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PLAN DE SELECȚIE - COMPONENTA INTEGRALA 
PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE DIRECTOR 

LA S.C. DRUPO NEAMT S.A. 
(revizuit la data de 22.07.2020) 

 
 

Prezenta procedură de selecție a Directorului SC DRUPO NEAMT  S.A., 
elaborată cu respectarea prevederilor Legii nr. 111/2016 pentru aprobarea Ordonanţei 
de urgentă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor 
publice și ale Hotarârii de Guvern nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor 
metodologice de aplicare a unor prevederi din OUG nr. 109/2011, are două 
componente: prealabilă și finală. 

 
Procesul de recrutare si selecție are ca scop identificarea, atragerea, evaluarea, 

selectarea si propunerea spre nominalizare a celor mai competenți si mai motivați 
candidați care sa ocupe postul de director al S.C. DRUPO NEAMT S.A. Procesul de 
recrutare si selecție a fost conceput in asa fel incat sa asigure transparenta si 
trasabilitatea accesului in posturile cheie ale intreprinderii publice, potrivit standardelor 
de guvernanta corporativa. 

 

Termene si proceduri de selectie: 

Data inceperii procedurii de selectie este 15.06.2020, prin Hotararea Consiliului de 

Administratie al S.C.  DRUPO NEAMT S.A nr. 27/15.06.2020. 

 
Procesul de recrutare si selectie 
 
 

Prezenta sectiune defineste etapele procesului de recrutare si selectie, termene 
limita, documente necesare si partile implicate: 

 
 

Etapa Descrierea etapei Termen Responsabil Documentul rezultat 
1. Publicarea anunțului de selecție 

în două ziare economice și/sau 
financiare de largă răspândire și 
pe pagina de internet a 
întreprinderii publice 

18.06.2020 Societatea 
SC DRUPO 
NEAMT SA 

Anunt de selectie 

2. Depunerea  dosarelor de 
candidatură 

21.07.2020/ 
31.07.2020 
ora 14:00 

Candidati Dosar de 
candidatura 

mailto:office@druponeamt.ro


 

2 

 

3. Publicarea scrisorii de așteptări 
pe pagina de internet a 
întreprinderii publice 
(www.druponeamt.ro) – înainte 
de stabilirea listei scurte a 
candidaților 

cel târziu pe 
data de 
03.08.2020 

Societatea 
SC DRUPO 
NEAMT SA 

Scrisoarea de 
asteptari 

4. Evaluarea dosarelor de 
candidatură depuse, stabilirea 
și întocmirea listei scurte a 
candidaților 

05.08.2020 Comitetul de 
Nominalizare 
si 
Remunerare 

Lista candidaturilor 
eligibile 

5. Solicitare de clarificari de către 
candidatii din lista lunga, 
declarati respinși  

06.08.2020  Candidati Adresa solicitare 
clarificari 

6. Transmiterea clarificărilor către 
candidați și intocmirea listei 
scurte definitive 

07.08.2020 Comitetul de 
Nominalizare 
si 
Remunerare 

Formular raspuns 
Lista scurta 

definitiva 

7 Depunere declaratii de intentie  24.08.2020 Candidatii 
din lista 
scurta 

Declaratie de 
intentie, conform 

scrisorii de asteptări 

8. Derularea etapei de interviu, în 
care candidații vor susține în 
fața comisiei de selecție 
declarația de intenție depusă și 
vor răspunde întrebărilor 
adresate de aceasta  

26.08.2020 Comitetul de 
Nominalizare 
si 
Remunerare 

Plan de interviu 

9. Stabilirea clasamentului 
candidaților în ordinea 
punctajului obținut și întocmirea 
Raportului privind numirile 
finale, care include clasificarea 
candidaţilor, cu motivarea 
acesteia  

27.08.2020 Comitetul de 
Nominalizare 
si 
Remunerare 

Raport privind 
numirile finale 

10 Transmiterea Raportului privind 
numirile finale către Consiliul de 
Administrație, în vederea luării 
deciziei de numire a directorului  

28.08.2020 Comitetul de 
Nominalizare 
si 
Remunerare 

Adresă de înaintare 
a raportului 

 

 

Lista persoanelor de contact: 
         S.C. DRUPO NEAMȚ S.A. 

Adam Maria, tel  0233215981 
           Email:office@druponeamt.ro 

 
 Comitetul de nominalizare: 

1. David Ramona – membru, Presedinte CA 

2. Enache Vasile - membru 

3. Mancas Ioan - membru. 
 
Metode de comunicare ce urmeaza a fi folosite 

Pentru relatii suplimentare va puteti adresa telefonic sau prin adresa de email 
mentionata mai sus doamnei Adam Maria sau in scris prin depunere la Compartimentul 
Resurse Umane al SC DRUPO NEAMT SA 
Pe intreg parcursul acestui process de selectie, comunicarea se va face prin e-mail si 
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telefonic, de aceea este imperio0s necesar ca adresa de e-mail si nr. de telefon trecute 
in CV sa fie corecte. 
Lista lunga, lista scurta si propunerile de nominalizare au caracter confidential si nu vor 
fi publicate., rezultatele obtinute de candidati pe fiecare din etapele procesului de 
selectie vor fi comunicate acestora individual. 

 

Elemente de confidentialitate 

Toate dosarele de candidatura ale aplicantilor vor fi tratate in deplina 
confidentialitate. De asemenea, confidentialitatea datelor se refera si la a nu folosi in 
interes propriu aceste informatii. 

Informatiile privind identitatea candidatilor vor fi tratate cu cel mai inalt grad de 
confidențialitate iar accesul la aceste informații se limitează numai la acele persoane 
care sunt implicate in procesul decizional. 

Lista elementelor confidentiale: 

 Identitatea, datele personale si dosarele de candidatura ale aplicantilor; 

 Informatii referitoare la viata privata, profesionala sau publica a aplicantilor. 
      Lista elementelor ce pot fi facute publice: 

 Profilul candidatului ideal 

 Criterii de selectie si de evaluare, punctaj alocat 

 Modele de declaratii 

 Scrisoarea de asteptari 

 Plan de selectie. 
 

Depunerea declaratiei de intentie 

Declaratia de intentie se elaboreaza si se depune numai de catre candidatii 
nominalizati pe lista scurta, in termen de 15 zile calendaristice de la anuntarea 
nominalizarii pe lista scurta 

Pentru elaborarea acesteia, candidatii vor folosi scrisoarea de asteptari publicata pe 
pagina de internet www.druponeamt.ro. 

Candidatii nominalizati in lista scurta vor depune odata cu declaratia de intentie si 
cazierul fiscal, in vederea inscrierii ulterioare la Registrul Comertului, în situația numirii 
în funcție. 

Acestea se vor depune in plic inchis la registratura SC DRUPO NEAMT SA sau se 
vor transmite prin posta. Pe plic se va specifica: Declaratie de intentie, Nume, Prenume 

Documentele care nu sunt lizibile nu se vor lua in considerare. 
 

Continutul declarației de intentie  
Declarația de intentie va contine obligatoriu urmatoarele elemente: 

a) Legătura dintre profilul candidatului și obiectivele pe care trebuie să le 
realizeze, conform scrisorii de așteptări. Declarația de intenție cuprinde un rezumat al 
experienței manageriale a candidatului și o argumentare a legăturii dintre profilul 
candidatului, anume experiența sa profesională acumulată până la momentul 
candidaturii și felul în care acesta ar putea contribui la soluționarea provocărilor 
manageriale cu care se confruntă SC DRUPO NEAMT SA. 

b) Aprecieri cu privire la provocările specifice cu care se confruntă 
întreprinderea publică, raportate la situația contextuală a acesteia. În funcție de profilul 
său și de abilitățile pe care dorește să le puncteze, precum și de experiența 
managerială a candidatului în domeniul specific în care activează SC DRUPO NEAMT 
SA ori în domenii conexe, candidatul include în declarația de intenții elemente ale unei 
analize SWOT a întreprinderii publice, a contextului de piață în care întreprinderea 
publică operează și elementele generale ale unui plan de management. 
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c) Exemple de indicatori pe care candidatul îi considera oportuni pentru 
monitorizarea și remunerarea performanței. Declarațiile de intenție pot cuprinde 
exemple de indicatori de performanță financiari și nefinanciari pentru măsurarea 
obiectivelor prezentate în scrisoarea de așteptări și exemple de indicatori de 
performanță financiari și nefinanciari oportuni pentru stabilirea componentei variabile a 
remunerației. 

d) Constrângeri, riscuri și limitări pe care candidatul consideră că le-ar putea 
întâmpina în implementarea măsurilor propuse. 

 
Profilul candidatului pentru director 

a) Sa aiba cetatenie romana sau a unei tari membra U.E. și domiciliul stabil in 
Romania; 
b) Sa cunoasca limba romana, scris și vorbit; 
c) Sa aiba capacitate deplina de exercitiu; 
d) Sa fie apt(a) din punct de vedere medical; 
e) Sa nu fi fost destituit dintr-o funcție publica sau să nu-i fi incetat contractul individual 
de munca pentru motive disciplinare in ultimii 5 ani; 
f) Sa nu fi fost condamnat pentru gestiune frauduloasa, abuz de incredere, fals, uz de 
fals, inselaciune, delapidare, marturie mincinoasa, dare sau luare de mita, pentru 
infractiunile prevazute de Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea si sanctionarea spalarii 
banilor, precum si pentru instituirea unor masuri de prevenire si combatere a finantarii 
actelor de terorism, cu modificarile si completarile ulterioare; 
g) Sa nu fi desfasurat activitate de politie politică, astfel cum este definita prin lege; 
h) Sa nu fie incompatibil cu ocuparea postului, potrivit legii. 

I. 2. Conditii specifice: 
a) Studii superioare de lunga durata in domeniul economic/management/tehnic 
absolvite cu diploma de licenta; 
b) Vechime minimum 10 ani in specialitatea studiilor absolvite; 
c) Experienta relevanta (minim 10 ani) in activitatea de conducere/coordonare in cadrul 
unei intreprinderi/institutii publice sau in cadrul unei societati comerciale private 
profitabile din domeniul de activate al societatii. 
 
Atributiile directorului: 

a) conduce nemijlocit si efectiv intreaga activitate a S.C.DRUPO NEAMT S.A.; 
b) incheie operatii economice si financiare in contul societatii, pentru realizarea 

obiectului de activitate; 
c) incheie acte juridice, in numele si pe seama S.C. DRUPO NEAMT S.A., 

conform legilor in vigoare; 
d) negociaza cu furnizorii preturile de cumparare a marfurilor si stabilește in 

limitele legale, preturile de desfacere cu ridicata si cu amanuntul; 
e) organizeaza, in conformitate cu legea contabilitatii, evidenta tehnico-operativă 

si contabila a societatii, tinerea corecta a registrelor contabile si intocmirea 
bilantului si a contului de profituri si pierderi; 

f) administreaza patrimoniul societatii si raspunde pentru pastrarea integritatii 
acestuia; 

g) prezinta Adunarii Generale a Actionarilor a societatii, spre aprobare, bilantul 
si contul de profit si pierderi, insotit de raportul auditorului financiar extern, 
urmand ca dupa aprobarea acestora, sa le depuna in termenele legale la 
Administratia Financiara, Registrul Comertului si sa le publice in Monitorul 
Oficial al Romaniei; 

h) aduce la indeplinire hotararile Adunarilor Generale a Actionarilor, prevederile 
din actul constitutiv cat si a dispozițiilor legale; 

i) aduce la indeplinire orice alta obligatie prevazuta in contractul de mandat prin 
care i s-au delegat atributiile de administrare a S. C. DRUPO NEAMT S.A. 
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si/sau prin contractul de performanta. 
j) Directorul societatii reprezinta Societatea Comerciala in relatiile cu 

persoanele fizice sau juridice din tara si strainatate, precum si in justitie. 

Contestatii  
Legislatia de guvernanta corporativă a intreprinderilor publice nu prevede 

contestatii. 
Totusi, din dorinta de a asigura maxima transparenta a procesului de recrutare si 

selectie, se va raspunde prompt cererilor de clarificari formulate de catre candidati, cu 
conditia ca acestia sa solicite numai informatii care se refera la candidatura lor si care 
nu implica rezultate obtinute de catre ceilalti candidate. Eventualele cereri de clarificari 
se depun in acelasi mod ca si dosarele de candidature sau declaratiile de intentie, 
specificand pe plic “cerere de clarificari, nume, prenume”. 

 
 
 

 
Comitetul de nominalizare si remunerare C.A.: 

 

Ramona David 

 

Ioan Mancas 

 

Vasile Enache 
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