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COMPONENTA INITIALA A PLANULUI DE SELECTIE PENTRU 7 POZITII DE 
MEMBRI IN CONSILIUL DE ADMINISTRATE AL SOCIETATII NATIONALE 

NUCLEARELECTRICA S.A. 
 
 

I. INTRODUCERE 
 

Societatea Nationala Nuclearelectrica S.A. (“SNN” sau “Societatea”) este 
o societate nationala pe actiuni, administrata in sistem unitar, avand Sediul Central 
in Bucuresti, Sector 1, Strada Polona, Nr. 65 si doua Sucursale fara personalitate 
juridica. Societatea are ca principal obiect de activitate “Productia de energie 
electrica” – cod CAEN 3511 si, este inregistrata la Registrul Comertului cu 
numarul J40/7403/1998, cod unic de inregistrare 10874881, atribut fiscal RO. 
 

In prezent, SNN este singurul producator de energie electrica pe baza de 
tehnologie nucleara din Romania. Totodata, SNN produce fasciculele de 
combustibil nuclear de tip CANDU care sunt utilizate pentru functionarea 
propriilor reactoare nucleare.  
 

Sucursala CNE (Centrala Nuclearo - Electrica) Cernavoda, cu sediul in 
Cernavoda, Strada Medgidiei, Nr. 2, inregistrata la Registrul Comertului cu nr. 
J13/3442/11.10.2007, asigura operarea celor doua Unitati Nucleare functionale, 
bazate pe tehnologia tip CANDU, precum si administrarea tuturor activelor SNN 
din Cernavoda (in afara Unitatilor 1 si 2 aflate in functiune, Unitatile 3 si 4 aflate 
in diverse stadii de constructie, Unitatea 5 pentru care actionarii Societatii au 
aprobat schimbarea destinatiei initiale inca din martie 2014, si anume, utilizarea 
acesteia pentru realizarea activitatilor legate de operarea Unitatilor 1 si 2, precum 
si sistemul de termoficare). Cele doua Unitati au o putere instalata de circa 700 
MW fiecare (706,5 MWe Unitatea 1 si 704,8 MWe Unitatea 2). 
 

Sucursala FCN (Fabrica de Combustibil Nuclear) Pitesti, cu sediul in 
Mioveni, Strada Campului, Nr. 1, inregistrata la Registrul Comertului cu nr. 
J03/457/24.08.1998, in cadrul careia sunt produse fasciculele de combustibil de 
tip CANDU pentru Unitatile 1 si 2 de la Cernavoda. 
 

Unitatea 1 a fost pusa in functiune in anul 1996, iar Unitatea 2 in anul 
2007. Cele doua reactoare asigura circa 17% - 18% din productia de energie 
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electrica din Romania. Reactoarele nucleare de la cele doua Unitati sunt de tip 
CANDU 6, model dezvoltat in Canada, de Atomic Energy of Canada Ltd. Acest 
tip de reactoare sunt racite si moderate cu apa grea si folosesc drept combustibil 
uraniu natural. Amplasamentul initial prevedea construirea a 5 Unitati Nucleare 
de tip CANDU.  
 

Structura actionariatului, corespunzator structurii sintetice consolidate a 
actionarilor la data de referinta 20.02.2018 (data de referinta pentru AGA din 
02.03.2018) este urmatoarea: 
 

Actionar Numar actiuni detinute Procent detinere (%) 
Ministerul Energiei 248.736.619 82.4959% 
Fondul Proprietatea SA 27.408.381 9,0903% 
Alti actionari 25.368.851 8,4138% 
Total 301.513.851 100% 

Societatea este administrata in sistem unitar. In prezent, compania este 
administrata de un Consiliu de Administratie format din 7 membri neexecutivi 
provizorii numiti prin Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor a SNN 
nr. 10/20.12.2017 (punctul 3). 

Procedura de selectie se deruleaza in conformitate cu prevederile OUG nr. 
109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, aprobata cu 
modificari si completari prin Legea nr. 111/ 2016 si HG nr. 722/ 2016 pentru 
aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din OUG nr. 109/ 
2011. 

Pentru aceasta, Comitetul de Nominalizare si Remunerare constituit legal 
in cadrul Consiliului de Administratie al SNN propune prezentul proiect al 
componentei initiale a Planului de selectie, pe care il supune consultarii Autoritatii 
publice tutelare si actionarilor, cu scopul de a formula propuneri in vederea 
definitivarii planului de selectie. 

 

II. SCOPUL SI DOMENIUL DE APLICARE AL PLANULUI DE 
SELECTIE - COMPONENTA INITIALA 

Procedura de selectie se realizeaza cu scopul de a asigura transparenta si 
profesionalismul membrilor consiliilor de administratie, potrivit standardelor de 
guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, in acord cu Principiile de 
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guvernanta corporativa ale Organizatiei pentru Cooperare si Dezvoltare 
Economica. 

Potrivit HG nr. 722/ 2016, planul de selectie reprezinta documentul de 
lucru prin care se stabileste calendarul procedurii de selectie de la data inceperii 
procedurii de selectie pana la data numirii persoanelor desemnate pentru functiile 
de administratori si este structurat pe doua componente:  

 componenta initiala, care se intocmeste in termen de 10 zile de la data 
declansarii procedurii de selectie; 

 si  

 componenta integrala, care se intocmeste dupa constituirea comisiei de 
selectie, selectarea expertului independent sau inceperea procedurii 
selectiei de catre Comitetul de Nominalizare si Remunerare din cadrul 
consiliului, dupa caz; 

Componenta initiala a planului de selectie este definita la art. 1 pct. 8 
din HG nr. 722/ 2016 si reprezinta un document de lucru care se intocmeste la 
inceputul perioadei de selectie si cuprinde, fara a se limita la acestea, aspectele 
cheie ale procedurii de selectie, identificand data de inceput a procedurii de 
selectie, documentele ce trebuie depuse, cerintele cu privire la expertul 
independent, in cazul in care se decide contractarea sa, data finalizarii planului 
de selectie in integralitatea sa si alte elemente care se pot cunoaste pana la 
numirea administratorilor. 

Prezenta componenta initiala a planului de selectie este intocmita cu 
scopul recrutarii si selectiei unui numar de 7 membri ai Consiliului de 
Administratie al SNN cu respectarea prevederilor OUG nr. 109/ 2011 modificata 
si aprobata prin Legea 111/ 2016 si HG nr. 722/ 2016. 

Componenta initiala este elaborata cu scopul de a oferi fundament pentru 
componenta integrala a planului de selectie. Planul de selectie in integralitatea sa 
constituie fundamentul procedurii de selectie, reflectand principalele activitati si 
decizii care trebuie realizate, termenele de realizare, structurile implicate, precum 
si documentele de lucru. Componenta integrala a planului de selectie va fi 
realizata de expertul independent recrutat. Pe baza componentei initiale a planului 
de selectie sunt propusi termenii de referinta pentru expertul independent. 

 

III. PRINCIPII 
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Intocmirea proiectului componentei initiale a planului de selectie s-a 
realizat cu claritate pentru a putea fi determinate toate aspectele cheie ale 
procedurii de selectie, in concordanta cu prevederile OUG nr. 109/ 2011 
modificata si aprobata prin Legea nr. 111/ 2016 si HG nr. 722/ 2016. 

Planul de selectie este astfel intocmit incat procedura de recrutare si 
selectie sa se realizeze cu respectarea dreptului la libera competitie, echitate si 
egalitate de sanse, nediscriminare, transparenta, tratament egal si asumarea 
raspunderii. 

 

IV. ETAPELE PROCEDURII DE SELECTIE 

Data de incepere a procedurii de selectie, conform art. 4 din HG nr. 722/ 
2016 este data la care adunarea generala a actionarilor, convocata la cererea 
actionarului stat, a hotarat declansarea procedurii de selectie a membrilor 
Consiliului de administratie. Astfel, prin Hotararea Adunarii Generale Ordinare a 
Actionarilor nr. 5/25.04.2018 s-a aprobat declansarea procedurii de selectie a 
administratorilor SNN si mandatarea Consiliului de administratie al Societatii 
SNN SA pentru declansarea si derularea procedurii de selectie a 7 administratori.  

Procedura de selectie se va realiza de catre un expert independent conform 
dispozitiilor art. 29 alin. (5) din OUG nr. 109/ 2011, aprobata cu modificari si 
completari de Legea nr. 111/2016. 

 
Procedura de selectie a membrilor consiliului de administratie se 

finalizeaza in termen de cel mult 150 zile de la declansare, conform prevederilor 
art. 644 alin. (3) din OUG nr. 109/ 2011, aprobata cu modificari si completari de 
Legea nr. 111/2016. 
 
Scrisoarea de asteptari 

Scrisoarea de asteptari reprezinta un document de lucru prin care 
autoritatea publica tutelara in consultare cu actionarii reprezentand individual sau 
impreuna 5% din capitalul social al intreprinderii publice, stabileste performantele 
asteptate de la organele de administrare si conducere ale intreprinderii publice, 
pentru o perioada de 4 ani.  

Scrisoarea de asteptari va fi transmisa tuturor actionarilor care, individual 
sau impreuna detin 5% din capitalul social la SNN, in scopul punerii de acord a 
principalelor asteptari ale autoritatii publice tutelare si actionarilor. 

Organizarea consultarilor va fi publicata cu cel putin 10 zile inainte de 
intalnirea propriu-zisa, prin anunt pe pagina de internet a SNN si pe pagina de 
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internet a autoritatii publice tutelare conform art. 9 alin. 4) din Anexa la la HG 
nr.722/ 2016. 

Forma finala a scrisorii de asteptari este aprobata prin ordin emis de catre 
conducatorul autoritatii publice tutelare, respectiv de catre ministrul energiei. 

Scrisoarea de asteptari se va publica pe pagina de internet a autoritatii 
publice tutelare si a operatorului economic, cel tarziu odata cu stabilirea Listei 
scurte a candidatilor. 

Profilul Consiliului de Administratie 

Profilul Consiliului de Administratie trebuie sa contina capacitatile, 
trasaturile si cerintele pe care consiliul trebuie sa le detina/indeplineasca la nivel 
colectiv, raportat la contextul organizational, misiunea si asteptarile actionarilor 
conform Scrisorii de asteptari si elementelor de strategie organizationala existente 
sau ce trebuie rezolvate. Profilul contine si matricea consiliului de administratie 
care confera o expresie a acestor capacitati pe care consiliul trebuie sa le posede 
la nivel colectiv, printr-un set de competente, abilitati, alte conditii eliminatorii, 
ce trebuie indeplinite individual si colectiv de membrii consiliului.  

Profilul consiliului se elaboreaza de catre Comitetul de Nominalizare si 
Remunerare, in consultare cu structura de guvernanta corporativa din cadrul 
autoritatii publice tutelare. Forma finala a profilului pentru pozitia de membru in 
Consiliul de Administratie se aproba in Adunarea Generala a Actionarilor dupa ce 
a fost avizata de Consiliul de Administratie la recomandarea Comitetului de 
Nominalizare si Remunerare. 

Profilul candidatului 

Profilul candidatului pentru funcţia de administrator reprezinta descrierea 
rolului 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. 

Profilul candidatului pentru pozitia de membru in Consiliul de 
Administratie se aproba de catre Adunarea Generala a Actionarilor dupa ce a fost 
avizat de Consiliul de Administratie la recomandarea Comitetului de 
Nominalizare si Remunerare. 
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Planul de selectie 

In conformitate cu prevederile HG nr. 722/ 2016, Planul de selectie 
reprezinta documentul de lucru prin care se stabileste calendarul procedurii de 
selectie de la data initierii procedurii de selectie pana la data numirii persoanelor 
desemnate pentru functiile de membru in consiliul de administratie si este 
structurat pe doua componente: componenta initiala si componenta integrala. 

Planul de selectie trebuie intocmit astfel incat procedura de recrutare si 
selectie sa se realizeze cu respectarea principiilor nediscriminarii, tratamentului 
egal si transparentei si cu luarea in considerare a specificului domeniului de 
activitate al SNN, urmarindu-se totodata o diversificare a competentelor la nivelul 
Consiliului de Administratie. Planul de selectie va contine, dar fara a se limita la 
acestea, modelele de materiale si documente personalizate conform art. 17 din HG 
nr.722/ 2016. 

Conform normelor de aplicare a OUG 109/ 2011, aprobata cu modificari 
si completari de Legea nr. 111/ 2016, Comitetul de nominalizare si remunerare se 
va consulta cu actionarii si autoritatea publica tutelara in vederea elaborarii 
componentei initiale a planului de selectie, care trebuie finalizata in maxim 10 zile 
de la data declansarii procedurii de selectie. 

In acest scop, Comitetul de nominalizare si remunerare va transmite 
Ministerului Energiei si actionarilor semnificativi si va publica pe pagina proprie 
de internet a societatii, in vederea consultarii de catre actionari, proiectul 
componentei initiale a planului de selectie pentru formularea de propuneri, in 
vederea definitivarii acesteia. 

In cazul in care actionarii nu vor trimite opinii in termenul legal, se 
considera ca planul de selectie - componenta initiala - a fost acceptat implicit de 
catre acestia. 

Componenta integrala a planului de selectie se elaboreaza de catre expertul 
independent in consultare cu Comitetul de nominalizare si remunerare si 
autoritatea publica tutelara, conform art. 14 lit. c) din HG nr.722/ 2016. 

Data de finalizare a planului de selectie - componenta integrala o 
reprezinta data semnarii contractului de mandat de catre membrii Consiliului de 
administratie. 

Expertul independent 

Selectia expertului independent specializat in recrutarea resurselor umane 
se realizeaza in conformitate cu prevederile legale in vigoare.   
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Potrivit dispozitiilor art. 8 din Normele de aplicare a OUG 109/ 2011, 
aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 111/2016, aprobate prin HG 
nr. 722/ 2016, termenii de referinta sunt propusi, pe baza componentei initiale a 
planului de selectie, de catre Comitetul de nominalizare si remunerare. 

Termenii de referinta se aproba de catre Consiliul de Administratie.  

Selectia expertului independent specializat in recrutarea resurselor umane 
se realizeaza in conformitate cu prevederile legale in vigoare si cu luarea in 
considerare a criteriilor stabilite la art. 10 din HG nr. 722/ 2016, respectiv: 

• portofoliul de clienti in ultimii 3 ani pentru selectia administratorilor sau 
directorilor la intreprinderi publice sau private; 

• valoarea totala a contractelor de recrutare in ultimii 3 ani pentru activitatea 
de selectie a administratorilor si directorilor; 

• componenta echipei de proiect cu referire la numarul de experti ce poate fi 
alocat proiectului si expertiza acestora in proceduri de recrutare de 
administratori; 

• gradul de expertiza a expertului independent persoana juridica in privinta 
recrutarii de administratori/directori in sectorul de activitate al 
intreprinderii publice; 

• managementul de proiect si capacitatea de coordonare ale expertului; 
• experienta in dezvoltarea profilului pentru consiliu, bazata pe integrare 

personalizata a nevoilor de strategii de afaceri, organizational, de 
conducere si guvernanta; 

• procentul de candidati recomandati si ulterior selectati, care isi pastreaza 
aceasta calitate pentru mai mult de un an in ultimii 3 ani. 

V. ROLURI SI RESPONSABILITATI 
Prezenta sectiune defineste principalele activitati pe care partile implicate 

in procesul de recrutare si selectie trebuie sa le indeplineasca in scopul unei bune 
gestionari a procesului de recrutare si selectie. 

Autoritatea publica tutelara are urmatoarele competente: 
• Convoaca Adunarea Generala a Actionarilor pentru a hotari declansarea 

procedurii de selectie a membrilor consiliului de administratie; 
• Intocmeste scrisoarea de asteptari prin consultarea actionarilor ce detin 

peste 5% din capitalul social si o publica pe pagina proprie de internet; 
• Colaboreaza cu Comitetul de Nominalizare si Remunerare pentru 

definitivarea componentei initiale si integrale a planului de selectie. 
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• Mandateaza reprezentantii sai in Adunarea Generala a Actionarilor 
societatii SNN S.A. sa negocieze si sa aprobe indicatorii de performanta 
financiari si nefinanciari pentru Consiliul de Administratie al societatii 
SNN S.A. 

• Mandateaza reprezentantii statului in adunarea generala a actionarilor 
pentru propunere de membrii in consiliu (maxim 2 reprezentanti) 

Adunarea Generala a Actionarilor are urmatoarele competente: 

• Decide asupra declansarii procedurii de selectie a membrilor consiliului de 
administratie; 

• Aproba profilul consiliului dupa ce a fost avizat de consiliu la 
recomandarea Comitetului de Nominalizare si Remunerare (art. 34 din HG 
nr. 722/ 2016); 

• Aproba profilul candidatului dupa ce a fost avizat de consiliu la 
recomandarea Comitetului de Nominalizare si Remunerare (art. 36 (1) din 
HG nr. 722/ 2016); 

• Numeste administratorii din lista scurta intocmita conform prevederilor 
OUG nr. 109/ 2011 si HG nr. 722/2016); 
 

Consiliul de Administratie prin Comitetul de Nominalizare si Remunerare 
are urmatoarele competente:  

• Elaboreaza componenta initiala a planului de selectie, in consultare cu 
Comitetul de Nominalizare si Remunerare si cu actionarii, in termen de 
maximum 10 zile de la data luarii deciziei de catre autoritatea publica 
tutelara; 

• Coordoneaza procedura de achizitie a serviciilor unui expert independent; 

• Publica pe pagina proprie de internet, in termen de 5 zile de la data 
declansarii procedurii de selectie, proiectul componentei initiale a planului 
de selectie, pentru formularea de propuneri in vederea definitivarii acestora 
(Art. 5 HG nr. 722/ 2016); 

• Propune termenii de referinta pentru expertul independent; 
• Asigura impreuna cu Expertul independent publicarea anuntului privind 

selectia membrilor consiliului de administrate in cel putin doua ziare 
economice si/sau financiare cu larga raspandire si pe pagina de internet a 
intreprinderii publice; 

• In elaborarea componentei integrale a planului de selectie ofera 
consultanta expertului independent (Art. 14 HG 722/ 2016); 
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• Colaboreaza cu autoritatea publica tutelara la elaborarea componentei 
initiale a planului de selectie si cu expertul independent pentru 
definitivarea componentei integrale a planului de selectie. 

• Intocmeste profilul consiliului de administratie pe care il supune aprobarii 
Adunarii Generale a Actionarilor; 

• In baza selectiei efectuate de Comitetul de Nominalizare si Remunarare 
asista de expertul independent transmite autoritatii tutelare/ Adunarii 
Generale a Actionarilor raportul pentru numirile finale, care include 
clasificarea candidatilor in lista scurta si motivarea acesteia.  

Expertul independent are urmatoarele competente: 

Expertul independent asista Comitetul de Nominalizare si Remunerare 
in procedura de selectie a administratorilor. In vederea desemnarii candidatului 
pentru pozitia de membru in consiliul de administratie, expertul independent 
trebuie sa desfasoare activitatile prevazute de OUG nr. 109/ 2011 si de Normele 
metodologice aprobate prin HG nr. 722/ 2016 date in aplicarea prevederilor OUG 
nr. 109/ 2011, avand urmatoarele obligatii, dar nelimitandu-se la acestea in 
recrutarea si selectia candidatilor in conformitate cu prevederile legislatiei 
aplicabile. elaboreaza strategia de selectie, precum si graficul de timp al 
procedurii de selectie: 
• colaboreaza cu Comitetul de Nominalizare si Remunerare in toate 
activitatile necesare procedurii de selectie (Art 7 HG 722/2016); 
• elaboreaza planul de selectie, respectiv componenta integrala a planului de 
selectie, in consultare cu Comitetul de Nominalizare si Remunerare, pentru a 
putea determina toate aspectele-cheie ale procedurii de selectie si introduce 
datele in acest plan; 
• stabileste continutul dosarului pentru depunerea candidaturii pentru fiecare 
pozitie de membru in consiliul de administratie; 
• elaboreaza raspunsurile la eventualele solicitari de clarificari in perioada 
cuprinsa intre publicarea anuntului si data depunerii candidaturii; 
• pregateste si intocmeste anuntul privind selectia candidatilor si asigura 
publicarea in cel putin doua ziare economice si/sau financiare de larga 
raspandire si pe pagina de internet a intreprinderii publice;  
• desfasoara si coordoneaza activitatile care stau la baza elaborarii listei 
lungi.  
Lista lunga de candidati reprezinta lista cu toti candidatii care au trimis in 
termenul prevazut de normele aprobate prin HG nr. 722/2016 dosarul de 
candidatura complet; 
• verifica informatiile din dosarele de candidatura ramase pe lista lunga; 
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• participa la realizarea punctajului conform grilei de evaluare pentru fiecare 
criteriu din cadrul matricei profilului pentru fiecare candidat, care se efectueaza 
in scris sau prin clarificari verbale; 
• solicita informatii suplimentare fata de cele din dosarul de candidatura 
atunci cand considera necesar, pentru a asigura rigoarea si corectitudinea 
deciziilor luate. Informatiile suplimentare se pot obtine, fara a se limita la 
acestea, prin unul sau mai multe interviuri directe cu candidatii, prin verificarea 
activitatii desfasurate anterior de candidat, prin verificarea referintelor oferite 
de catre candidati; 
• evalueaza candidatii pentru pozitiile respective, aflati in lista lunga de 
candidati; 
• solicita clarificari suplimentare sau decide respingerea candidaturilor, daca 
informatiile din dosare nu sunt concludente in ceea ce priveste intrunirea 
minimului de criterii stabilite pentru selectie de catre candidat; 
• informeaza in scris despre deciziile luate despre candidatii respinsi de pe 
lista lunga; 
• pregateste raspunsurile la eventualele contestatii, dupa publicarea 
rezultatului procedurii de selectie. 
• realizeaza lista scurta impreuna cu Comitetul de Nominalizare si 
Remunerare care cuprinde maximum 5 candidati pentru fiecare pozitie prin 
eliminarea de pe lista lunga in ordinea descrescatoare a punctajului obtinut 
conform matricei profilului. Lista scurta contine si punctajul obtinut de catre 
fiecare candidat; 
• comunica candidatilor aflati in lista scurta faptul ca in termen de 15 zile de 
la data emiterii sau stabilirii listei scurte trebuie sa depuna in scris la 
intreprinderea publica declaratia de intentie; 
• evalueaza candidatii pentru pozitia respectiva, aflati in lista scurta 
impreuna cu Comitetul de Nominalizare si Remunerare; 
• analizeaza scrisoarea de asteptari, document de lucru care contine 
performantele asteptate de la organele de administrare si conducere si politica 
actionariatului privind administrarea si conducerea intreprinderii publice, in 
baza careia candidatii aflati in lista scurta redacteaza o declaratie de intentie; 
• analizeaza declaratia de intentie in raport de prevederile Capitolului III al 
Anexei Id din HG nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de 
aplicare a unor prevederi din OUG nr. 109/2011; 
• integreaza rezultatele analizei declaratiei de intentie in matricea profilului 
de candidat. 
• intocmeste in consultare cu Comitetul de Nominalizare si Remunerare 
planul de interviu; 
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• Pune la dispozitia Comitetului de Nominalizare si Remunerare, pentru ca 
acesta sa poata organiza si desfasura propriile interviuri cu candidatii inscrisi 
pe Lista scurta, fara a se limita la acestea, urmatoarele documente: 

• dosarul de candidatura; 
• matricea profilului de candidat; 
• raportul de evaluare a fiecarui candidat aflat pe Lista scurta;  
• proiectul planului de interviu. 

• dupa finalizarea interviurilor, intocmeste rapoartele pentru numirile finale, 
care include clasificarea candidatilor cu motivarea acesteia. 
• transmite Rapoartele finale catre Comitetul de nominalizare si remunerare; 
Numirea candidatilor se realizeaza de catre AGA prin selectarea candidatilor 
din lista scurta. 
• recomanda candidatii pentru pozitiile respective si formuleaza propuneri 
privind remunerarea acestora catre Comitetul de Nominalizare si Remunerare; 
• la cerere, intocmeste proiectele de contracte de mandat in conformitate cu 
prevederile legislatiei incidente; 

• recomanda Comitetului de Nominalizare si Remunerare indicatorii de 
performanta ce vor fi monitorizati pentru a masura performanta; 
• recomanda Comitetului de Nominalizare si Remunerare politica si 
criteriile de remunerare, in conformitate cu OUG nr. 109/2011; 
• asista beneficiarul in perioada de garantie a integrarii candidatilor selectati 
si asigura monitorizarea performantei acestora; 
• garanteaza ocuparea posturilor minim 12 luni de la data semnarii 
contractului de mandat a candidatilor selectati si numiti in conditiile legii, 
pentru care s-a realizat procedura de selectie. In perioada de garantie, inlocuirea 
membrilor Consiliului de administratie care au renuntat la mandat se face pe 
costul integral al Expertului, cu respectarea procedurilor prevazute de legislatia 
in vigoare si de contract. 

 

VI. PROCEDURA DE RECRUTARE SI SELECTIE. PLANUL DE 
ACTIUNI 

Prezenta sectiune defineste etapele procesului de recrutare si selectie, 
termenele limita, documentele necesare precum si partile implicate. Datele si 
termenele sunt orientative si acestea pot fi ajustate in functie de context. Tabelul 
de mai jos rezuma aceste elemente: 
 

Nr. 
Crt 

Actiune/Etapa Termen Responsabil Observatii/document 
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1. Declansarea 
procedurii de 

selectie 
administratori 

25.04.2018 AGA 
CNR/CA 

Hotararea AGA nr. 
5/25.04.2018 

2. Desemnarea 
CNR cu 
derularea 

procesului de 
selectie 

25.04.2018 CA  
CNR 

Decizie C.A. 
nr…../25.04.2018 

3. a) Solicitarea 
Scrisorii de 
asteptari 
 
b) Publicarea 
Scrisorii 
de asteptari pe 
paginile de 
internet 
ale Ministerului 
Energiei, 
respectiv 
SNN SA 

26.04.2018 
 
 
 

Cel tarziu odata 
cu stabilirea 
Listei scurte 

CA/CNR 
 
 
 

Ministerul 
Energiei 

Adresa solicitare 
catre Ministerul 

Energiei 

4. Elaborarea 
componentei 

initiale a 
planului de 

selectie, 
publicarea pe 

siteul 
societatii si 
transmiterea 

spre consultare 
autoritatii 

publice tutelare 
si actionari 

26.04.2018 CNR/CA Plan de selectie-
Componenta initiala 

5. Formularea de 
propuneri 
privind 

componenta 
initiala 

07.05.2018 Autoritatea 
publica tutelara 
si/sau actionarii 
cu peste 5% din 
capitalul social 

CNR 

Adrese propuneri 
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6. Definitivarea 
componentei 

initiale 

07.05.2018 CNR/CA Plan de selectie 
Componenta initiala 

7. Definitivarea 
componentei 
integrale a 
planului de 

selectie 

Data semnarii 
contractelor de 
mandat de catre 
administratorii 

alesi  

Expertul 
independent 

CNR/CA 

Plan de selectie 
Componenta 

integrala 

8. Contractare 
expert 

independent 

28.05.2018 CA 
Conducerea 

executive sub 
coordonarea 

CNR 

Decizie CA prin care 
s-a aprobat 

componenta initiala 
si modalitatea de 

selectie 
9. Elaborarea 

profilului CA 
14.05.2018 CA 

CNR  
Profil CA Matrice 

Cerinte 
contextuale 

10. Aprobarea 
profilului 

CA (inclusiv al 
profilului de 

candidat al CA) 

14.06.2018 AGA Hotarare AGA 

11. Publicarea 
anuntului de 

selectie 
candidati CA 

15.06.2018 CNR 
Expert 

independent 
Conducere 
executiva 

Anunt selectie 

12. Depunerea 
candidaturilor 

In termen de 30 
de zile de la 
publicarea 
anuntului 

 
16.07.2018 

Expert 
independent 

Dosar de candidat 
Raport expert 
independent 

13. Derularea 
procedurii de 

evaluare 
candidati 

7 zile incepand 
cu prima zi dupa 

expirarea 
termenului de 

depunere a 
candidaturilor 

23.07.2018 

Expert 
independent cu 

consultarea CNR 

Lista lunga Plan de 
interviu Clarificari 

Matricea de 
evaluare Lista scurta 

Declaratia de 
intentie Formular de 

analiza a scrisorii 
de intentie cu 

Matricea profilului 
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de candidat Rapoarte 
expert 

13 Convocare AGA 
pentru alegere 

CA cu 
propunerile 

rezultate 
in urma selectiei 

Prima zi dupa 
prezentarea 
Listei scurte 
24.07.2018 

CA Decizie CA Lista 
propuneri candidati 

14. Alegere CA 
conform OUG 

109/2011 

In maxim 150 
zile de la 

declansarea 
procedurii 
24.08.2018 

AGA Hotarare AGA 
Contract de 

mandat 

 
 
 

VII. REGULI PENTRU ALCATUIREA CONSILIULUI DE 
ADMINISTRATIE 

• Cel putin doi dintre membrii consiliului de administratie trebuie sa aiba studii 
economice sau juridice si experienta in domeniul economic, juridic, 
contabilitate, de audit sau financiar de cel putin 5 ani. 

• In cadrul Consiliului de administratie nu pot fi mai mult de doi membri din 
randul functionarilor publici sau al altor categorii de personal din cadrul 
autoritatii publice tutelare ori din cadrul altor autoritati sau institutii publice. 

• Majoritatea membrilor consiliului de administratie este formata din 
administratori neexecutivi si independenti in sensul art. 138A2 din Legea nr. 
31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare. 

• Consiliul de administratie va fi astfel desemnat incat se va asigura o 
diversificare a competentelor la nivelul consiliului de administratie. 

• Un membru poate exercita concomitent cel mult 3 mandate de administrator. 
 

VIII. RISCURI IDENTIFICATE/POSIBILE SI MASURI CE VOR FI 
LUATE PENTRU DIMINUAREA ACESTOR RISCURI 
 

Risc identificat Impact Probabilitatea de 
aparitie 

Masuri de minimizare 

Criza de 
timp/neincadrarea 

Moderat medie Pregatirea din termen a 
documentelor; 
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in termenele 
prevazute de 

legislatie 

Cunoasterea legislatiei 
aplicabile de catre 
membrii CNR; 
Alocarea unui numar 
suficient de personal 
care sa asigure 
secretariatul tehnic al 
CNR; Stabilirea 
atributiilor fiecarui 
membru al echipei de la 
debutul proiectului; 
Buna colaborare cu 
expertul independent 

Intarzieri in 
derularea 

procedurii de 
selectie de 
Expertul 

independent 

Moderat medie Respectarea 
angajamentelor asumate 
prin Oferta tehnica 
depusa; 
Alocarea unui numar 
suficient de specialisti 
HR; 
Organizarea de sedinte 
de consultare/planificare 
CNR 

Numar mic de 
candidati care 

aplica in procedura 

moderat medie Publicitate adecvata -
Anuntul de selectie va fi 
publicat si pe site -ul 
Ministerului Energiei, al 
intreprinderii publice, pe 
site-ul expertului 
independent, in ziare 
electronice destinate 
mediului de afaceri; Se 
va solicita expertului 
independent sa 
procedeze la o abordare 
directa a potentiator 
candidati ce corespund 
profilului din baza de 
date pe care o are la 
dispozitie. 

Abandonul 
candidatilor aflati 

pe lista scurta sau a 

moderat medie Constientizarea 
candidatului cu privire 
la derularea procedurii, 
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celor care au fost 
deja selectati 

implicatiile pe care o 
posibila renuntare le 
poate avea asupra 
intregului proces de 
numire in AGA 
Clarificarea, pe cat 
posibil, a 
intrebarilor/problemelor 
candidatului legate de 
ocuparea postului 

 
 
 

IX. ACTIUNI VIITOARE IN VEDEREA DEFINITIVARII 
PLANULUI DE SELECTIE 

In vederea definitivarii Planului de selectie, Comitetul de Nominalizare si 
Remunerare in colaborare cu expertul independent selectat va intreprinde 
activitatile necesare pentru conformare fata de prevederile OUG nr. 109/2011 si 
Normele metodologice aprobate prin HG nr. 722/2016. 

In acest sens, expertul independent, cu consultarea si sub coordonarea 
Comitetului de Nominalizare si Remunerare, va elabora, dar fara a se limita la 
acestea, urmatoarele documente necesare in procesul de recrutare si selectie: 

• anunturile privind selectia, pentru presa tiparita si online; 
• materiale referitoare la declaratia de intentie; 
• fise de sinteza pentru fiecare faza a planului de selectie; 
• plan de interviu; 
• formulare de nominalizare pentru candidatii propusi; 
• recomandari de nominalizare; 
• proiectul contractului de mandat; 
• formulare de confidentialitate; 
• formulare ale declaratiilor necesare a fi completate de catre candidati; 
• lista elementelor confidentiale si a celor care pot fi facute publice;lista 
detaliata a documentelor necesare in vederea depunerii candidaturii de catre 
persoane fizice si persoane juridice, in functie de etapele procedurii de 
selectie;  
• lista elementelor pentru verificarea candidatilor aflati pe lista scurta 
• raportul procedurii de selectie.  
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Entitate Date de contact 
Ministerul Energiei  Secretariat DGPAPSE , str Splaiul 

Independentei nr. 202 E, sector 6, Bucuresti, 
tel: 021.3166574 office@energie.gov.ro 

 Actionari: 
Fondul Proprietatea SA 

 
Str buzesti, nr. 78-80, et 7-8, sector 1, 
Bucuresti tel: 021.2009600;Fax: 
0212009631/32 
e-mail:  
office@fondulproprietatea.ro 
investor.relations@fondulproprietatea.ro 
 

SNN- SA Str. Polona nr.65, sector 1 Bucuresti 
Tel:021.2038200;fax:0213169400 
office@nuclearelectrica.ro 
 

Expert independent Dupa contractare 
 
Datele si termenele trecute in prezentul Plan de selectie - componenta initiala - cu 
exceptia celor prevazute la punctele I-IV, sunt orientative, ele urmand sa fie 
definitivate la data aprobarii Planului de selectie - componenta integrala. 
 

mailto:office@energie.gov.ro
mailto:investor.relations@fondulproprietatea.ro
tel:021.2038200;fax:0213169400
mailto:office@nuclearelectrica.ro
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