA JURIDICĂ  

 
UNITATEA MUNICIPALĂ PENTRU MONITORIZARE CALITATE  

SERVICII PUBLICE 

 

 Având în vedere prevederile art. 136 alin. (3), alin. (4) și alin. (5) din 

OUG nr. 57/ 2019 privind Codul Administrativ, vă informăm că v-a fost 

transmis pe e-mail proiectul de hotărâre privind mandatarea împuterniciţilor 

Municipiului Bacău în Adunarea Generală a Acţionarilor la Societatea de 

Servicii Publice Municipale Bacău SA pentru propunerea membrilor în 

Consiliul de Administrație ca urmare a finalizării procesului de selecție,  în 

vederea analizării şi întocmirii rapoartelor de specialitate.  

Vă rugăm ca până la data de 03.12.2021 să le depuneți în format letric la 

Secretarul General al Municipiului Bacău. 

 

 

PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU       SECRETARUL GENERAL  

 Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU        AL MUNICIPIULUI BACĂU 

                                                                NICOLAE OVIDIU POPOVICI 
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Contract de Mandat-cadru pentru administratori neexecutivi Anexa A 

 

 

CONTRACT DE MANDAT NR.   
 

Încheiat astăzi    
 

 

 

I. Preambul 
 

Având în vedere: 

 

• HCL nr.  privind înfiinţarea Societatii de Servicii Publice 

Municipale Bacau SA  

• dispoziţiile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice 

aprobată prin Legea nr. 111/2016, cu modificările şi completările ulterioare („O.U.G. nr. 

109/2011”) ; 

• dispoziţiile Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificări şi 

completări, („Legea nr. 31/1990”); 

• Actul Constitutiv al S.S.P.M. SA ______________________; 

• dispoziţiile art. 1913 – 1919, art. 1924 precum şi ale art. 2009 - 2042din Codul Civil; 

• hotărârea  Adunării  Generale  Ordinare  a  Acţionarilor  .......................nr. din   data de 

    de  aprobare  a  contractului  de  mandat  dintre  societate  şi  

administratorii S.S.P.M. SA ______________________ 

 
şi faptul că: 

 

• prin Hotărârea nr.  ,  Adunarea  Generală  Ordinară a Acţionarilor 

.......................a  numit pe dl./dna.  în  funcţia  de membru al 

Consiliului de Administraţie, iar acesta a acceptat în mod expres numirea, urmând să exercite, 

împreună cu ceilalţi membri ai Consiliului de Administraţie, atribuţiile prevăzute de Legea nr. 

31/1990, de Actul Constitutiv al S.S.P.M. SA ______________________, („Actul 

Constitutiv”), şi de O.U.G. nr. 109/2011; 

• Legea nr. 31/1990, O.U.G. nr. 109/2011, cât şi Actul Constitutiv al S.S.P.M. SA 

______________________, impun membrilor Consiliului de Administraţie ca, pe durata 

mandatului lor, să nu se găsească într-un raport juridic de muncă cu S.S.P.M. SA 

______________________; 

• este necesar a fi stabilite drepturile şi obligaţiile părţilor semnatare, în contextul unui raport 

juridic de drept comercial, corespunzător exercitării funcţiei de membru al Consiliului de 

Administraţie, 

 

părţile convin a încheia prezentul contract de mandat, denumit în continuare şi contract 

de mandat, („Contract de Mandat”), ca urmare a acordului de voinţă exprimat de părţile 

semnatare. 
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II. Părţile contractante 
 

Art. 1. Adunarea Generala a Actionarilor la SSPM Bacau SA societate 

administrată în  sistem unitar, cu   sediul social  în    ,   înregistrată   

la Oficiul  Registrului Comerţului     de     pe     lângă     Tribunalul     xxx  sub    nr. 

  ,cont IBAN  , deschis la 

   , reprezentată de 
  , în calitate de mandant, („S.S.P.M. SA ______________________”), 

şi 

Domnul/Doamna,  cetăţean  , născut la data de 

  , în localitatea   , domiciliat în 

    , identificat cu C.I.  seria           

, nr.  , C.N.P.  , în calitate de administrator neexecutiv sau 

mandatar („administrator/mandatar”). 

 

III. Definiţii 
 

Art. 2.  În prezentul Contract de Mandat, termenii de mai jos vor avea următoarele 

semnificaţii: 

 
a. Act  constitutiv  –  Actul Constitutiv al  („S.S.P.M. SA 

______________________”), aprobat de adunarea generală a acţionarilor S.S.P.M. SA 

______________________, astfel cum este în vigoare la data prezentului Contract de 

Mandat sau cum va fi modificat/completat/reformulat, prin hotărâre a adunării generale a 

acţionarilor S.S.P.M. SA ______________________; 

b. Cadrul legal aplicabil – ansamblul normelor juridice române cuprinse în O.U.G. nr. 109/2011, 

Legea societăţilor nr. 31/1990, Codul civil, Codul fiscal, precum şi în alte acte normative 

incidente prezentului Contract de Mandat, aplicabile părţilor; 

c. Conflict de interese – orice situaţii sau împrejurări determinate/determinabile potrivit cadrului 

juridic aplicabil, Regulamentului de organizare şi funcţionare al S.S.P.M. SA 

______________________, („ROF”) și altor regulamente, în care interesul personal, direct 

ori indirect, al administratorului, contravine interesului S.S.P.M. SA 

______________________, astfel încît afectează sau ar putea afecta independenţa şi 

imparţialitatea sa în luarea deciziilor de afaceri sau îndeplinirea la timp şi cu obiectivitate a 

atribuţiilor care îi revin în exercitarea mandatului său pentru Societate; 

d. Imposibilitate definitivă de exercitare a mandatului/impediment legal – (i) orice 

împrejurare care creează o indisponibilitate cu o durată mai mare sau egală cu 90 de zile 

calendaristice consecutive, lipsind administratorul de posibilitatea de a-şi îndeplini atribuţiile, 

personal sau prin reprezentare, (ii) arestarea preventivă, (iii) arestarea administratorului, (iv) 

anularea hotărârii adunării generale (ordinare) a acţionarilor S.S.P.M. SA 

______________________ de desemnare a administratorului; ş.a.; 

e. Remuneratia cuvenita administratorului – inseamna remuneratia formata dintr-o indemnizatie 
fixa lunara si o componenta variabila stabilita prin hotărâre a adunării generale a acţionarilor, 

cu respectarea prevederilor art. 15318 din Legea nr. 31/1990, cu modificarile si completarile 
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ulterioare si ale art. 37  din OUG nr. 109/2011, cu modificările si completările ulterioare; 

f. Forta majoră - semnifică orice eveniment extern, imprevizibil, invincibil şi inevitabil, care 

nu putea fi prevăzut la momentul încheierii prezentului Contract de Mandat şi care face 

imposibilă executarea şi, respectiv, îndeplinirea Contractului de Mandat; sunt considerate 

asemenea evenimente: războaie, revoluţii, incendii, inundaţii sau orice alte catastrofe naturale, 

restricţii apărute ca urmare a unei carantine, embargo, enumerarea nefiind exhaustivă ci 

enunţiativă. Nu este considerat forţă majoră un eveniment asemenea celor de mai sus care, fără 

a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea 

obligaţiilor uneia din părţi. 
a. Decizia de afaceri – semnifică orice decizie de a lua sau de a nu lua anumite măsuri cu privire 

la administrarea S.S.P.M. SA ______________________; 

b. Eveniment fortuit – semnifică un eveniment care nu putea fi prevazut de administrator si nici 

impiedicat de catre acesta a se intampla; sunt asimilate evenimentului fortuit modificarea 

cadrului legal, de reglementare şi a sistemului fiscal in Romania existent la semnarea 

prezentului Contract  si care impovareaza suplimentar S.S.P.M. SA 

______________________; 

c. Indicatori de performanță financiari și nefinanciari   – indicatori de performanță  stabiliți 

prin act aditional la contractul de mandat 

 

I. Obiectul Contractului de Mandat 
 

Art. 3. Prin prezentul Contract de Mandat, administratorul este împuternicit să adopte, 

împreună cu ceilalţi administratori, toate măsurile necesare administrării S.S.P.M. SA 

______________________, în conformitate cu dispoziţiile cadrului legal aplicabil, în 

vigoare, precum și Actului Constitutiv al S.S.P.M. SA ______________________ şi 

cele ale prezentului Contract de Mandat, în limitele obiectului de activitate al S.S.P.M. 

SA ______________________ şi cu respectarea competențelor exclusive, rezervate de 

Legea nr. 31/1990, O.U.G. nr. 109/2011 şi de Actul Constitutiv, Consiliului de 

Administraţie, Preşedintelui Consiliului de Administraţie, adunării generale a 

acţionarilor. 

 

Art. 4. În scopul realizării obiectului prezentului Contract de Mandat, administratorul 

va efectua toate actele necesare pentru administrarea bunurilor S.S.P.M. SA 

______________________ in interesul acesteia pentru indeplinirea obiectului de 

activitate si va exercita atribuţiile stabilite pentru acesta prin Actul Constitutiv şi prin 

prezentul Contract de Mandat. 

 

Art. 5. Locul îndeplinirii mandatului este la sediul S.S.P.M. SA 

______________________, indicat la art. 1 din prezentul Contract de Mandat sau la 

locul unde actioneaza ca reprezentant al S.S.P.M. SA ______________________. 

Locul îndeplinirii mandatului poate fi modificat de Societate şi poate fi stabilit fie la 

sediile sucursalelor S.S.P.M. SA ______________________, fie într-o altă locaţie 

stabilită de Societate. Decizia cu privire la modificarea locului îndeplinirii mandatului 
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se comunică prin grija S.S.P.M. SA ______________________, conform 

Regulamentului de organizare si functionare al Consiliului de Administratie. 

 

II. Durata Contractului de Mandat 
 

Art. 6.  Contractul de Mandat se  va încheia pe o perioadă de: 
- 2 ani începand cu data de xxx, până la data de xxx, şi poate fi reînnoit prin hotărîre AGA, 

numai în urma evaluării și in condiţiile îndeplinirii în mod corespunzător a atribuţiilor / 

obligaţiilor asumate prin prezentul Contract de Mandat si a evaluarii profilului 

Administratorului in conditiile legii;  

 
 

III. Obligaţiile administratorului 
 

Art. 7. Administratorul este obligat ca, împreună cu ceilalţi membri ai Consiliului de 

Administraţie, să exercite următoarele atribuţii principale: 

 
7.1. sa elaboreze, in termen de maximum 30 de zile de la data numirii, o propunere pentru 

componenta de administrare a planului de administrare, în vederea realizării indicatorilor de 

performanţă financiari şi nefinanciari; 

7.2. sa  aprobe  planul  de  administrare  care  va  include  componenta  de  administrare     si 

componenta managerială elaborată de directorii/membrii directoratului, in 

conditiile legii 
7.3. sa convoace, prin grija preşedintelui consiliului de administraţie, in termen de 5 zile de la 

aprobarea planului de administrare, adunarea generală a acţionarilor, în vederea negocierii şi 

aprobării indicatorilor de performanţă financiari şi nefinanciari rezultaţi din planul de 

administrare. 

7.4. sa negocieze indicatorii de performanţă financiari şi nefinanciari fundamentaţi pe baza 

planului de administrare şi scrisoarea de aşteptări, în termen de 45 de zile de la data comunicării 

acestora autorităţii publice tutelare. Dacă la expirarea acestui termen negocierea nu este 

finalizată, termenul se poate prelungi o singură dată cu maximum 30 de zile, la solicitarea 

oricăreia dintre părţile implicate. 

7.5. să stabilească direcţiile principale de activitate şi sa aprobe strategia de dezvoltare ale 

S.S.P.M. SA ______________________; 

7.6. să constituie comitetul de nominalizare şi remunerare și comitetul de audit, conform 

prevederilor legale in vigoare; 

7.7. să stabilească politicile contabile şi sistemul de control financiar şi aprobarea planificării 

financiare, dupa caz; 
7.8. să delege conducerea S.S.P.M. SA ______________________, să selecteze, sa numeasca 

si sa revoce directorii/directorul general/directoratul, şi să stabilescă remuneraţia acestora la 

recomandarea comitetului de nominalizare si remunerare; 

7.9. sa evalueze trimestrial activitatea directorului general/directoratului atat sub aspectul 

executiei contractului de mandat încheiat cu acesta/membrii directoratului, cât şi în ceea ce 

priveşte respectarea si realizarea componentei de management din planul de administrare; 

7.10. să aprobe Regulamentul de organizare şi funcţionare al Consiliului de Administraţie; 

7.11. să stabilească atribuţiile delegate în competenţa conducerii executive a S.S.P.M. SA 
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______________________, respectiv în competenţa directorui general şi a celorlalti directori 

cu atributii de conducere, în vederea executării operaţiunilor S.S.P.M. SA 

______________________; 

7.12. să aprobe încheierea oricăror contracte pentru care nu a delegat competenţa directorului 

general si directorilor, in limitele prevazute de Actul Constitutiv; 
7.13. să elaboreze un raport anual privind activitatea S.S.P.M. SA ______________________ 

cu respectarea prevederilor art. 56 din OUG nr. 109/2011; 

7.14. sa convoace/sau dupa caz sa avizeze convocarea adunarii generale a acţionarilor, să 

participe la şedinţele adunării generale ale acţionarilor şi să implementeze hotărârile adunarilor 

generale ale actionarilor, să informeze toți acţionarii cu privire la orice act sau eveniment de 

natură a avea o influenţă semnificativa asupra situaţiei S.S.P.M. SA 

______________________; 

7.15. să prezinte anual, adunării generale a acţionarilor S.S.P.M. SA 

______________________, în termenul prevăzut de legislaţia în domeniu, raportul cu privire 

la activitatea S.S.P.M. SA ______________________, bilanţul şi contul de profit şi pierderi, sa 

faca recomandări privind repartizarea profitului şi să avizeze proiectul bugetului de venituri şi 

cheltuieli al S.S.P.M. SA ______________________; 

7.16. să aprobe, în termen de maximum 80 de zile de la numirea directorilor/membrilor 

directoratului, componenta de management a planului de administrare elaborată de 

directori/membrii directoratului; 

7.17. să stabilească nivelul de contractare a împrumuturilor bancare curente, a creditelor 

comerciale pe termen scurt şi mediu şi să aprobe eliberarea/constituirea garanţiilor, Conform 

Actului Constitutiv; 

7.18. să acorde mandat directorului general sau comisiei de negociere în vederea negocierii 

contractului colectiv de muncă si sa aprobe forma finala a acestuia;  

7.19. să introducă, dacă este cazul, cererea pentru deschiderea procedurii insolvenţei S.S.P.M. 

SA ______________________, potrivit legii; 

7.20. să propună adunării generale a acţionarilor S.S.P.M. SA ______________________ 

majorarea capitalului social atunci când această măsură este necesară pentru desfăşurarea 

activităţii, înfiinţarea/desfiinţarea de noi unităţi/subunităţi, fuziunea, divizarea, precum şi 

înfiinţarea de persoane juridice, cu sau fără personalitate juridică, prin asociere cu alte 

persoane din ţară/străinătate;  

7.21. să exercite atribuţiile ce i-au fost delegate de adunarea generală a acţionarilor S.S.P.M. 

SA ______________________ conform Legii societăţilor nr. 31/1990, precum și orice alte 

atribuții prevăzute de lege sau de Actul Constitutiv în sarcina sa;  

7.22. sa prezinte semestrial, in cadrul adunarii generale a actionarilor, un raport asupra 

activitatii de administrare, care include si informatii referitoare la executia contractelor de 

mandat ale directorilor/membrilor directoratului, detalii cu privire la activitatile operationale, 

la performantele financiare ale S.S.P.M. SA ______________________ si la raportarile 

contabile semestriale ale S.S.P.M. SA ______________________; 

7.23. să    aprobe    nivelul    asigurării    de    răspundere    profesională    pentru Directorul 

General/Directorat; 
7.24. sa verifice functionarea sistemului de control intern si managerial; 

7.25. sa adopte, în termen de 90 de zile de la data numirii, un cod de etică, care se publică, prin 

grija preşedintelui Consiliului de Administraţie, pe pagina proprie de internet a S.S.P.M. SA 

______________________ şi se revizuieşte anual, dacă este cazul, cu avizul auditorului 

intern, fiind republicat la data de 31 mai a anului în curs. 
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Art. 8. Administratorul este, de asemenea, obligat: 

 
8.1. să nu fie legat de Societate printr-un contract de muncă; 

8.2. să îşi exercite mandatul cu loialitate, cu prudenţa şi cu diligenţa unui bun administrator în interesul 

exclusiv al S.S.P.M. SA ______________________, şi să nu îşi asume niciun fel de obligaţii speciale 

faţă de un acţionar sau altul al S.S.P.M. SA ______________________ in legatura cu activitatea 

S.S.P.M. SA ______________________; 

Administratorul nu încalcă obligaţia prevăzută mai sus în cazul în care, în momentul 

luării unei decizii de afaceri, el este în mod rezonabil îndreptăţit să considere (i) că 

acţionează în interesul .......................şi 

(ii) a luat decizia pe baza informaţiilor adecvate. 
8.3. să adopte toate măsurile necesare pentru protejarea patrimoniului S.S.P.M. SA 

______________________; 

8.4. să respecte codul de etică adoptat la nivelul S.S.P.M. SA ______________________; 

 

8.5. să păstreze confidenţialitatea informaţiilor şi a secretelor de afaceri ale S.S.P.M. SA 

______________________, la care a avut acces prin intermediul documentelor prezentate Consiliului 

de Administraţie, cu excepţia situaţiilor în care o asemenea folosire este impusă de lege sau necesara 

în relaţia cu autorităţile publice şi/sau de participarea administratorului în cadrul vreunui litigiu care 

are ca obiect activitatea S.S.P.M. SA ______________________; 

8.6. sa declare si să evite conflictele de interese în raport cu S.S.P.M. SA ______________________; 

8.7. să nu încheie acte juridice cu S.S.P.M. SA ______________________, decât în condiţiile stabilite 

de lege; 

8.8. sa participe la cel puțin un comitet consultativ înființat la nivelul consiliului; 

8.9. sa dedice timp suficient pregătirii întâlnirilor consiliului, participării la acestea, precum și în 

comitetele de specialitate; 

8.10. sa participe la programe de dezvoltare profesională continuă, în vederea unei activități optime în 

cadrul consiliului; 
8.11. sa gestioneze potențialele conflicte de interese la nivelul organelor de administrare și conducere. 

 

Art. 9. Administratorul se obligă ca, împreună cu ceilalţi administratori, să ducă la 

îndeplinire planul 

de administrare si hotararile adunarii generale a actionarilor. 

 

Art. 10. Administratorul, împreună cu ceilalţi administratori, are obligaţia de a 

convoca adunarea generala a actionarilor pentru a aproba orice tranzacţie dacă aceasta 

are, individual sau într-o serie de tranzacţii încheiate, o valoare mai mare de 10% din 

valoarea activelor nete ale Societății sau mai mare de 10% din cifra de afaceri a 

Societății potrivit ultimelor situaţii financiare auditate, cu administratorii ori directorii 

sau, după caz, cu membrii ai directoratului, cu angajaţii, cu acţionarii care deţin 

controlul asupra S.S.P.M. SA ______________________ sau cu o societate controlată 

de aceştia, precum și cu soţul sau soţia, rudele ori afinii până la gradul IV inclusiv ai 

persoanelor menționate. 
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Art. 11. Administratorul, împreună cu ceilalţi administratori, are obligaţia de a 

informa acţionarii, în cadrul primei adunări generale a acţionarilor ce urmează 

încheierii actului juridic, asupra oricărei tranzacţii încheiate de Societate cu: 
a) persoanele prevăzute la art. 10, dacă valoarea tranzacţiei este sub nivelul de 10% din valoarea 

activelor nete ale Societății sau mai mare de 10% din cifra de afaceri a Societății potrivit 

ultimelor situaţii financiare auditate; 

b) o altă societate ori cu autoritatea publică tutelară, dacă tranzacţia are o valoare, individual  sau 

într-o serie de tranzacţii, de cel puţin echivalentul în lei a 100.000 euro. 

 

Art. 12. Administratorul, împreună cu ceilalţi administratori, are obligaţia de a 

prezenta adunarii generale a actionarilor, in cadrul rapoartelor semestriale şi anuale, 

într-un capitol special, actele juridice încheiate în condiţiile art. 10 și art. 11, cu 

precizarea următoarelor elemente: părţile care au încheiat actul juridic, data încheierii 

şi natura actului, descrierea obiectului acestuia, valoarea totală a actului juridic, 

creanţele reciproce, garanţiile constituite, termenele şi modalităţile de plată şi orice alte 

informaţii esenţiale şi semnificative în legătură cu actele juridice respective, precum şi 

orice informaţii necesare determinării efectelor actelor juridice respective asupra 

situaţiei financiare a S.S.P.M. SA ______________________. 

 

Art. 13. Administratorul are obligaţia de a nu folosi în interes propriu şi de a nu 

divulga niciunei persoane neautorizate vreo informaţie de natură confidenţială sau 

secretă cu privire la activitatea S.S.P.M. SA ______________________. În acest sens, 

administratorul se obligă să respecte regulile de confidenţialitate prevăzute în Anexa 1 

la prezentul Contract de Mandat. 
 

Art. 14. Administratorul nu va folosi Informaţiile Confidenţiale – potrivit definiţiei 

acestei noţiuni stabilită in Anexa 1 – direct sau indirect, în folos personal sau în folosul 

terţelor persoane, cu excepţia situaţiilor în care o asemenea folosire este impusă de 

lege sau de participarea administratorului la un proces. 

 

Art. 15. Administratorul se va conforma în totalitate obligaţiilor de neconcurenţă 

prevăzute în Anexa 

2 la prezentul Contract de Mandat. 

 

IV. Drepturile Administratorului 
 

Art. 16. Administratorul beneficiază de o indemnizatie fixă lunară brută maxima         in suma de 

2.700 lei brut/ lunar, pentru executarea mandatului încredinţat. 

Mecanismul de acordare a indemnizatiei fixe lunare brute este urmatorul: 
- presedintele Consiliului de Administratie si membrii care sunt in cadrul a cel putin 2 comitete 

consultative constituite la nivelul consiliului beneficiaza de o indemnizatie fixa lunara bruta la 
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valoarea maxima; 

- membrii Consiliului de Administratie care sunt in cadrul unui comitet consultativ constituit la 

nivelul consiliului, beneficiaza de o indemnizatie fixa lunara bruta reprezentand 90% din 

indemnizatie fixa lunara bruta la valoarea maxima; 

 

Art. 17. Plata indemnizatiei fixe lunare se face o dată pe lună, respectiv  la data de xxx 

a lunii,  indiferent de numărul şedintelor din aceea lună. 

 

Art. 18. Administratorul beneficiaza si de plata unei componente variabile. 

Componenta variabila este determinata si se acorda in functie de indeplinirea 

obiectivelor cuprinse in planul de administrare și a indicatorilor de performanta 

financiari și nefinanciari aprobati de adunarea generala a actionarilor. Componenta 

variabila urmează a fi reglementata printr-un act aditional la prezentul Contract de 

Mandat. 

 

Art. 19. Administratorul beneficiază de decontarea cheltuielilor legate de executarea 

mandatului, pe bază de documente justificative, în acelaşi cuantum corespunzător 

funcţiei de director general, precum, dar fără a se limita la acestea: cheltuieli de cazare, 

diurnă, transport şi orice alte tipuri de cheltuieli legate de executarea mandatului şi 

indiferent dacă au fost ocazionate cu deplasarea în ţară sau în străinătate, precum şi de 

folosirea unor obiecte de inventar/mijloace fixe necesare desfăşurării activităţii. 

 

Art. 20. Administratorul trebuie să fie asigurat pentru răspundere profesională. Plata 

primelor aferente acestei asigurări, al carei cuantum se aproba de catre adunarea 

generala a ctionarilor, va fi făcută de societate şi nu se  deduce din remuneratia 

cuvenita administratorului. 

 

V. Drepturile S.S.P.M. SA ______________________ 
 

Art. 21. S.S.P.M. SA ______________________ are dreptul de a cere Administratorului 

să-şi exercite mandatul în interesul exclusiv 

al S.S.P.M. SA ______________________ şi să dea socoteală pentru modul în care îl 

exercită. 

S.S.P.M. SA ______________________ are dreptul să pretindă administratorului 

asigurarea îndeplinirii obiectivelor şi criteriilor de performanţă, aprobate prin xxxx. 

S.S.P.M. SA ______________________ are dreptul să dispună măsuri de diminuare a 

indemnizaţiei cuvenite, în caz de neluare a măsurilor necesare pentru asigurarea 

îndeplinirii obiectivelor şi criteriilor de performanţă, aprobate prin xxx. 

S.S.P.M. SA ______________________ are dreptul să solicite şi să verifice lunar, sau 

ori de câte ori este necesar situaţia economico-financiară a S.S.P.M. SA 
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______________________ şi stadiul îndeplinirii obiectivelor şi criteriilor de 

performanţă. 

S.S.P.M. SA ______________________ are dreptul sa evalueze activitatea 

Administratorului ori de cate ori este necesar sau cel putin o data intr-un an 

calendaristic. 

 
Obligaţiile S.S.P.M. SA ______________________ 
 
Art. 22. S.S.P.M. SA ______________________ se obligă să achite toate drepturile băneşti cuvenite administratorului 
prevăzute în prezentul Contract de Mandat, inclusiv să reţină la sursă şi să vireze la termen impozitul pe venit şi toate 
celelalte contribuţii obligatorii, fiscale sau de orice altă natură, care cad în sarcina administratorului, în numele şi pe 
seama acestuia. 
 

Art. 23. S.S.P.M. SA ______________________ se obligă să asigure 

administratorului deplina libertate în scopul îndeplinirii 

mandatului/atribuţiilor/obligaţiilor, cu respectarea limitelor prevăzute de Actul 

Constitutiv, prezentul Contract de Mandat şi cadrul legal aplicabil, astfel cum este 

prevăzut la art. 2, lit.b) din Contractul de Mandat. 

 

VI. Răspunderea părţilor 
 

Art. 24. Neîndeplinirea şi/sau îndeplinirea necorespunzatoare a obligaţiilor asumate 

de către oricare dintre parţile semnatare ale prezentului Contract de Mandat atrage 

răspunderea parţii aflate în culpă. 
 

Art. 25. Partea care a determinat încetarea prezentului Contract de Mandat datorită 

neîndeplinirii culpabile şi/sau îndeplinirii necorespunzatoare culpabile a obligaţiilor 

asumate, răspunde faţă de cealalta parte prin acoperirea tuturor pagubelor care au fost 

generate de încetarea Contractului de Mandat. 

 

Art. 26. Administratorul răspunde pentru nerespectarea culpabilă: (i) a obligaţiei de 

îndeplinire a planului de administrare, în scopul atingerii obiectivelor cuprinse in 

acesta si a indeplinirii indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari, (ii) a 

prevederilor prezentului Contract de Mandat, (iii) a prevederilor hotărârilor adoptate 

de adunarea generala a acţionarilor S.S.P.M. SA ______________________ şi (iv) a 

prevederilor Actului Constitutiv. 
 

Art. 27. Administratorul nu încalcă obligaţia de prudenţă şi de diligenţă şi nu va 

răspunde în cazul în care, în momentul luării unei decizii de afaceri, el este în mod 

rezonabil îndreptăţit să considere că acţionează în interesul S.S.P.M. SA 

______________________ şi pe baza unor informaţii adecvate, şi dacă nu intervine un 

eveniment fortuit, aşa cum este acesta definit. 
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Art.  28.  ....................... răspunde pentru  nerespectarea  culpabila a obligaţiilor asumate prin 

prezentul 

Contract de Mandat si va acoperi pagubele care au fost astfel provocate. 

 

VII. Forţa majoră 
 

Art. 29. Părţile sunt exonerate de răspundere în caz de forţă majoră, astfel cum aceasta 

este definită la 

art. 2 lit. f) din prezentul Contract de Mandat. 

 

Art. 30. În caz de forţă majoră, părţile vor depune eforturi comune în vederea 

diminuării daunelor 

eventuale ce ar rezulta în urma intervenirii unei asemenea cauze. 

 

Art. 31. Părţile se obligă, de asemenea, să se înştiinţeze reciproc, în scris, în termen de 

cel mult 5 (cinci) zile de la intervenţia vreunei cauze de forţă majoră şi, în general, să 

se informeze reciproc şi în timp util asupra eventualelor impedimente de natură să 

conducă la dificultăţi în realizarea obiectului prezentului Contract de Mandat. 
 

VIII. Modificarea Contractului de Mandat 
 

Art.  32.  Prezentul  Contract  de  Mandat  poate  fi  modificat  numai  prin  acordul  

scris  al părţilor 

semnatare, exprimat printr-un act adiţional. 

Art. 33. Prezentul Contract de Mandat  se va adapta corespunzător reglementărilor 

legale ulterioare 

încheierii acestuia şi care sunt aplicabile. 

 

IX. Încetarea Contractului de Mandat 
 

Art. 34.  Prezentul Contract de Mandat încetează prin: 

 
34.1. expirarea duratei pentru care a fost încheiat; 

34.2. în situaţia eșuării negocierilor în vederea aprobării indicatorilor de performanță financiari 

și nefinanciari rezultați din planul de administrare; 

34.3. revocarea cu efect imediat a administratorului, de către adunarea generală a acţionarilor 

S.S.P.M. SA ______________________, pentru neîndeplinirea nejustificata a obligaţiilor 

prevazute in Contractul de Mandat; 

34.4. decesul administratorului; 

34.5. insolvabilitatea sau falimentul S.S.P.M. SA ______________________; 

34.6. acordul părţilor semnatare; 

34.7. renunţarea administratorului la mandat, din cauze neimputabile; 

34.8. intervenţia unor impedimente legale, astfel cum acestea sunt definite la art. 2 lit. d)  din 
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prezentul Contract de Mandat, care interzic administratorului să mai ocupe 

această funcţie; 
34.9. neîndeplinirea, din motive imputabile, a indicatorilor de performanţă financiari și 

nefinanciari, situatie identificata in urma evaluării activității membrilor Consiliului de 

Administraţie al S.S.P.M. SA ______________________. 

34.10. neîndeplinirea, din motive imputabile, a indicatorilor de performanţă din matricea 

consiliului de administratie si a profilului individual al membrului consiliului de 

administratie, situatie identificata in urma evaluării activității membrilor Consiliului de 

Administraţie al S.S.P.M. SA ______________________ cel putin o data pe an. 

34.11. nerespectarea hotărârilor consiliului de administraţie sau ale autorităţii publice tutelare; 

34.12. nerespectarea legislaţiei în vigoare, aplicabilă S.S.P.M. SA ______________________ 

şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare al acesteia; 

 

 

Art. 35. Mandatul administratorului poate fi revocat: (i) în cazul în care împotriva 

acestuia s-a pus în mișcare o acțiunea penală în legătură cu săvârșirea unei infracţiuni 

contra patrimoniului prin nesocotirea încrederii, a unei infracţiuni de corupţie, 

delapidare, a unei infracţiuni de fals în înscrisuri, evaziune fiscală, a unei 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 actelor 

de terorism, republicată, (ii) în cazul săvârșirii unei infracțiuni prevăzute de Legea 

31/1990 și Legea nr. 297/2004 privind piața de capital cu modificările și completările 

ulterioare (pentru societățile tranzacționate pe piața de capital), (iii) în cazul existenței 

unei hotărâri penale definitive cu privire la săvârșirea unei infracțiuni intenționate, 

conform legii penale sau (iv) in cazul in care rezultatele administratorului sunt 

considerate nesatisfacatoare in urma evaluarii anuale a activitatii acestuia. În aceste 

cazuri, revocarea mandatului de către adunarea generală a acţionarilor S.S.P.M. SA 

______________________ nu va fi considerată revocare fără justă cauză. 

 

Art. 36. Aprecierea activităţii mandatarului se face prin analizarea gradului global de 

îndeplinire a criteriilor de performanţă si a evaluarii anuale conform criteriilor din 

matricea consiliului de administratie si a profilului individual al membrului consiliului 

de administratie.  

(1) Răspunderea administratorului este angajată, în cazul nerespectării prevederilor 

legale, ale Regulamentului de organizare şi funcţionare, ale prezentului contract, ale 

hotărârilor Consiliului de administraţie şi a celor adoptate de autoritatea publică 

tutelară. 

(2) Administratorul răspunde civil pentru daunele produse S.S.P.M. SA 

______________________ prin orice act al său contrar intereselor acesteia, prin acte 

de gestiune imprudentă, prin utilizarea abuzivă sau neglijentă a fondurilor S.S.P.M. SA 

______________________ şi/ sau penal, după caz. 
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(3) S.S.P.M. SA ______________________ si autoritatea tutelara nu răspunde pentru 

actele sau faptele ilicite cauzatoare de prejudicii, comise de administrator prin 

depăşirea mandatului încredinţat. 

 

X. Litigii 
 

Art. 37. Orice litigiu ivit între părţi cu privire la încheierea, executarea, modificarea, 

încetarea sau interpretarea clauzelor prezentului Contract de Mandat, care nu poate fi 

soluţionat pe cale amiabilă, va fi supus instanţelor judecătoreşti române competente. 

 

XI. Obligaţia de confidenţialitate între părţi 
 

Art. 38. Părţile se obligă să păstreze confidenţialitatea conform prevederilor legale și 

statutare în vigoare aplicabile, asupra tuturor datelor, informaţiilor şi documentelor 

primite de la cealaltă parte în executarea prezentului Contract de Mandat. 

 

Art. 39. Parţile pot dezvălui informaţii sau documente aferente derulării prezentului 

Contract de Mandat numai persoanelor implicate în executarea acestuia, care, la rândul 

lor, vor fi ţinute de obligaţia de a nu utiliza în niciun alt scop decât cel legat de 

executarea contractului, obligaţie adusă la cunoştinţa acestora din urma de către partea 

semnatară a prezentului Contract de Mandat. 

 

Art. 40. Nu se consideră obligaţie de păstrare a confidenţialităţii, dezvăluirea de 

informaţii în unul din următoarele cazuri: 

 
40.1. dacă informaţiile erau cunoscute părţii înainte de a fi obţinute de la cealaltă parte și poate 

dovedi acest lucru; 

40.2. dacă dezvăluirea informaţiilor s-a făcut după primirea acordului scris al celeilalte părţi; 

40.3. dacă informaţia era de notoriete la data dezvăluirii ei; 

40.4. dacă partea a dezvăluit respectivele informaţii pentru a se conforma unor dispoziţii 

legale, sau a nunei instanțe. 

 

XII. Dispoziţii finale 
 

Art. 41. Administratorul declară că a luat la cunoştinţă prevederile Actului Constitutiv 

al Societății. 

 

Art. 42. Administratorul declară că nu se află în niciuna dintre situaţiile de 

incompatibilitate, prevăzute de O.U.G. nr. 109/2011 şi Legea nr. 31/1990, sau 

concurenţă. 

 

Art. 43. Anexele 1-2 fac parte integrantă din prezentul Contract de Mandat. 
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Art. 44. Prezentul Contract de Mandat este guvernat de şi interpretat în conformitate 

cu prevederile legii române. Pentru orice aspect nemenţionat expres în cuprinsul său, 

prezentul Contract de Mandat se completează cu prevederile Codului civil român. De 

asemenea, prezentul Contract de Mandat se completează cu prevederile Legii nr. 

31/1990 şi O.U.G. nr. 109/2011. Prezentul Contract de Mandat nu este un contract de 

muncă şi nu este guvernat de legislaţia muncii. 

 

Art. 45. Acest Contract de Mandat reprezintă întreaga înţelegere dintre părţi şi 

înlătură orice alte înţelegeri anterioare, scrise sau orale, intervenite între părţi cu 

privire la obiectul acestui contract. 

 

Art. 46. Dacă anumite clauze ale prezentului Contract de Mandat devin ineficiente din 

punct de vedere juridic, validitatea celorlalte prevederi ale prezentului Contract nu va 

fi afectată. În asemenea situaţii, părţile convin să renegocieze cu buna-credinţă orice 

clauză devenită ineficientă din punct de vedere juridic, adăugând clauza astfel 

renegociată prevederilor prezentului Contract de Mandat, prin încheierea unui act 

adiţional. 

 

Art. 47. Toate modificările pe care părţile şi le adresează reciproc în baza prezentului 

Contract de Mandat se efectuează în scris şi se transmit prin fax, e-mail, scrisoare 

recomandată cu confirmare de primire sau curier rapid la adresele indicate la art. 1 din 

prezentul Contract. În funcţie de situaţia concretă, părţile vor opta cu bună-credinţă şi 

în mod rezonabil pentru cel mai adecvat mijloc de notificare dintre cele menţionate în 

cadrul tezei întâi al prezentului articol, astfel încât notificarea să îşi atingă scopul şi sa 

contribuie la îndeplinirea obligaţiilor contractuale ce revin părţilor. 

 

Art. 48. Dacă, oricând pe parcursul duratei acestui Contract de Mandat, una dintre 

părţi nu insistă în mod expres pentru a impune o anumită prevedere a Contractului, nu 

înseamnă că acea parte a renunţat la astfel de prevederi sau că a renunţat la dreptul de 

a impune aceste prevederi. 

 

 

Drept  pentru  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. 

 

AGA S.S.P.M. SA ______________________ Administrator 

Prin:   Dl./dna.  
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Anexa 1 

REGULI DE CONFIDENŢIALITATE 
 

1. Definiţia 

 

Termenul de „Informaţii Confidenţiale” înseamnă şi include orice informaţii cu 

privire la activitatea economică a S.S.P.M. SA ______________________ care nu 

sunt publice, potrivit (i) legii, (ii) hotărârilor Adunării Generale a Acţionarilor, (iii) 

deciziilor Consiliului de Administraţie şi (iv) reglementărilor interne ale S.S.P.M. SA 

______________________. 

Fără a se limita la cele de mai sus, informaţiile confidenţiale includ: 

 
a) termenii contractuali şi orice informaţii cu privire la partenerii de afaceri, clienţii, agenţii, 

salariaţii, antreprenorii, investitorii sau furnizorii S.S.P.M. SA ______________________, 

precum şi condiţiile în baza cărora S.S.P.M. SA ______________________ desfăşoară 

activităţi economice cu fiecare dintre aceste persoane; 

b) programe  de  calculator  (inclusiv  codul  sursa  şi  codul  de  obiect)  sau  programul    soft 

dezvoltat, modificat sau folosit de Societate; 
c) informaţii de orice fel compilate de către Societate, inclusiv, dar fără a se limita la, 

informaţii legate de produse şi servicii, reclamă şi marketimg, precum şi de către clienţi, 

furnizori şi/sau parteneri de afaceri, existenţi sau potenţiali; 

d) algoritmi, proceduri sau tehnici, sau idei şi principii esenţiale care stau la baza unor 

asemenea algoritmi, proceduri sau tehnici dezvoltate de sau acelea folosite de Societate sau 

în alt fel cunoscute S.S.P.M. SA ______________________ (cu excepţia oricărui algoritm, 

procedură sau tehnică care ţine de domeniul public), indiferent dacă aceşti algoritmi, 

proceduri, tehnici fac sau nu parte dintr-un program de computer, inclusiv, dar fără a se 

limita la tehnici pentru: 

• identificarea posibililor clienţi; 

• comunicarea efectivă cu clienţii existenţi sau potenţiali; 

• reducerea costurilor de funcţionare sau creşterea eficienţei sistemului. 

e) faptul că S.S.P.M. SA ______________________ foloseşte, a folosit sau a evaluat ca 

posibilitate de a folosi orice bază de date anume, surse de date, algoritmi, preceduri sau 

tehnici sau ideile dezvoltate sau furnizate de o persoană, alta decât S.S.P.M. SA 

______________________ (inclusiv orice algoritm, procedură sau tehnică din domeniul 

public), indiferent dacă asemenea algoritmi, proceduri sau tehnici fac parte dintr- un 

program de computer sau nu; 

f) strategiile de stabilire marketing, dezvoltate, investigate, dobândite (de la o terţă persoană 

sau în alt fel), evaluate, modificate, testate sau folosite de către Societate, sau orice 

informaţii cu privire la sau care ar putea în mod rezonabil duce la dezvoltarea unei asemenea 

strategii; 

g) informaţii cu privire la planurile de viitor ale S.S.P.M. SA ______________________, 

inclusiv, fără însă a se limita la, planuri de extindere la zone geografice, segmente de piaţă 

sau servicii, orice informaţii care ar putea fi incluse în mod obişnuit în situaţiile financiare 

ale S.S.P.M. SA ______________________, inclusiv, dar fără a se limita la, suma 

activului, pasivului, valorii nete, veniturilor, cheltuielilor sau venitului net al S.S.P.M. SA 

______________________, cu excepţia acelor informaţii a căror dezvăluire este autorizată 

conform reglementărilor interne ale S.S.P.M. SA ______________________; 

h) informaţii care vor fi dezvăluite exclusiv în condiţiile prevăzute la punctul 5; 

i) orice alte informaţii dobândite de Administrator în cursul exercitării mandatului său, despre 

care s-ar putea aprecia, în mod rezonabil, că reflectă vulnerabilităţi ale S.S.P.M. SA 

______________________, şi care ar ajuta un competitor sau un potenţial competitor al 

S.S.P.M. SA ______________________, pentru a concura cu succes 
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împotriva S.S.P.M. SA ______________________; 

j) orice informaţie primită de Societate de la terţe persoane care, la rândul lor, au o obligaţie 

de confidenţialitate despre a cărei existenţă înştiinţează S.S.P.M. SA 

______________________; 

k) orice informaţii derivate din toate cele de mai sus şi 

l) orice copii ale tuturor informaţiilor menţionate mai sus, cu excepţia situaţiilor în care aceste 

copii sunt solicitate de o instanţă judecătorească sau de o altă autoritate publică, în condiţiile 

prevăzute de lege. 

 
2. Folosirea şi dezvăluirea Informaţiilor Confidenţiale 

 

Administratorul recunoaşte că a dobândit şi/sau va dobândi Informaţii Confidenţiale 

în cursul sau în legătură cu exercitarea mandatului în cadrul S.S.P.M. SA 

______________________, precum şi că folosirea, în scopul concurării S.S.P.M. SA 

______________________, a acestor Informaţii Confidenţiale, de către sine ori de 

către alte persoane, ar periclita grav capacitatea S.S.P.M. SA 

______________________ de a continua activitatea sa economică. 

Prin urmare, Administratorul acceptă că, direct sau indirect, în orice moment, pe 

durata Contractului de Mandat încheiat cu S.S.P.M. SA ______________________ 

sau oricând ulterior încetării acestuia, şi indiferent când şi din ce motiv acest contract 

va înceta, nu va folosi sau determina folosirea oricăror Informaţii Confidenţiale în 

legătură cu orice activităţi sau afaceri, cu excepţia activităţilor economice ale 

S.S.P.M. SA ______________________, şi nu va dezvălui sau determina dezvăluirea 

oricăror Informaţii Confidenţiale către orice persoană fizică, societate, asociaţie, 

grup sau orice altă entitate, cu excepţia cazului în care această dezvăluire a fost 

autorizată în mod specific în scris de către Societate, sau cu excepţia cazului în care 

este cerută de orice lege aplicabilă, ori dispusă prin hotărârea unei instanţe 

judecătoreşti sau arbitrale competenţe, sau de orice autoritate publică care prin lege 

este abilitată să primească astfel de informaţii. 

Suplimentar, Administratorul se obligă să notifice S.S.P.M. SA 

______________________, cu promptitudine, cu privire la orice act al unei instanţe 

judecătoreşti sau arbitrale, ori al unei alte autorităţi publice, de natură celor precizate 

în alineatul anterior, astfel încât S.S.P.M. SA ______________________ să poată 

adopta, în condiţiile legii, măsuri de protecţie sau o altă soluţie adecvată, şi va 

furniza în continuare orice asistenţă pe care S.S.P.M. SA ______________________ 

o poate solicita în mod rezonabil pentru a garanta asemenea măsuri sau soluţii. 

În cazul în care măsurile de protecţie menţionate în alineatul anterior nu sunt 

suficiente, Administratorul va furniza numai acea secţiune din Informaţia 

Confidenţială care este cerută în mod legal de autoritatea publică în cauză şi va 

depune toate eforturile rezonabile şi întemeiate legal, pentru a obţine tratamentul 

confidenţial al oricăror Informaţii Confidenţiale astfel dezvăluite. 

 
3. Folosirea şi dezvăluirea informaţiilor cu privire la terţe persoane 

 

Administratorul înţelege că S.S.P.M. SA ______________________ primeşte uneori informaţii de 

la terte persoane, pe care S.S.P.M. SA ______________________ trebuie să le trateze cu 

confidenţialitate şi să le folosească doar în scopuri limitate, („Informaţii cu privire la terţe 

persoane”). 
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Administratorul acceptă că, direct sau indirect, în orice moment, pe durata 

Contractului de Mandat încheiat cu S.S.P.M. SA ______________________, sau 

oricând după încetarea acestuia, şi indiferent când şi din ce motiv acest Contract va 

înceta, nu va folosi sau determina folosirea oricăror Informaţii cu privire la terţe 

persoane, cu excepţia cazurilor în care acest lucru este permis printr-un acord scris 

încheiat între Societate şi respectivă terţă persoană, cu excepţia cazului în care este 

cerută de orice lege aplicabilă sau prin hotărârea unei instanţe judecătoreşti sau 

arbitrale competenţe sau de orice altă autoritate publică care prin lege este abilitată 

să primească astfel de informaţii. 

Adiţional, Administratorul se obligă să notifice S.S.P.M. SA 

______________________, cu promptitudine, cu privire la orice act al unei instanţe 

judecătoreşti sau arbitrale, ori al unei alte autorităţi publice, de natura celor precizate 

la alineatul anterior, astfel încât S.S.P.M. SA ______________________ să poată 

adopta, în condiţiile legii, măsuri de protecţie sau o altă soluţie adecvată. În cazul în 

care măsurile de protecţie nu sunt suficiente, Administratorul va furniza doar acea 

secţiune din Informaţie cu privire la terţe persoane, după cum este cerut în mod legal. 
 

4. Protejarea secretelor comerciale 

Nicio prevedere din prezentul Contract de Mandat nu va implica S.S.P.M. SA 

______________________ şi nu va afecta în niciun fel drepturile sale de a-şi proteja 

secretele comerciale, prin orice mijloace prevăzute de lege. 

 
5. Dezvăluirea de informaţii de către Societate 

 

Pe durata executării Contractului de Mandat şi la data încetării prezentului Contract 

de Mandat, Administratorul va dezvălui şi va preda prompt S.S.P.M. SA 

______________________, în măsura în care o asemenea dezvăluire s-ar aprecia în 

mod rezonabil ca fiind în interesul S.S.P.M. SA ______________________, în scris, 

sau în orice formă şi mod, cerute în mod rezonabil de Societate, următoarele 

informaţii, („Informaţii care vor fi dezvăluite”): 
(i) toţi şi orice algoritmi, proceduri sau tehnici cu privire la activităţile economice ale 

S.S.P.M. SA ______________________ sau la activitatea Administratorului în cadrul 

S.S.P.M. SA ______________________, ideile şi principiile esenţiale care stau la baza 

unor asemenea algoritmi, proceduri sau tehnici concepute, originale, adaptate, 

descoperite, dezvoltate, dobândite (de la o terţă persoană sau în alt fel), evaluate, testate 

sau aplicate de Administrator în decursul activităţii sale în cadrul S.S.P.M. SA 

______________________, indiferent dacă asemenea algoritmi, proceduri sau tehnici 

au fost incorporate într-un program de computer; 

(ii) toate şi orice strategii de stabilire de marketing, ideile şi principiile esenţiale care stau  

la baza acestor strategii şi orice informaţii care ar putea, în mod rezonabil, duce la 

dezvoltarea unor asemenea strategii concepute, originale, adaptate, descoperite, 

dezvoltate, dobândite (de la o terţă persoană sau în alt fel), evaluate, testate sau aplicate 

de Administrator în decursul activităţii sale în cadrul S.S.P.M. SA 

______________________; 

(iii) informaţii cu privire la toate şi orice produse şi servicii, ideile şi principiile esenţiale 

care stau la baza acestor produse şi servicii, concepute, originale, adaptate, descoperite, 

dezvoltate, dobândite (de la o terţă persoană sau în alt fel), evaluate, testate sau aplicate 

de Administrator în decursul activităţii sale în cadrul S.S.P.M. SA 

______________________ şi 

(iv) orice alte idei sau informaţii concepute, originale, adaptate, descoperite, dezvoltate, 
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dobândite (de la o terţă persoană sau în alt fel), evaluate, testate sau aplicate de 

Administrator în decursul activităţii sale în cadrul S.S.P.M. SA 

______________________, în cazul în care aceste idei sau informaţii ar putea fi 

apreciate, în mod rezonabil, ca fiind folositoare sau valoroase pentru Societate. 

 
6. Caracterul confidenţial al Informaţiilor care vor fi dezvăluite 

 

Părţile convin că Informaţiile care vor fi dezvăluite, conform pct. 5, sunt, la rândul 

lor, subsumate sferei Informaţiilor Confidenţiale, potrivit definiţiei de la pct. 1 din 

prezenta Anexă, iar Administratorul se obligă să folosească şi să păstreze toate 

Informaţiile care vor fi dezvăluite în condiţiile pct. 5 în acelaşi fel ca şi Informaţiile 

Confidenţiale, respectând, totodată, prevederile pct. 3 din prezenta Anexă cu privire 

la confidenţialitatea Informaţiilor referitoare la terţe persoane. 

 
7. Întinderea în timp a respectării obligaţiilor de confidenţialitate 

 

Obligaţiile de confidenţialitate ce revin Administratorului în baza prezentei Anexe, 

parte integrantă din Contractul de Mandat, rămân aplicabile şi după încetarea 

prezentului Contract de Mandat şi vor produce efecte pe o perioadă nelimitată de 

timp. 

 

A.G.A S.S.P.M. SA ______________________ Administrator 

Prin:   Dl./dna.   
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Anexa 2 
 

OBLIGAŢII DE NECONCURENŢĂ 
 

1. Neconcurenţa 

 

Pe perioada exercitării mandatului său în Societate, Administratorul, în mod 

direct sau indirect, fie în nume propriu ori în calitate de salariat, agent, 

administrator, director, asociat, acţionar, investitor sau în orice altă calitate, 

este de acord şi se obligă: 

 
a) să nu se angajeze în orice activitate sau afacere care este în concurenţă cu sau 

similară cu o activitate sau afacere a S.S.P.M. SA ______________________, ori cu 

o activitate sau afacere pe care S.S.P.M. SA ______________________ o desfăşoară 

sau îşi propune să o desfăşoare; 

b) să nu asiste în orice mod, orice persoană ale cărei activităţi sunt în concurenţă cu 

sau care prejudiciază în orice alt mod activităţile comerciale ale S.S.P.M. SA 

______________________. 

 

Obligaţia de neconcurenţă produce efecte pe întreg teritoriul României, cu 

privire la orice terţe 

persoane concurente. 

 
2. Abţinerea de la solicitarea de servicii 

 

Pe perioada exercitării mandatului său în Societate, Administratorul, în mod 

direct sau indirect, cu sau fără comision, fie în nume propriu sau în calitate de 

salariat, agent, consultant, administrator, director, asociat, acţionar, investitor 

sau în orice altă calitate, nu va: 

 
a) determina  sau  încerca  să  determine  orice  salariat,  consultant,  furnizor,  

cumpărător sau 

antreprenor independent al S.S.P.M. SA 

______________________ să înceteze relaţia sa cu S.S.P.M. SA 

______________________; 

b) utiliza, reţine în calitate de consultant sau de antreprenor, ori determină angajarea 

sau reţinerea oricărui salariat, angajarea/încheierea unei relaţii contractuale cu vreun 

agent, consultant, furnizor de servicii sau produse, cumpărător sau antreprenor 

independent al S.S.P.M. SA ______________________. 

 
3. Încălcarea obligaţiilor de neconcurenţă 

 

Oricare încălcare a obligaţiilor cuprinse în prezenta Anexă de către 

Administrator îndreptăţeşte 

S.S.P.M. SA ______________________ să solicite acestuia despăgubiri pentru 

daunele provocate S.S.P.M. SA ______________________. 
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AGA Administrator 

Prin:   Dl./dna.   
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexa 3 
 

INDICATORI DE PERFORMANTĂ 

 

I.  

Indicatori financiari – pondere 20% din totalul indicatorilor 

 

Denumire indicator 

Unitate 

de 

măsură 

Anul curent (N) 

Diferente fata de 

previzionat 

(Anul current 

(N)) 

Explicaţii 

diferenţe 

0 1 3 4 5 

Rata lichiditatii curente 
mii 

lei 

      

Datorii totale  
mii 

lei 

      

Venituri totale (BS sau BL F20 rd 

62) 

mii 

lei 

      

Cheltuieli totale (BS sau BL F20 

rd 63) 

mii 

lei 

      

Profit brut (BS sau BL F20 rd 64) 
mii 

lei 

      

Pierdere brută  (BS sau BL F20 

rd 65) 

mii 

lei 

      

Profit net  (BS sau BL F 20 Rd 

68) 

mii 

lei 

      

Pierdere netă (BS sau BL F 20 Rd 

69) 

mii 

lei 
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Cifra de afaceri neta (BS sau BL 

F20 Rd 1) 

mii 

lei 

      

Profit din exploatare  (BS sau BL 

F20 Rd 43) 

mii 

lei 

      

Număr total de personal la 

sfârşitul perioadei (BS sau BL 

F30 rd 25) 

nr. 

pers 

      

 

Legenda BL= Bilant lung 

  BS= Bilant scurt 

   F= Formularul 

  Rd= Randul 

 

 

 

 

 

 

 

II. 

Indicatori operationali – pondere 25% din totalul indicatorilor 

 

1. Calitatea serviciilor  

1.1. Promovarea si implementarea la nivel operational, pana la sfarsitul 

primului an de mandat, a unei metodologii de stabilire a tarifelor, conform 

prevederilor scrisorii de asteptari a actionarilor. 

1.2. Cresterea flotei de autovehicule prin care se realizeaza transportul 

calatorilor cu 30% pana la sfarsitul semestrul III de mandat. 

 

2. Acoperire servicii 

2.1. Promovarea si coordonarea procesului de extindere a ariei de operare a  

S.S.P.M. SA ______________________ cu 5% pana la sfarsitul semestrului II 

de mandat. 

2.2. Promovarea si coordonarea procesului de extindere a ariei de operare a  

S.S.P.M. SA ______________________ cu 5% anual pana la terminarea 

mandatului. 

2.3. Promovarea si coordonarea procesului de diversificare a serviciilor 

S.S.P.M. SA ______________________ cu cel putin doua noi produse sau 

servicii, semestrial, pana la finalul mandatului   

 

3. Satisfactia clientilor 

3.1. Promovarea si coordonarea procesului de elaborare a unei metodologii de 

masurare a nivelului de satisfactie al clientilor cu privire la serviciile S.S.P.M. 

SA ______________________ pana la sfarsitul semestrului I de mandat. 
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3.2. Cresterea gradului de satisfactie al clientilor cu cel putin 5 % anual 

incepand cu semestrul II de mandat. 

 

4. Dezvoltarea capacitatii angajatilor si a satisfactiei acestora 

4.1. Promovarea si coordonarea procesului de elaborare a unei metodologii de 

masurare a nivelului de implicare al angajatilor pana la sfarsitul semestrului I 

de mandat. 

4.2. Cresterea gradului de implicare al angajatilor cu cel putin 3 % anual 

incepand cu semestrul II de mandat. 

4.3. Cresterea productivitatii muncii cu 3%-5% anual, in fiecare an 

calendaristic de mandat. 

4.4. Promovarea si coordonarea procesului de elaborare a unui sistem de 

management al performantei tuturor categoriilor de angajati ai S.S.P.M. SA 

______________________ pana la finalul semestrului I de mandat.  

4.5. Promovarea si coordonarea procesului de implementare a unui sistem de 

management al performantei tuturor categoriilor de angajati ai S.S.P.M. SA 

______________________ pana la finalul semestrului II de mandat.  

4.6. Promovarea si coordonarea procesului de elaborare a unui sistem de 

evaluare a competentelor profesionale pentru toate categoriile de angajati ai 

S.S.P.M. SA ______________________ pana la finalul semestrului I de 

mandat.  

4.7. Promovarea si coordonarea procesului de implementare a unui sistem de 

evaluare a competentelor profesionale pentru toate categoriile de angajati ai 

S.S.P.M. SA ______________________ pana la finalul semestrului II de 

mandat.  

4.8. Promovarea si coordonarea procesului de elaborare si implementare a unui 

sistem de pregatire profesionala pentru toate categoriile de angajati ai S.S.P.M. 

SA ______________________ pana la finalul semestrului II de mandat.  

 

 

III. 

Indicatori de guvernanta corporativa – pondere 55% din totalul 

indicatorilor 

 

1. Strategia intreprinderii 

1.1. Promovarea si monitorizarea procesului de elaborare si implementare a 

unei strategii si unui plan de comunicare la nivelul S.S.P.M. SA 

______________________ pana la sfarsitul semestrului I de mandat.  

 

2. Managementul riscului 

2.1. Elaborarea politicilor de management al riscului si implementarea acestora 

pana la sfarsitul sememstrului I de mandat.  

A SE COMPLETA IN CONTINUARE TINAND CONT DE STRATEGIA 

S.S.P.M. SA ______________________ 
 


