
 

 
 
  1 

 

 

 

 

SCRISOARE DE AȘTEPTĂRI 

În procesul de recrutare pentru poziția de Director General la societatea                            

SMART CITY INVEST S3 SRL 

 

 

 

Subscrisa, societatea SMART CITY INVEST S3 SRL, persoană juridică română, cu 

sediul social în Bucuresti, Sectorul 3, Strada Jean Alexandru Steriadi, nr. 17, Clădire 

multifuncțională, Mansarda, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. 

J40/15431/2017, având CUI - RO38188050, cu asociat majoritar Sectorul 3 al Municipiului 

București prin Consiliul Local al Sectorului 3 București și asociat minoritar SD3 – Salubritate și 

Deszăpezire S3 SRL, reprezentată legal de Nicolae NEDELIA, în calitate de Președinte al 

Consiliului de Administrație, s-a elaborat prezenta scrisoare care stabilește așteptările asociaților 

privind performanțele Societății și ale organelor de administrare și conducere ale acesteia. 

Acestea ar trebui să fie văzute în contextul în care societatea SMART CITY INVEST S3 SRL 

dorește o îmbunătăţire continuă a performanţei. Prezentul document a fost elaborat în temeiul 

prevederilor OUG nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, 

modificată și aprobată prin Legea nr.111/2016 și ale Normelor metodologice de aplicare a OUG 

nr.109/2011, cu modificările și completările ulterioare, aprobate prin HG nr. 722/2016 și 

reprezintă dezideratele SMART CITY INVEST S3 SRL, pentru evoluția societății în următorii 

ani.  

Scrisoarea de așteptări va fi adusă la cunoștință candidaților aflați pe lista scurtă. 

 

Informații generale privind Societatea SMART CITY INVEST S3 SRL. 

Societatea SMART CITY INVEST S3 SRL, a fost înființată în temeiul împuternicirii 

exprese acordate de către Consiliul General al Municipiului București prin Hotărârea nr. 

320/2017, conform dispozițiilor art. 81 alin. (2) lit. h) si alin. (3) din Legea nr. 215/2001 privind 

administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare. 

Societatea are ca principal obiect de activitatate Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale 

și nerezidențiale – cod CAEN 4120 
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Obiectivele societății:  

Asociații doresc ca Societatea să aibă ca principale obiective urmatoarele:  

- Managementul societății să fie orientat spre dezvoltarea afacerii în condiții de profitabilitate;                                                                                                                                                       

- Lărgirea gamei de prestări servicii în beneficiul locuitorilor Sectorului 3;                                  

- Recuperarea creanțelor scadente cu prioritate;                                                                                  

- Consolidarea și menținerea poziției pe piața concurențiala a lucrărilor de construcții a clădirilor  

. rezidențiale și nerezidențiale;                                                                                                          

- Realizarea obiectivelor de investiții la imobilile aflate în proprietatea Societății; 

 

Viziunea  strategică cu privire la misiunea și obiectivele Societății 

Asociații se așteaptă ca managementul Societății să fie orientat spre dezvoltarea afacerii în 

condiții de profitabilitate, să urmărească permanent stabilirea unui echilibru între calitatea 

lucrărilor și serviciilor realizate, protecția mediului și securitatea și sănătatea lucrătorilor. 

Asociații se așteaptă ca managementul Societății să fie orientat spre realizarea obiectivului 

strategic al Societății care îl reprezintă consolidarea poziției pe piața concurențială a lucrărilor de 

construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale și care se bazează pe următoarele elemente 

fundamentale: îmbunătățirea satisfacerii dorințelor clienților și creșterea profitabilității societății.   

 

Indicatorii de performanță 

Planul de Administrare va include modul de realizare a următoarilor indicatori de performanță, 

respectiv: 

- Îndeplinirea obligațiilor către Bugetul de stat și Bugetul asigurărilor sociale de stat și fonduri     

. speciale / arierate; 

- Creșterea eficienței economice a societății; 

- Creșterea profitului brut; 

- Creșterea productivității muncii; 

- Crearea de locuri de muncă și stimularea cererii de forță de muncă;                                                  

- Accesarea fondurilor europene nerambursabile. 

 

Politica de dividende  

Asociații au dreptul la dividende și obligația de a suporta pierderile rezultate din activitatea 

Societății. Beneficiul rezultă din bilanțul aprobat de Adunarea Generală. Participarea la beneficii 

și pierderi a Asociaților se realizează conform participării lor la capitalul social. Din beneficiile 
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Societății se preiau în fiecare an cate 5% pentru formarea fondului de rezervă, până ce acesta va 

atinge a cincea parte din capitalul social. 

Adunarea Generală poate decide constituirea altor fonduri statutare speciale. 

Adunarea Generală poate decide afectarea sumelor ca beneficiu pentru anul în curs, total sau 

parțial, pentru constituirea fondurilor de rezervă. 

 

Politica de investiții 

Societatea trebuie să aloce resurse financiare în vederea finalizarii lucrărilor și a investițiilor 

programate și să realizeze o planificare a acestora conform anexelor la Bugetul de venituri și 

cheltuieli. 

 

Așteptări generale ale asociaților cu privire la Consiliul de conducere și conducerea 

executivă a Societății  

 

Diversificarea veniturilor 

Membrii consiliului de administrație împreună cu conducerea executivă trebuie să se asigure că 

Societatea să continue să se concentreze pe creșterea veniturilor sale comerciale, în special din 

activitatea de bază, respectiv Lucrări de construcții a clădirilor rezindnțiale și nerezidențiale și 

prestarea de servicii privind întreținerea clădirilor și instalațiilor acestora. 

Consiliul de administrație împreună cu conducerea executivă trebuie să gestioneze această 

diversificare cu atenţie pentru a se asigura că nu deviază de la obiectivele stabilite de asociați. 

 

Managementul riscului 

Consiliul de administrație împreună cu conducerea executivă trebuie să identifice principalii 

indicatori de risc cu referire la activitatea Societății și să îi monitorizeze  permanent cu scopul de 

a reduce gradul de expunerea al Societății la efectele unor riscuri inerente (economico-financiare, 

comercile, juridice, patrimoniale, operaționale, etc.)  

 

Protecția mediului înconjurător 

Societatea trebuie să aibă în vedere dezvoltarea unui program pe termen mediu / lung în vederea 

asigurării conformității cu reglementările în domeniu cu referire la protecția mediului 

înconjurător.  
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Responsabilitate socială 

Societatea va trebui să mențină și să dezvolte o cultură a responsabilității sociale bazată pe etică 

în afaceri, respect pentru drepturile clienților, echitate socială și economică, tehnologii 

prietenoase față de mediu, corectitudine în relațiile de muncă, transparență față de autoritățile 

publice, integritate și investiții în comunitate. 

Serviciile Societății trebuie să fie orientate spre îndeplinirea tuturor cerinţelor şi aşteptărilor 

îndreptăţite ale părţilor interesate.  

Consiliul de administrație și conducerea executivă trebuie să continue dialogul social cu asociații 

și să încerce să mențină o relație bazată pe încredere reciprocă și deschidere față de solicitările 

acestora. 

 

Calitatea și siguranța serviciilor prestate 

Asociații sunt conștienți de importanța Societății precum și calitatea siguranței și 

serviciilor prestate / asigurate de către aceasta către terți. În consecință, recomandăm / 

solicităm Consiliului de administrație ca împreună cu conducerea executivă să se asigure 

că le sunt furnizate informații în timp real cu privire la gradul de satisfacție a 

beneficiarilor serviciilor societății, în vederea fundamentării deciziilor.  

 

Etică și integritate și guvernață corporativă 

Asociații se așteaptă să se acorde o importanță deosebită implementării Codului de etică care 

stabilește principiile și standardele de conduită și care reglementează situațiile privind 

conflictele de interese și incompatibilitate la nivelul Societății, inclusiv la nivelul Consiliului 

de administrație.  

 

Consiliul de administrație  

Societatea este administrată de un Consiliul de Administrație format din 7 membrii, condus de 

un președinte care va coordona activitatea de administrare a societății. Mandatul conferit 

membrilor consiliului de administrație este pe perioadă determinată de 4 ani, care poate fi 

prelungit succesiv pentru aceeași perioadă de timp în condițiile prevăzute la art. 28 alin. (7) din 

O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice. 

Atribuțiile Consiliului de Administrație privind administrarea societății sunt cele legate de 

stabilirea direcțiilor principale de activitate si dezvoltare a societății, a obiectivelor pentru 

directorii societății, urmărirea și evaluarea activității acestora prin raportarea la prevederile 

contractelor de mandat și a componentei de management din planul de administrare. 
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Atributiile Consiliului de Administratie: 

(1) Președintele Consiliului de Administrație poate emite decizii care vor fi obligatorii 

pentru orice persoană implicată în activitatea societății, inclusiv pentru persoanele care fac parte 

din conducerea executivă, tehnică, administrativă a societății, în cazul oricaror situații care nu 

sunt prevazute în competența exclusivă a Consiliului de Administrație. Între administratorii 

membrii ai Consiliului de Administrație prezumția mandatului reciproc în efectuarea actelor de 

administrare în interesul societății este inaplicabilă, în acest sens exclusiv președintele consiliului 

de administrație deținând prerogative în efectuarea actelor de administrare sau gestiune specifice 

funcționării Societății SMART CITY INVEST S3 SRL. 

(2) Sunt în competența Președintelui Consiliului de Administrație deciziile privind: 

a) determinarea liniilor directoare esențiale în dezvoltarea societății, în conformitate cu obiectul 

și scopurile activității acesteia; 

b) aprobarea planurilor și măsurilor privind instruirea personalului angajat al societății precum și 

aprobarea suplimentării personalului angajat sau a desfacerii contractelor individuale de muncă; 

c) înaintarea de propuneri Adunării Generale pentru numirea, demiterea sau inlocuirea membrilor 

Consiliului de Administrație; 

d) numirea persoanelor ce vor ocupa funcțiile de Director General, Director Executiv, Director 

Financiar sau orice alte funcții de conducere, administrare sau execuție și stabilirea competențelor 

aferente acestor funcții; 

e) aprobarea planurilor lunare și trimestriale de încasări și plăți; 

f) sunt de competența Președintelui Consiliului de Administrație sau, dupa caz, a Directorului, în 

situația în care a fost delegată conducerea înterprinderii publice, aprobarea operațiunilor juridice 

care nu depășesc valoarea de 10.000 (zece mii) Euro exclusiv T.V.A., în echivalent lei la cursul 

de schimb al BNR din data aprobării operațiunii, valoare aferentă fiecarei operațiuni singulare 

sau operațiunii a cărei executare se desfășoară în mod succesiv; 

g) încheierea de acte juridice în numele și în contul societatii cu profesioniști, alte entități juridice 

privind prestarea de servicii necesare Societatii SMART CITY INVEST S3 SRL în vederea bunei 

funcționări a societății. 

(3) Sunt de competența Consiliului de administrație deciziile privind: 

a) stabilirea nivelului de salarizare și alte drepturi, în condițiile legii, pentru personalul angajat; 

b) aprobarea structurii organizatorice și a numărului de posturi necesare în vederea bunei 

funcționări a societății precum și modificarea organigramei societății condiționată de necesitatea 

restructurării societății;  
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c) adoptarea Regulamentului de Ordine Interioară, precum și orice alte regulamente necesare în 

buna funcționare a societății; 

d) aprobarea sancțiunilor pecuniare sau de altă natură pentru personalul angajat;  

e) supunerea, în fiecare an, în atenția Adunării Generale, în termen de cel mult 3 luni de la 

încheierea exercițiului financiar încheiat, a raportului cu privire la activitatea societății, precum 

și a proiectului de program de activitate și a proiectului de buget de venituri și cheltuieli pe 

exercițiul financiar următor; 

f) mutarea sediului social și înființarea / desființarea de filiale și sedii secundare - sucursale, 

reprezentante, agenții, puncte de lucru sau alte asemenea unități fără personalitate juridică; 

g) executarea oricăror alte acțiuni date în competența sa, potrivit legii, de către Adunarea 

Generală; 

h) sunt de competența Consiliului de Administrație aprobarea operațiunilor juridice care  

depășesc valoarea de 10.000 (zece mii) Euro exclusiv T.V.A., în echivalent lei la cursul de schimb 

al BNR din data probării operațiunii, valoare aferentă fiecărei operațiuni singulare sau operațiunii 

a cărei executare se desfășoară în mod succesiv; 

(4) Consiliul de Administrație se reunește ori de câte ori este necesar, la sediul Societății 

sau locul indicat în convocare. Consiliul de Administrație este necesar să se întrunească cel puțin 

o dată pe lună la sediul Societății sau ori de câte ori interesele societății o impun. Reunirea 

Consiliului de Administrație se face la convocarea Președintelui Consiliului de Administrație sau 

la cererea Adunării Generale.  

(5) Convocarea consiliului de administrație va fi transmisă membrilor cu cel puțin 5 zile 

înainte de ziua fixată pentru ținerea acesteia urmând a cuprinde ordinea de zi, data și ora de 

desfășurare. Asupra punctelor care nu sunt prevăzute pe ordinea de zi se pot lua decizii doar în 

cazuri de urgență. În realizarea procedurii de convocare a Consiliului de Administratie, 

Președintele Consiliului de Administratie va putea utiliza orice mijloc ce permite înaintarea 

convocatorului către membri Consiliului de Administrație precum fax, scrisoare recomandată, e-

mail sau orice alt mijloc electronic. 

(6) Consiliul de Administrație deliberează și hotărăște asupra problemelor de bază ale 

societății, mai puțin cele rezervate exclusiv Președintelui Consiliului de Administrație sau 

Adunării Generale. 

(7) La fiecare sedință a consiliului de administrație se va redacta un proces verbal, în care 

se vor indica ordinea deliberarilor, deciziile luate, numărul de voturi reunite și opiniile divergențe 

care au fost exprimate. Procesele verbale trebuie semnate de către Președintele de ședință sau de 

către persoana desemnată de care acesta, precum și de către secretarul de ședință. 
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(8) Pentru valabilitatea deciziilor Consiliului de Administrație este necesară prezența a 

cel puțin doi membrii ai consiliului de administrație, valabilitatea fiind condiționată de prezența 

Președintelui Consiliului de Administrație. Deciziile Consiliului de Administrație se aprobă cu 

majoritatea voturilor exprimate de membrii prezenți. Votul exprimat de către Președintele 

Consiliului de Administrație prevalează în adoptarea unei hotărâri în lipsa întrunirii majorității 

de voturi pentru adoptarea hotărârii în cauză. 

 

Comunicarea cu consiliul de administrare și conducerea executivă a Societății 

Așteptarea noastră în ceea ce privește Consiliul de administrație / Directorul General este să 

colaboreze îndeaproape cu Adunarea Generală, pentru a asigura informarea în timp util și 

comunicarea constantă cu asociații cu privire la direcțiile strategice ale Societății. 

Transmiterea în termenele prevăzute de lege și actele administrative emise de Societate a 

rapoartelor elaborate de consiliul de administrație / directorul, realizarea indicatoriilor de 

performanță prevăzuți în contractele de mandat în vederea monitorizării acestora și a oricăror alte 

informații pe care acționarul le consideră necesare. 

Consiliul de administrație împreună cu conducerea executivă a Societății trebuie să continue să 

acorde o atenție deosebită promovării unei imagini pozitive a acesteia. 

Aşteptările Consiliului de Administraţie pentru conducerea executivă ale Societății sunt aceleaşi 

cu cele ale asociaților, dezideratele din scrisoarea de aşteptări vor fi reflectate în declaraţiile de 

intenţie ale candidaţilor. Aceştia vor contura răspunsuri şi propuneri generale de soluţii 

manageriale ce ţin de aspectele operaţionale ale activităţii Societății. În conformitate cu 

prevederile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare, activitatea organelor de conducere trebuie 

să fie transparentă și accesibilă, garantând o bună comunicare.  

Prioritățile specifice pentru mandatul acest mandat, se așteptă ca îndeplinirea obiectivelor 

strategice să se efectueze cu costuri minime și în condiții de eficiență operațională și 

organizațională. 


