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DIRECŢIA GUVERNANŢĂ CORPORATIVĂ
Art. 168 Obiect de activitate
1. Pune în aplicare şi asigură exercitarea atribuţiilor şi competenţelor prevăzute de
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanţa corporativă a
întreprinderilor publice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 111/2016, cu
modificările şi completările ulterioare, fiind structura de guvernanţă corporativă proprie a
Municipiului Bucureşti, asigurând respectarea ansamblului de reguli care guvernează
sistemul de administrare şi control în cadrul unei întreprinderi publice, raporturile dintre
autoritatea publică tutelară şi organele întreprinderii publice, dintre consiliul de
administraţie sau de supraveghere, directori sau directorat, acţionari şi alte persoane
interesate;
2. Instituie pârghii de garantare a obiectivităţii şi transparenţei selecţiei
managementului şi a membrilor organelor de administrare, de asigurare a
profesionalismului şi responsabilităţii deciziei manageriale, mecanisme suplimentare de
protecţie a drepturilor acţionarilor minoritari şi o transparenţă accentuată faţă de public atât
a activităţii societăţilor de stat, cât şi a politicii de acţionariat a statului;
3. Asigură un management stabil, uniform şi profesional la societăţile constituite în
subordinea Consiliului General al Muncipiului Bucureşti la care sunt aplicabile prevederile
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanţa corporativă a
întreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare, sprijinind autoritatea
publică tutelară în îndeplinirea obiectivelor de către societăţile comerciale şi regiile
autonome aflate sub autoritatea sa;
4. Directorul executiv coordonează, îndrumă, controlează şi răspunde de întreaga
activitate a direcţiei, ducând la îndeplinire sarcinile rezultate din actele normative în
vigoare şi dispoziţiile primite de la conducerea Primăriei Municipiului Bucureşti.
Art. 169 Atribuţii
1. Face demersuri şi asigură, la regiile autonome:
a) întocmirea scrisorilor de aşteptări pe care le supune spre aprobare
Primarului General şi publicarea pe pagina proprie de internet pentru a fi luate la
cunoştinţă de candidaţii la postul de administrator sau director aflaţi pe lista scurtă;
b) numirea şi revocarea membrilor consiliilor de administraţie conform
prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanţa
corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare;
c) negocierea şi aprobarea indicatorilor de performanţă financiari şi
nefinanciari pentru consiliile de administraţie, fundamentaţi pe baza planurilor de
administrare şi a scrisorilor de aşteptări în termen de 30 de zile de la data comunicării
acestora;
d) încheierea contractelor de mandat cu administratorii regiilor autonome;
e) monitorizarea şi evaluarea anuală a performanţelor consiliilor de
administraţie, pentru a se asigura, în numele unităţii administrativ-teritoriale fondatoare, că
sunt respectate principiile de eficienţă economică şi profitabilitate în funcţionarea regiei
autonome;
f) monitorizarea şi evaluarea indicatorilor de performanţă financiari şi
nefinanciari cuprinşi în anexa la contractul de mandat;
g) întocmirea şi publicarea pe pagina proprie de internet a listei
administratorilor în funcţiune de la regiile autonome;
h) Înscrierea în lista administratorilor se face după finalizarea procedurii de
selecţie conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanţa
corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare. Procedurile
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de selecţie a administratorilor se pot desfăşura de către autoritatea publică tutelară ori de
câte ori este necesar, cu respectarea condiţiilor de publicitate legale.
2. Face demersuri şi asigură, la societăţile comerciale la care unitatea
administrativ teritorială Municipiul Bucureşti este acţionar unic, majoritar sau la care deţine
controlul:
a) numirea reprezentanţilor unităţii administrativ-teritoriale în adunarea
generală a acţionarilor sau asociaţilor şi aprobarea mandatului acestora;
b) propunerea, în numele unităţii administrativ-teritoriale acţionare, a
candidaţilor pentru funcţiile de membri ai consiliului de administraţie sau, după caz, de
supraveghere, cu respectarea condiţiilor de calificare şi experienţă profesională şi selecţie
prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanţa
corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare;
c) întocmirea scrisorilor de aşteptări şi publicarea pe pagina proprie de
internet pentru a fi luate la cunoştinţă de candidaţii la postul de administrator sau director
înscrişi pe lista scurtă;
d) monitorizarea şi evaluarea anuală prin reprezentanţii autorităţii publice
tutelare în adunarea generală a acţionarilor a performanţelor consiliilor de administraţie,
pentru a se asigura, în numele unităţii administrativ-teritoriale acţionare, că sunt respectate
principiile de eficienţă economică şi profitabilitate în funcţionarea societăţilor;
e) asigurarea transparenţei politicii de acţionariat a statului în cadrul
societăţilor faţă de care exercită competenţele de autoritate publică tutelară;
f) mandatarea reprezentanţilor săi în adunarea generală a acţionarilor să
negocieze şi să aprobe indicatorii de performanţă financiari şi nefinanciari pentru consiliile
de administraţie;
g) monitorizarea şi evaluarea indicatorilor de performanţă financiari şi
nefinanciari anexaţi la contractul de mandat;
3. Face demersuri şi asigură, la societăţile la care regiile autonome sau societăţile
comerciale de mai sus deţin participaţie majoritară sau o participaţie care le asigură
controlul:
a) vegherea la exercitarea de către întreprinderea publică, în condiţii de
eficienţă economică şi strategică, a calităţii de acţionar;
b) vegherea la respectarea de către societatea controlată a principiilor de
eficienţă economică şi profitabilitate;
c) asigurarea prin reprezentanţii în adunarea generală a acţionarilor de
reflectarea cerinţelor din scrisoarea de aşteptări în indicatorii de performanţă financiari şi
nefinanciari ce constituie anexă la contractul de mandat;
d) monitorizarea şi evaluarea indicatorilor de performanţă financiari şi
nefinanciari anexaţi la contractul de mandat;
4. Colaborează cu comitetele de nominalizare şi remunerare din cadrul consiliilor
de administraţie ale întreprinderilor publice de sub autoritatea Consiliului General al
Municipiului Bucureşti, precum şi cu experţii independenţi selectaţi în vederea selecţiei
administratorilor la întreprinderile publice din portofoliul Consiliului General al Municipiului
Bucureşti;
5. Monitorizează şi evaluează aplicarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările şi
completările ulterioare şi raportează Ministerului Finanţelor Publice cu privire la aceasta şi
cu privire la îndeplinirea atribuţiilor proprii privind aplicarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu
modificările şi completările ulterioare;
6. Exercită la societăţile înfiinţate conform Legii nr. 31/1990, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, care nu sunt organizate ca societăţi pe acţiuni,
competenţele prevăzute de lege şi aprobă actul constitutiv în care se reglementează
numărul administratorilor, procedura de selecţie şi constituirea comitetelor din rândul
administratorilor, acolo unde este cazul;
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7. Stabileşte criteriile de integritate pentru membrii consiliului de administraţie/
consiliului de supraveghere, directori/directorat şi asigură înscrierea acestora în
contractele de mandat;
8. Întocmeşte şi actualizează periodic evidenţa organelor de administrare şi de
conducere ale instituţiilor publice, precum şi ale întreprinderilor publice din subordinea
Consiliului General al Municipiului Bucureşti;
9. Păstrează evidenţa contractelor de mandat dintre administratorii societăţilor şi
Consiliul General al Municipiului Bucureşti, precum şi ale directorilor de la societăţile din
portofoliul Consiliului General al Municipiului Bucureşti;
10. Păstrează evidenţa planurilor de administrare aprobate, depuse de către
întreprinderile publice din subordinea Consiliului General al Municipiului Bucureşti;
11. Coordonează procesul de analiză anuală, împreună cu direcţiile de specialitate,
Direcţia Generală Economică şi Direcţia Juridic, a activităţii consiliilor de
administraţie/consiliilor de supraveghere, precum şi îndeplinirea obiectivelor din planurile
de administrare pentru a se asigura, în numele Consiliului General al Municipiului
Bucureşti, că sunt respectate principiile de eficienţă economică şi profitabilitate în
funcţionarea societăţii;
12. Raportează către Ministerul Finanţelor Publice indicatorii de performanţă
monitorizaţi la întreprinderile publice de către acest minister, trimestrial, până la sfârşitul
lunii următoare trimestrului precedent;
13. Elaborează în fiecare an, împreună cu compartimentele din cadrul Primăriei
Municipiului Bucureşti şi cu managementul întreprinderilor publice la care Consiliul
General al Municipiului Bucureşti este acţionar în numele statului, un raport privitor la
întreprinderile publice aflate în subordinea, în coordonarea, sub autoritatea ori în
portofoliul municipiului Bucureşti. Raportul este publicat pe pagina de internet a
Municipiului Bucureşti până la sfârşitul lunii iunie a anului în curs;
14. Furnizează elementele de sinteză Primarului General, necesare fundamentării
unor decizii în domeniul guvernanţei corporative, pe baza documentaţiilor întocmite de
către managementul întreprinderilor publice la care Consiliul General al Municipiului
Bucureşti deţine acţiuni în numele statului;
15. Iniţiază proiecte de hotărâri ale Consiliului General al Municipiului Bucureşti din
domeniul de activitate, împreună cu direcţiile de specialitate;
16. Analizează actele normative care vizează domeniul administraţiei publice
centrale şi al guvernanţei corporative;
17. Îndeplineşte şi alte atribuţii prevăzute de lege din domeniul său de activitate.
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