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SCRISOARE DE AȘTEPTĂRI  

privind procesul de selecție pentru postul de Director General 

al Regiei de Administrare a Domeniului Public şi Privat 

al Judeţului Argeş R.A. 

 

 

 Întocmită în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanţa 

corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, aprobată 

prin Legea nr. 111/2016, precum și cu prevederile H.G. nr. 722/2016 privind aprobarea 

Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din O.U.G. nr. 109/2011.  

Acesta reprezintă un document cu statut orientativ, care conţine performanţele 

aşteptate de la organele de administrare şi conducere privind administrarea şi conducerea 

întreprinderii publice, respectiv obiectivele pe termen scurt, mediu şi lung ale acesteia, 

exprimând aşteptările autorității tutelare, în ceea ce privește buna guvernare a regiei 

autonome pe următorii 4 ani. 

Conform organigramei  aprobată prin H.C.J. nr. 231/27.09.2018 , Directorul General 

se subordonează Consiliului de Administrație.  

Directorului General are in subordinea sa directă urmatoarele direcții și compartimente: 

 

 1. DIRECTOR ECONOMIC, ce are în subordine: 

a) Serviciul Prestări Servicii la Unităţi Culturale şi Instituţii Publice,  Protecția Datelor cu 

caracter personal. 

b) Biroul Buget-Financiar-Contabilitate; 

 2. DIRECTOR TEHNIC, ce are în subordine: 

a) Serviciul Logistică, Transporturi, Administrativ 

b) Serviciul Intervenţie şi Întreţinere Unitaţi Sanitare 

c) Compartimentul Elaborare Documentaţii Tehnice şi Producţie 
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 3. Compartiment Resurse Umane, Prevenire şi Protecţie în Domeniul Securităţii şi Sănătăţii 

în Muncă. 

 4. Compartiment Juridic 

 5. Compartiment Control Financiar de Gestiune. 

 

 În domeniul său de activitate, Directorul General , are următoarele atribuții de bază:  

a. răspunde de implementarea strategiei generale a activitătii regiei pe baza utilizării eficiente a 

resurselor umane, tehnice, materiale, financiare din perspectiva reducerii costurilor și 

menținerii calitătii prestațiilor, realizarea obiectivelor și criteriilor de performantă aprobate 

prin buget; 

b. stabilește pe baza structurii organizatorice și a Regulamentului de Organizare și Funcționare, 

transferarea de atribuții nivelelor ierarhice inferioare; 

c. stabilește modul de lucru și de colaborare cu compartimentele organizatorice; organizează 

controlul îndeplinirii sarcinilor și  aplicării măsurilor aprobate;  

d. revizuiește periodic atribuțiile, competențele, responsabilităţile pe fiecare verigă 

organizatorică, reglează disfuncţionalitățile, adoptă deciziile necesare, colaborând în acest 

sens cu ceilalți directori ;  

e. propune restructurarea formelor de organizare, metodele, instrumentele de conducere, ori de 

câte ori este necesar;  

f. asigură organizarea controlului financiar propriu de gestiune, in colaborare cu Directorul 

Economic;  

g. stabilește împreună cu directorii executivi criteriile de apreciere anuală a angajatilor si 

urmareste desfasurarea activitatii de perfectionare si promovare a tuturor categoriilor de 

salariati, corespunzator intereselor Regiei de Administrare a Domeniului Public și Privat al 

Județului Argeș R.A.;  

h. aprobă programarea şi reprogramarea plecărilor în concediu de odihnă a  directorilor 

executivi  și a personalului din compartimentele subordonate;  

i. selecteaza, angajeaza si dispune concedierea angajatilor din subordine; 

j. negociază contractul colectiv de muncă;  

k. numește Comisia de recepție a obiectivelor din planul de investiții, potrivit competentelor de 

aprobare a  investițiilor;  

l. încheie acte juridice în numele si pe seama Regiei de Administrare a Domeniului Public și 

Privat al Județului Argeș R.A., conform legii; 

m. în exercitarea atribuțiilor, Directorul General al regiei, emite decizii cu caracter individual; 

acestea devin executorii după ce sunt comunicate persoanelor interesate.  
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   I. Rezumatul strategiei guvernamentale şi/sau, după caz, locale în domeniul în care 

acţionează întreprinderea publică, inclusiv obiectivele sectoriale şi fiscal-bugetare pe termen 

mediu şi lung ale statului  

 Strategia la nivelul judeţului Argeş pentru perioada 2018–2022 are la bază necesitatea 

optimizării oportunităţilor investiţionale care să contribuie la realizarea priorităţilor locale, judeţene 

şi regionale care ţin de competenţa administraţiei publice, în conformitate cu liniile strategice 

europene, naţionale şi regionale şi posibilităţile reale de acţiune ale Consiliului Judeţean, potrivit 

Legii 215/2001 a administraţiei publice locale. Au fost astfel elaborate Obiectivelor Strategice de 

Dezvoltare a judeţului Argeş 2018- 2022, document care trasează orientările generale ale dezvoltării 

viitoare a judeţului vizând  utilităţile publice, conservarea patrimoniului şi dezvoltarea serviciilor 

culturale, precum şi creşterea capacităţii administrative. În cadrul acestor obiective, un loc aparte îl 

constituie conservarea patrimoniului cultural, fiind identificate o serie de cauze care pun în pericol 

starea acestuia, printre care menționăm  schimbările climatice și alte schimbări de mediu, intervenţia 

umană, riscuri legate de securitate, lipsa de educaţie, nerespectarea legislaţiei, intervenţii neavizate, 

lipsa fondurilor pentru sprijinirea proprietarilor. Printre acțiunile necesare pentru conservarea 

patrimoniului şi dezvoltarea serviciilor culturale, identificăm finanțarea patrimoniului cultural, 

crearea/modernizarea infrastructurilor conexe de utilitate publică şi dezvoltarea de infrastructuri 

publice. 

 În ceea ce priveşte creşterea capacităţii administrative, sunt necesare măsuri ce vizează 

formarea resurselor umane (a personalului), optimizarea mediului în care aceștia își desfășoară 

activitatea și transpunerea procedurilor implementate în instituții și organisme similare din țară și din 

străinătate. Astfel, sunt necesare acțiuni privind adaptarea structurilor, optimizarea proceselor și 

pregătirea resurselor umane pentru realizarea și punerea în aplicare a politicilor publice bazate pe 

dovezi, corelarea planificării strategice cu bugetarea pe programe, simplificarea legislației și 

reducerea sarcinilor administrative, consolidarea capacității autorităților și instituțiilor  publice 

pentru implementarea transparentă și eficientă a achizițiilor publice precum și îmbunătățirea 

sistemului managerial de control. 
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II. Viziunea generală a autorităţii publice tutelare şi a acţionarilor, după caz, cu privire 

la misiunea şi obiectivele întreprinderii publice, în domeniul de activitate în care operează 

întreprinderea publică 

Regia de Administrare a Domeniului Public și Privat al Județului Argeş R.A. este persoană 

juridică română de interes judeţean, care se organizează şi funcţionează sub autoritatea Consiliului 

Judeţean Argeş, pe bază de gestiune economică şi autonomie financiară, conform legilor şi 

prezentului regulament.  

 Regia de Administrare a Domeniului Public şi Privat al Judeţului Argeş R.A. funcţionează 

conform H.C.J. nr.175/20.09.2010, sub autoritatea Consiliului Judeţean Argeș, ca persoană 

juridică română de interes judeţean, pe bază de gestiune economică şi autonomie financiară, 

conform legilor şi regulamentului de organizare şi functionare propriu, având în 

administrare imobile din domeniul public şi privat al judeţului Argeş. 

Obiectul principal de activitate este: administrarea imobilelor pe bază de comision sau 

contract.  

Pentru realizarea obiectului principal de activitate Regia de Administrare a Domeniului 

Public şi Privat al Judeţului Argeş R.A.: 

 administrează patrimoniul public şi privat al Județului Argeș, dat în administrare 

de Consiliul Judeţean Argeş; 

 propune spre aprobare Consiliului Județean Argeș, programul anual de 

administrare, întreținere și reparații a patrimoniului judeţului Argeş;   

 gestionează în condiții de eficienţă maximă patrimoniul predat în administrare de 

către Consiliul Județean Argeș, conform contractului de administrare încheiat cu 

autoritatea tutelară; 

Pentru atingerea obiectivelor şi pentru îndeplinirea atribuţiilor sale, Regia de 

Administrare a Domeniului Public şi Privat al Judeţului Argeş R.A. încheie contracte pe bază de 

tarife în baza Regulamentului serviciului de utilităţi publice de administrare a domeniului 

public și privat al Județului Argeș, a caietului de sarcini al Serviciului de administrare a 

domeniului public și privat al regiei și a contractului de dare în gestiune directă a 
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Serviciului privind administrarea domeniului public și privat al județului Argeș.  

Elementele pentru definirea viziunii autorității tutelare pentru R.A.D.P.P. ARGEȘ sunt: 

 Abordarea realistă: trebuie să se țină cont de criterii realiste ce rezultă din poziția 

de piață curentă, baza de active, capacitatea de finanțare etc;  

 Alinierea cu interesele autorității tutelare: este esențială alinierea cu interesele 

autorității tutelare, în caz contrar va fi imposibil să se atingă etapa vizionară;  

 Convingerea personalului cheie:  

-Viziunea trebuie implementată la nivelul întregii regii;  

- Personalul cheie trebuie să fie convins că viziunea este realistă și fezabilă.  

Autoritatea tutelară definește următorul obiectiv: obținerea performanțelor operaționale și 

financiare ale R.A.D.P.P.,  care să o recomande ca o entitate  competitivă pe piața serviciilor de 

administrare, întreținere  și reparații a clădirilor din domeniul public și privat al Județului Argeș. 

 În ceea ce privește directorii, relaţia cu autoritatea tutelară, respectiv Consiliul Județean 

Argeș și cu alte unități ale administrației locale și agenți economici, va avea la bază următoarele linii 

directoare: 

 Eficienţa şi eficacitatea actului managerial; 

 Disciplină şi autoritate; 

 Pregătire profesională; 

 Planificarea; 

 Tratament nedescriminatoriu; 

 Evitarea conflictului de interese. 

Obiectivele specifice ale întreprinderii publice 

 Administrarea, conservarea, protejarea şi întreţinerea imobilelor în care îşi 

desfăşoară activitatea instituţiile din subordinea Consiliului Judeţean Argeş, pe 

bază de contracte de prestări servicii, în funcţie de activitatea, specificul şi 

destinaţia imobilului administrat;  

 Exploatarea  în condiţii de eficiență economică, a bunurilor mobile şi imobile,   
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proprietate a regiei sau a Consiliului Judeţean Argeş, şi valorificarea lor în 

modalităţile permise de lege; 

 Administrarea patrimoniului Consiliului Judeţean Argeş, la tarife stabilite pentru 

fiecare activitate pe criterii economice, aprobate de autoritatea tutelară şi 

executarea lucrărilor de conservare, întreţinere, construcţii şi reparaţii la 

imobilele şi instalaţiile proprii, precum şi pentru terţi, în condiţiile legii.  

 

Alte obiective strategice pe care autoritatea publică tutelară le dorește a fi satisfăcute 

prin actul de administrare și conducere a regiei sunt: 

 Eficienţa economică: optimizarea permanentă a costurilor de producţie şi de 

logistică, astfel încât atingerea preformanţelor dorite a nivelului serviciilor 

cerute de consumatori să se realizeze cu costuri minime pentru aceştia;  

 Modernizarea şi îmbunătăţirea serviciilor: asigurarea dezvoltării durabile şi 

creşterea flexibilităţii organizaţiei; extinderea ariei de operare şi diversificarea 

ofertei de servicii către clienţi; îmbunătăţirea serviciului din punct de vedere al 

calităţii prin dezvoltarea şi introducerea de tehnologii noi; scurtarea timpilor de 

intervenţie; 

 Orientarea către client: creşterea gradului de încredere al clienţilor şi 

asigurarea unei transparenţe legate de acţiunile întreprinse;  

 Competenţa profesională: corecta dimensionare, informare şi motivare a 

personalului; 

 Grija pentru mediu: respectarea legislației în domeniu, p rivind gestionarea 

raţională a resurselor naturale; eliminarea aspectelor cu impact negativ asupra 

mediului; utilizarea de tehnologii şi materiale prietenoase mediului 

înconjurator; 

 Performanţa operaţională: încadrare în prevederile bugetare stabilite, în 

conformitate cu Normele metodologice elaborate de către Ministerul Finanțelor 

Publice; 

 Performanţa personalului: dezvoltarea competenţei angajaţilor, creşterea 

eficienţei resurselor umane şi promovarea lucrului în echipă.  
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  III. Încadrarea întreprinderii publice în una dintre următoarele categorii de scopuri ale 

întreprinderii publice, respectiv comercial, de monopol reglementat sau serviciu public 

Regia de Administrare a Domeniului Public şi Privat al Judeţului Argeş R.A . 

funcţionează conform H.C.J. Arges nr.175/20.09.2010 sub autoritatea Consiliului Judeţean 

Arges ca persoană juridică, de interes judetean pe bază de gestiune economică și autonomie 

financiară. 

Cadrul legal după care funcționează Regia de Administrare a Domeniului Public şi 

Privat al Judeţului Argeş R.A. este dat în principal de: 

 Legea nr.15/1990 privind reorganizarea unităţilor economice de stat în regii 

autonome şi societăţi comerciale, cu modificările şi completările ulterioare;  

 Hotărârea Consiliului Judeţean Argeş nr.  175/20.09.2010 privind înfiinţarea 

Regiei Regia de Administrare a Domeniului Public şi Privat al Judeţului Argeş 

R.A.; 

 Hotărârea Consiliului Judeţean Argeş nr. 98/28.06.2011 privind darea în gestiune 

directă a serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat al 

judeţului Argeş; 

 O.G. nr. 71/2006 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de 

administrare a domeniului public şi privat al judeţului Argeş;  

 Legea nr. 544/ 2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu 

modificările şi completările ulterioare;  

 Legea nr. 215/ 2001privind administraţia publică locală ;  

 Hotărâri ale Consiliului Judeţean Argeş;  

 Ordonanţa de Urgenţă nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a 

întreprinderilor publice modificată şi aprobată prin Legea  nr. 111/2016. 
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  IV. Modalitatea de asigurare a compensaţiilor corespunzătoare sau de plată a obligaţiei 

de serviciu public de către autoritatea publică tutelară dacă întreprinderea publică trebuie să 

îndeplinească obligaţii de serviciu public. 

     Regia de Administrare a Domeniului Public şi Privat al Judeţului Argeş R.A, nu 

primeşte subvenţii şi alocări bugetare din partea autoritaţii tutelare. 

V. Politica de dividende şi de vărsăminte din profitul net aplicabilă întreprinderii 

publice 

Repartizarea profitului la Regia de Administrare a Domeniului Public şi Privat al judeţului 

Argeş se face în conformitate cu prevederile Ordonanței nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la 

societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar 

de stat, precum și la regiile autonome, cu modificările şi completările ulterioare, după cum urmează: 

 Art. 1, alin.1, lit.f : profitul contabil rămas după deducerea impozitului pe profit 

se repartizează în procent de minim 50% sub formă de vărsăminte la bugetul de 

stat  sau local în cazul regiilor autonome. 

 Art.1, alin 4: regiile autonome au obligaţia să declare la organul  fiscal competent  

şi să  vireze la bugetul de stat sau local, după caz, în termen de 60 zile  de la 

termenul prevăzut de lege pentru depunerea situaţ iilor financiare anuale, sumele 

reprezentând  vărsămintele din profitul contabil  rămas după deducerea 

impozitului pe profit. În termen de 3 zile de la dată aprobării repartiţiei profitului, 

conducerea regiilor autonome are obligaţia înştiinţării autorităţ ilor publice 

centrale sau locale sub autoritatea cărora funcţionează, asupra cuantumului 

vărsămintelor la bugetul de stat sau local, după caz, în vederea înregistrării 

acestor creanţe în contabilitateaa autorităţilor respective.  
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VI. Politica de investiţii aplicabilă întreprinderii publice 

În realizarea politicii de investiţii aplicabile întreprinderii publice, organele de administrare şi 

conducere trebuie să urmărească îndeplinirea următoarelor principii: 

 Eficienţa economică; 

 Modernizarea şi îmbunătăţirea serviciilor; 

 Orientarea către client; 

 Competenţa profesională; 

 Grija pentru mediu; 

 Performanţa operaţională; 

 Performanţa personalului. 

 

     VII. Dezideratele autorităţii publice tutelare şi acţionarilor, după caz, cu privire la 

comunicarea cu organele de administrare şi conducere ale întreprinderii publice 

Comunicarea dintre organele de administrare si conducere ale  Regiei de Administrare 

a Domeniului Public şi Privat al Judeţului Argeş R.A.  și Autoritatea  tutelară se va face 

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

publice, cu modificările și completările ulterioare și H .G. nr. 722/2016 pentru aprobarea 

Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 

nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice.  La baza comunicării 

dintre autoritatea publică tutelară și organele de administrare și conducere ale regiei vor sta 

principiile transparenței, managementului participativ și asumarea răspunderii. 

 Conștientizarea și implicarea fiecărei părți în procesul de comunicare reprezintă un 

aspect cheie pentru eficacitatea procesului de comunicare. De asemenea, procesul de 

comunicare trebuie menținut la un nivel optim, fără a fi complicat în mod voit de vreuna 

dintre părți. 
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VIII. Condiţii privind calitatea şi siguranţa produselor şi serviciilor 

Privitor la respectarea și îmbunătățirea calității și siguranței produselor și serviciilor, 

administratorii regiei vor veghea la respectarea măsurilor privind implementarea politicii de 

personal instituită la nivelul regiei și o permanentă instruire a personalului, motivarea 

acestora precum și crearea unui mediu de lucru conform standartelor în vigoare în vederea 

desfășurării activităților autorizate de regie, prin personal calificat și autorizat. 

Se va avea în vedere achiziționarea unor materii prime, produse, materiale de calitate 

superioară și utilizarea lor corespunzătoare. Tot în vederea creșterii calității serviciilor 

regiei, se vor achiziționa utilaje, echipamente și/sau implementa tehnologii care să conducă 

la o creștere calitativă a lucrărilor efectuate de regie.  

În scopul creșterii calității lucrărilor, regia va utiliza eficient toate resursele de care 

dispune;  în acest scop, organele de administrare și conducere vor avea o imagine acurată a 

capacității regiei, propunând și implementând soluții pentru optimizarea acesteia, fără a 

înregistra costuri suplimentare acolo unde este cazul. În mod necesar, investițile pentru a 

crește calitatea lucrărilor vor fi aprobate și implementate. Auditarea activităților care 

constituie fundament pentru calitate reprezintă un aspect esențial pentru acest capitol, 

organele de administrare și conducere fiind responsabile pentru aceasta.  

 

IX. Etică, integritate şi guvernanţă corporativă 

 Așteptările autorității publice tutelare în domeniul eticii, integrității și guvernanței 

corporative au drept fundament câteva valori și principii care trebuie să guverneze comportamentul 

etic și profesional al organelor de conducere: 

1. Profesionalismul - toate atribuțiile de serviciu care revin directorilor trebuie îndeplinite cu 

maximum de eficiență și eficacitate, conform competențelor deținute și în cunoștință de cauză în 

ceea ce privește reglementările legale; 

2. Imparțialitatea și nediscriminarea - principiu conform căruia directorii sunt obligați să aibă o 

atitudine obiectivă, neutră față de orice interes politic, economic, religios sau de altă natură, în 
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exercitarea atribuțiilor funcției; 

3. Integritatea morală - principiu conform căruia directorilor le este interzis să solicite sau să 

accepte, direct ori indirect, pentru ei sau pentru altul, vreun avantaj ori beneficiu moral sau 

material, sau să abuzeze de funcția pe care o dețin; 

4. Libertatea de gândire și exprimare - principiu conform căruia directorii pot să-și exprime și 

să-și fundamenteze opiniile, cu respectarea ordinii de drept și a bunelor moravuri; 

5. Onestitatea, cinstea și corectitudinea - principiu conform căruia directorii în exercitarea 

mandatului trebuie să respecte, cu maximă seriozitate, legislația în vigoare; 

6. Deschiderea și transparența - principiu conform căruia activitățile desfășurate de directori în 

exercitarea funcțiilor lor sunt publice și pot fi supuse monitorizării cetățenilor; 

7. Confidențialitatea - principiu conform căruia directorii trebuie să garanteze confidențialitatea 

informațiilor care se află în posesia lor. 

 Totodată, sunt așteptate măsuri de conformare la reglementările noi intrate în vigoare, 

respectiv: 

- notificarea imediată a Autorității Tutelare în cazul devierii de la indicatorii de 

performanță stabiliți 

- conformarea la prevederile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a 

întreprinderilor publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în sensul 

că activitatea organelor de conducere trebuie să fie transparentă și accesibilă, garantând o 

bună comunicare. 
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