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Cap.II. Partile contractante
Municipiul Craiova (denumit in continuare "mandant"), cu sediul in Craiova, str. Targului,
nr.26 judetul Dolj, reprezentat prin, dna. Lia-Olguta Vasilescu, Primarului Municipiului Craiova,
potrivit art. 154 din O.U.G. nr. 5712019, privind Codul Administrativ

~1 ,.--~' l n
Domnulldoamna R.L-=sc:..£'rojU ~\~lJ.\J,- \()'NIJ \. (denumit in continuare "mandatar"),- ./

membru al Consiliului de administratie al R.A.A.D.P.F.L. Craiova, domiciliat in
c.RPrtO\JI\- , s n _, judetul Dolj, identificat cu
B.LlC.I., seria <, ,elibe;at de S~ P ~\_~\LQ la data de
A ~ f OJ., cRD1
Cap. III. Obiectul contractului

Obiectul prezentului contract consta in indeplinirea de catre mandatar, in numele si pentru
mandant, a atributiilor autoritatii tutelare la R.A.A.D.P.F.L. Craiova, in cadrul consiliului de
administratie, in conditiile si limitele impuse de prezentul contract.

Organizarea si gestionarea activitatii regiei se vor efectua pe baza criteriilor de
performanta anexa, care fac parte integranta din prezentul contract.

Mandatarul este ins arc inat cu indeplinirea tuturor actelor necesare si utile pentru
realizarea obiectului de activitate al R.A.A.D.P.F.L. Craiova, conform dispozitiilor legii si a
aetului constitutiv al regiei, inclusiv a aetelor si a sarcinilor care au fost delegate de catre
Municipiul Craiova catre Consiliul de Administratie al R .A.A.D.P.F.L. Craiova.

In schimbul activitatii prestate, mandatarul, in calitate de membru al Consiliului de
Administratie, va fi remunerat de catre R.A.A.D.P.F.L. Craiova eu 0 indernnizatie lunata, in
conditiile prezentului contract.

Cap.I. Preambul
Urmare a acordului de vointa intervenit intre partile semnatare s-a incheiat prezentul contract de
mandat, in conditiile si limitele ce urmeaza a fi prezentate mai jos si in aplicarea prevederilor
cuprinse in: Ordonanta de urgenta a Guvernului privind guvernanta corporativa a intreprinderilor
publice nr. 109/2011, precum si Hotararea Guvernului nr. 72212016 pentru aprobarea Normelor
metodologice de aplicare a unor prevederi din OUG nr. 109/2011 privind guvemanta corporatista
a intreprinderilor, O.U.G. nr. 5712019, privind Codul Administrativ, in Legea privind
reorganizarea unitatilor economice de stat ca regii autonome si societati comerciale nr. 15/1990 si
Codul Civil.

CONTRAC~ DE MANDAT
Incheiat astazi OILH )J 0& l ,intre:

ANEXANR.2..(\
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Cap. IV. Drepturile, declaratiile, atributiile ~iobligatille partilor contractante
Art. 1. Drepturile mandatarului:
a) de a solicita directorului general! directorilor mandantului informatii cu privire la activitatea
regiei, avand acces la toate documentele privind operatiunile regiei in conditiile legii;
b) de a convoca, in conditiile legii si aActului Constitutiv, Consiliul de Administratie;
c) sa primeasca lunar remuneratia stabilita conform prezentului Contract;
d) de a solicita decontarea cheltuielilor de deplasare si a altor cheltuieli realizate in interesul
regiei pe baza documentelor justificative si in conditiile legii;
e) sa se retraga din calitatea de Membru al Consiliului deAdministratie, sub conditia cornunicarii
in scris mandantului a unui preaviz, cu eel putin 60 (saizeci) zile lucratoare anterior retragerii;
f) de a fi asigurat pentru raspunderea profesionala civila privind activitatea sa in cadrul
Consiliului de Administratie, prima de asigurare ce va fi achitata de societate pentru fiecare
membru in Consiliu deAdministratie;
g) de a reprezenta societatea in relatiile cu tertii, in limitele prevazute in Actul Constitutiv;
h) sa beneficieze de descarcarea de gestiune, anual (dupa aprobarea situatiilor financiare anuale
auditate si a raportului administratorilor) precum si la finalul mandatului, respectiv in 30
(treizeci) de zile de la data incetarii mandatului.
Art. 2. in realizarea prezentului contract, mandatarul va vota ducerea la indeplinire a
urmatoarelor atributii generale:
a) aproba directiile principale de activitate si de dezvoltare a regiei autonome,
b) verifies functionarea sistemului de control intern / managerial, implementarea politicilor
contabile $irealizarea planificarii financiare;
c) numeste si revoca directorii si stabileste remuneratia lor;
d) evalueaza activitatea directorilor, verifica executia contractelor de mandat ale acestora;
e) elaboreaza raportul semestrial, prezentat autoritatii publice tutelare, privitor la activitatea
regiei autonome, care inc1ude si informatii referitoare la executia contractelor de mandat ale
directorilor.
f) indeplineste toate actele necesare si utile pentru realizarea obiectului de activitate al regiei
autonome, conform prevederilor legale.
Art. 3. in realizarea prezentului contract, mandatarul va indeplini urmatoarele obligatii:
a) mandatarul declara ca a luat cunostinta de prevederile Actului Constitutiv al regret, a
Regulamentului Consiliului de Administratie. Pe perioada derularii mandatului sau va actiona cu
prudenta si diligenta unui bun proprietar;
b) mandatarul declara ca nu se afla in niciuna dintre situatiile de incompatibilitate sau concurenta
prevazute de Legea Societatilor nr. 3111990, republicata, cu modificarile ulterioare de OUG
nr.l 09!2011, cu modificarile si completarile ulterioare, sau de orice alte reglementari legale
imperative in vigoare;
c) exercita in cadrul Consiliului de Administratie competentele/atributiile legale si cele prevazute
In Actul Constitutiv al societatii si reprezinta mandantul in conformitate cu limitele care Ii sunt
acordate prin lege, Actul Constitutiv ~i Hotararile Consiliului Local, rara a-si limita
competentele/atributiile In mod restrictiv la:
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1.) in termen de 90 (nouazeci) de zile de la data numirii sale elaboreaza si prezinta Consiliului
de Administratie spre aprobare impreuna cu ceilalti membri ai Consiliului de Administratie
planul de administrare, care include strategia de administrare pe durata mandatului pentru
atingerea obiectivelor si criteriilor de performanta stabilite in prezentul contract;
2.) raspunde in solidar cu ceilalti membri ai Consiliului de Administratie de implementarea
integrala a planului de administrare al societatii. .In exercitarea functiilor sale conform
prezentului Contract, mandatarul va lucra sub indrumarea si se va subordona Municipiului
Craiova in conformitate cu prevederile Contractului siActului Constitutiv;
3.) impreuna cu membrii Consiliului de Administratie numeste directorul general/directorii, le
stabileste remuneratia si ii revoca;
4.) in termen de 90 (nouazeci) de zile de la numire, analizeaza impreuna cu membrii Consiliului
de Administratie planul de management prezentat de directorul general/directorii pe durata
mandatului si pentru primul an de mandat, cuprinzand strategia de conducere pentru atingerea
obiectivelor si criteriilor de performanta stabilitate in Contractul de Mandat; impreuna cu ceilalti
membri ai Consiliului de Administratie aproba planul de management inaintat de Directorul
general/directori
5.) impreuna cu membrii Consiliului de Administratie exercita controlul asupra modului in care
Directorul general conduce activitatea mandantului, evaluand activitatea Direetorului
general/directorilor atat sub aspectul executiei contractului de mandat, cat si a planului de
management;
6.) poate solicita Directorului generalldirectorilor orice informatii pe care le considera necesare
pentru exercitarea atributiilor sale in conditiile stabilite de Consiliul deAdministratie;
7.) impreuna cu membrii Consiliului de Administratie se ingrijeste de publicarea politicii si
criteriilor de remunerare a membrilor Consiliului de Administratie si a Directorilor, pe pagina de
internet a mandantului;
8.) prezinta Municipiului Craiova un raport privind activitatea de administrare, care include si
informatii referitoare la executia contractelor de mandat ale Directorilor, detalii privind
activitatile operationale, performantele financiare si raportarile contabile semestriale ale
mandantului;
9.) impreuna eu membrii Consiliului de Administratie elaboreaza un raport anual (care se publica
pe pagina de Internet a mandantului) privind activitatea mandantului in luna mai a anului urmator
celui cu privire la care se face raportarea;
10.) informeaza Municipiul Craiova, dupa prima sedinta a Consiliului de Administratie, ce
urmeaza incheierii actului juridic, asupra:
a) oricarei tranzactii cu administratorii ori cu Directorii, cu angajatii, prin punerea la dispozitia
Municipiul Craiova a documentelor ce reflecta datele si informatiile esentiale si semnificative in
legatura eu acele tranzactii;
b) tranzactiilor incheiate cu sotul sau sotia, rudele ori afinii pana la gradul IV inclusiv, ai
persoanelor prevazute la lit. (a) sau orice alte informatii prevazute de lege;
I I.) informeaza Municipiul Craiova, dupa prima sedinta a Consiliului de Administratie, ce
urmeaza incheierii actului juridic, asupra oricarei tranzactii incheiate de mandant cu 0 alta
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intreprindere publica ori cu Ministerul Finantelor Publice, daca tranzactia are eontravaloarea,
individual sau intr-o serie de tranzactii, minima a 100.000 Euro;
12.) reprezinta mandantul in raporturile cu Direetorul generalldirectorii impreuna cu membrii
Consiliului de Administratie avizeaza situatiile financiare ale mandantului;
13.) impreuna cu membrii Consiliului de Administratie avizeaza/aproba contractele, creditele si
diferitele operatiuni la nivelul mandantului, conform limite lor de competenta stabilite prin Actul
Constitutiv al societatii;
14.) impreuna cu membrii Consiliului de Administratie creeaza in cadrul Consiliului de
Administratie, Comitetul de nominalizare si remunerare, Comitetul de audit si alte comitete,
fiecare cuprinzand eel putin doi dintre membrii Consiliului de Administratie;
15.) ia toate masurile necesare si utile pentru buna functionare a mandantului, avand
competentele si atributiile stabilite de lege si Aetul Constitutiv precum si cele delegate de catre
Municipiul Craiova sau Directorului general conform legii sau Actului Constitutiv;
16.) impreuna eu membrii Consiliului de Administratie supravegheaza, indruma si coordoneaza
activitatea directorilor cu atributii de condueere delegate de Consiliul de Administratie;
17.) i~i exercita mandatul eu prudenta si diligenta unui bun administrator, cu loialitate, in
interesul societatii si a actionarilor;
18.) mandatarul care are intr-o anumita operatiune, direct sau indirect interese comune intereselor
mandantului trebuie sa instiinteze Consiliul de Administratie despre aeeasta precum si pe
auditorii intemi si sa nu ia parte la nici 0 deliberare privind aceasta operatiune, Aceeasi obligatie
o are mandatarul in cazul in care, intr-o anumita operatiune, constata ca prezinta interes sotia,
rudele sau afinii sai pana la gradul al 4-lea inclusiv. Mandatarul care nu a respectat prevederile
prezentului alineat va raspunde de daunele ce au rezuItat pentru mandant;
19.) in exercitarea atributiilor sale, prevazute de prezentul Contract, mandatarul va coopera cu
ceilalti membri ai Consiliului de Administratie, cu angajatii mandantului, precum ~i cu
consultantii externi/interni ai acestuia sau alti membri din conducerea mandantului;
20.) mandatarul i~i va duce la indeplinire sarcinile, atingand standardele profesionale stabilite
pentru acest tip de activitate si cu prevederile prezentului Contract. In exercitarea atributiilor sale
de mandat decizional, mandatarul va actiona in interesul mandantului;
21.) in cazul numirii sale in functia de presedinte al Consiliului de Administratie, mandatarului ii
revin si atributiile corespunzatoare acestei functii, stabilite in Actul Constitutiv al mandantului si
in prevederile legale aplicabile;
22.) va respecta orice alta interdictie, restrictie ori limitare impusa de prevederile legale
aplicabile functiilor de conducere in cadrul intreprinderilor publice;
23.)in termen de maximum 30 de zile de la data numirii sale, eonsiliul de administratie
elaboreaza 0 propunere pentru componenta de administrare a planului de administrare in vederea
realizarii indicatorilor de performanta financiari si nefinanciari. Componenta de administrare
mentionata mai sus se cornpleteaza cu eomponenta manageriala elaborata conform prevederilor
art. 22 aJiTLLU din O.V.G. nr. 109/2011, cu modificarile si completarile ulterioare. Planul de
administrare se supune analizei consiliului de administratie al regiei autonome si se aproba prin
decizie a acestuia.
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sarcina sa;
(2) Mandatarii sunt solidar raspunzatori cu predecesorii lor in functie daca, avand cunostinta de
neregulile savarsite de acestia, nu Ie comunica in scris auditorilor interni si auditorului financiar,
pre cum si autoritatii publice tutelare.
(3) Raspunderea pentru actele savarsite de un alt administrator nu cade in sarcina
administratorilor care au aprobat consemnarea in Registrul deciziilor Consiliului de
Administratie impotrivirea lor si i-au incunostiintat apoi despre aceasta, in scris, pe auditorii
intemi, auditorul financiar si autoritatea publica locala.
(4) Membrii Consiliului de Administratie al regiei autonome au obligatia sa dezvolte si sa aplice
strategii, planuri si politici privind reducerea obligatiilor financiare restante, reducerea pierderilor
economice, cresterea profiturilor, a cifrei de afaceri, cresterea productivitatii muncii si
dezvoltarea competitivitatii regiei autonome.

24.)Indicatorii de performanta financiari ~i nefinanciari rezultati din planul de administrare ~i
care vor constitui anexa la prezentul contract, se vor aproba de catre Municipiul Craiova, ca
autoritate publica tutelara, in termenul stipulat la art.13 din O.D.G. nr.109/2011.
Art. 4. (1) Mandatarul accepts acest contract de mandat, fiind tinut sa-si indeplineasca obligatiile
contractuale cu buna-credinta, avand diligenta unui bun adminstrator si prudenta specifica
raporturilor juridice cu caracter oneros.
(2) Mandatarul declara pe proprie raspundere ca nu se afla in nici una din situatiile de
incompatibilitate prevazute de legislatia in vigoare, de statutul sau profesional sau de calitatea
detinuta.
Art. 5. (1) Pe langa cele prevazute la art. 1-3, mandataruI mai este obligat:
a) sa depuna toate diligentele in scopul realizarii unei gestionari eficiente a capitalului de stat, de
catre regia autonoma la care este mandatar;
b) sa pastreze confidentialitate cu privire la activitatea regiei autonome pe toata perioada
mandatului, precum si inca un an de Ia incetarea prezentului contract;
c) sa ia masuri ca regia autonoma sa transmita mandantului toate datele si informatiile solicitate
de acesta;
d) sa sesizeze mandantul asupra deficientelor sau neregulilor de natura a periclita normal a
functionare a regiei autonome pe care le constata direct sau indirect. in cazul in care deficientele
sau neregulile nu pot fi inlaturate operativ, mandatarul va propune si masurile ce le considera ca
ar trebui luate;
e) sa depuna la Municipiul Craiova, in termen de eel mult doua zile de la data desfasurarii
sedintei consiliului de administratie, copii conforme cu originalul (stampilate si semnate de
conducerea societatii) de pe hotararile adoptate si procesele-verbale ale sedintelor;
g) sa furnizeze oricand mandantului, la solicitarea acestuia, informatii si date asupra exercitiului
mandatului sau sau legate de activitatea regiei autonome;
i) sa indeplineasca hotararile Consiliului Local al Municipiului Craiova aplicabile regiei
autonome;
j) sa exercite cu buna credinta ~i profesionalism toate atributiile si competentele pe care legea,
actul constitutiv al R.A.A.D.P.F.L. Craiova sau hotararile Consiliului Local Craiova Ie traseaza in



Cap. VI Remunerarea mandatarului ~idurata mandatului
Art. 9. Pentru indeplinirea mandatului sau, mandatarul va primi de la regia autonoma, 0

remuneratie lunara fixa bruta, de 4128 lei/luna, revizuita anual, in functie de gradul de
indeplinire a indicatorilor de performanta prevazuti in contractul de mandat.
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Cap. V. Raspunderea contractuala a partilor semnatare
Art. 7. Raspunderea mandatarului:
a) Avand in vedere caracterul oneros al prezentului contract, mandatarul este tinut raspunzator in
conditiile legislatiei in vigoare aferente contractului. In acest sens, raspunderea sa functioneaza
pentru neexecutarea totala/partiala cat si pentru executarea defectuoasa a acestuia.
b) Producerea de daune materiale ~i morale mandantului prin fapte sau omisiuni produse in
executarea contractului de mandat atrage raspunderea civila a mandatarului.
In cazul in care faptele sau omisiunile au caracter penal, mandatarul raspunde in conformitate cu
prevederile legii penale.
Art. 8. Raspunderea mandantului:
a) raspunderea mandantului va fi operata in situatia nerespectarii obligatiilor asumate pnn
prezentul contract, precum si in situatia executarii defectuoase, a neexecutarii totale sau partiale a
obligatiilor asumate;
b) mandantul nu raspunde pentru actele sau faptele ilicite cauzatoare de prejudicii, savarsite de
mandatar prin depasirea competentelor atribuite prin prezentul contract;

(5) Membrii Consiliului de administratie al regiei autonome au obligatia de a implementa in
R.A.A.D.P.F.L. Craiova un sistem de analiza si evaluare a situatiei curente, precum si un set de
indicatori de performanta in raport cu care sa se defineasca permanent oportunitatile de
imbunatatire a activitatii regiei autonome.
(6) Sa indeplineasca orice alte obligatii ce decurg din lege si din hotararile Consiliului Local al
Municipiului Craiova.
Art. 6. Obligatiile mandantului:
in derularea prezentului contract, mandantului ii revin urmatoarele obligatii:
a) sa asigure mandatarului deplina libertate in indeplinirea atributiilor/ sarcinilor/ obligatiilor in
calitate de administrator, singurele limitari fiind cele prevazute de lege, de Actul Constitutiv al
mandantului si de prezentul Contract;
b) sa stabileasca remuneratia lunara fixa, pentru executarea mandatului sau, si revizuita anual, in
functie de gradul de indeplinire a indicatorilor de performanta prevazuti in contractual de
mandate;
c) sa asigure mandatarului conditiile de munca si dotarile necesare pentru desfasurarea activitatii;
d) sa analizeze gradul de indeplinire a obiectivelor si performantelor mandatarului;
e) ia masuri de sanctionare pentru nerespectarea obligatiilor asumate de catre mandatar prin
prezentul Contract;
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Cap. IX. Incetarea contractului.
Art. 13. (1) Partile semnatare ale prezentului contract stabilesc ca acesta i~i poate Inceta efectele
in urmatoarele conditii:
a) renuntarea mandatarului la mandatul sau. In acesta situatie, mandatarul este obligat sa notifice
mandantului - cu eel putin 30 zile inainte - renuntarea sa, in caz contrar ramanand obligat la
daune interese pentru pagubele ce le-ar provoca;
b) revocarea de catre mandant a mandatarului sau, oricand acesta hotaraste;
c) modificari legislative de natura a impiedica asemenea forma de mandatare;
d) la expirarea perioadei stabilita ea durata a contractului de mandat;
e) in cazul in care se constata din culpa mandatarului 0 scadere a performantelor regiei autonome
fata de anul de referinta;
f) renuntarea de catre mandatar la mandatul incredintat;
g) acordul de vointa al partilor;
hjcand exists un caz de incompatibilitate prevazut de lege;

Cap. VIII. Clauze de loialitate ~i confidentlalitate
Art. 12. (l)Administratorul este obligat sa-si foloseasca intreaga capacitate de munca in interesul
societatii, comportandu-se ca un bun gospodar.
(2) Administratorului ii sunt interzise orice activitati in beneficiul unei regii autonome /societati
comerciale concurente, cu acelasi domeniu de activitate sau care se afla in relatii de comert cu
regia parte la contract. Interdictia se extinde si asupra sotului/sotiei administratorului, pre cum si
asupra rudelor si afinilor acestuia pana la gradul IV inclusiv.
(3) Pe intreaga durata a prezentului contract administratoruI este obligat sa pastreze
confidentialitatea datelor, informatiilor si documentelor referitoare la activitatea regiei autonome
care au acest caracter, obligatie care se mentine si pe 0 perioada de 3 ani de la incetarea
prezentului contract de mandat.
(4) Pe intreaga durata a prezentului contract administratorul este obligat sa nu utilizeze in scop
comercial, pentru sine sau pentru altul, rezultatele activitatilor tehnico stiintifice efectuate de
catre mandant sau a altor informatii secrete in legatura cu acestea (know-how sau altele
asemenea).

Cap. VII. Modificarea contractului
Art. 11. (1)Prevederile prezentului contract pot fi modificate, dupa 0 prealabila notificare scrisa,
cu acordul ambelor parti, prin act aditional.

(2) Prezentul contract va fi adaptat corespunzator reglementarilor legale ulterioare incheierii
acestuia care ii sunt aplicabile.

Art. 10. (1) Durata mandatului este de 4 ani de la data numirii in functie, in conditiile evaluarii
anuale a activitatii acestuia de catre autoritatea publica tutelara. Evaluarea vizeaza executia
anuala a contractului de mandate si a planului de administrare.

(2) Mandatul poate fi reinnoit prin hotararea mandantului.



Cap. XII. - Alte clauze
Art. 19. Mandantul va putea modifica oricand prevederile contractului atunci cand necesitatile 0

impun. Mandantul exonereaza de orice raspundere mandatarul in situatia modificarii sau
revocarii intempestive a mandatului sau.
Art. 20. Mandatarul nu poate transmite sau substitui mandatul sau altei persoane.
Art. 21. in executarea mandatului sau, mandatarul va avea in vedere cadrul legal si criteriile
orientative generale sau punctuale, date in scris de mandant.
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Cap. X. Forta majora.
Art. 14. (1) Niciuna din partile contractante nu raspunde de neexecutarea la termen sau/si de
executarea in mod necorespunzator -total sau partial - a oricarei obligatii care ii revine in baza
prezentului contract, daca neexecutarea sau executarea necorespunzatoare a obligatiei respective
a fost cauzata de forta majora, asa cum este definita de lege.
(2) Partea care invoca forta majora este obligata sa notifice cealalta parte, In term en de 5 zile de
la producerea evenimentului si sa ia toate masurile posibile in vederea limitarii consecintelor lui.
(3) Daca in termen de 5 zile de la producere, evenimentul respectiv nu inceteaza, partile au
dreptul sa-si notifice incetarea de plin drept a prezentului contract fara ca vreuna dintre ele sa
pretinda daune-interese.
Cap. XI. Obiectivele ~i criteriile de performanta
Art. 15. Obiectivele si criteriile de performanta reprezinta, In sensu I unei expresii cantitative si
valorice, principalele rezultate ale regiei autonome pe care mandatarul se angajeaza sa le obtina
prin conducerea, gestionarea si organizarea activitatii acestuia si sunt prevazute in anexa care
face parte integranta din prezentul contract de mandat.
Art. 16. Criteriile si obiectivele de performanta se actualizeaza anual in termen de 30 de zile de
la data aprobarii bugetului de venituri si cheltuieli, incheindu-se act aditional la prezentul
contract.
Art. 17. Mandatarul este obligat sa atinga realizarea criteriilor de performanta prevazute In
planul de administrare si In orice alte acte convenite de mandant ~i mandatar, sub sanctiunea
revocarii mandatarului din functia de administrator si incetarii prezentului contract in cazul in
care criteriile si obiectivele standard de performanta prevazute in Anexa 1 sunt indeplinite in
medie, in proportie mai mica de 80% intr-un an fiscal sau in proportie mai mica de 85% In doi
ani fiscali consecutivi, din culpa mandatarului.
Art. 18. Modificarile ~i completarile ulterioare, in timpul unei executii bugetare se fac prin
corelarea cu Bugetul de venituri si chetuieli ori de cate ori acesta se rectifies.

i) in cazul insolvabilitatii sau lichidarii regiei;
j) decesul mandatarului sau punerea acestuia sub interdictie judecatoreasca;
(2) in cazul revocarii sale, mandatarul este obligat sa inapoieze regiei autonome toate actele
si documentele detinute in exercitarea atributiilor sale la data expirarii preavizului acordat,
potrivit legii.
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Municipiul Craiova
prin

PRIMAR,

Lia-Olgut :

Art. 22. Mandantul are dreptul de a declansa procedurile privind incidenta raspunderii
mandatarului oricand considera justificat, pentru neexecutarea totala/partiala sau executarea
defectuoasa a mandatului acestuia.
Art. 23. Anexa privind obiectivele si criteriile de performanta a mandatarului, precum $1
obiectivele cuantificate privind reducerea obligatiilor restante, reducerea pierderilor, cresterea
profiturilor, a cifrei de afaceri si cresterea productivitatii muncii face parte integranta din
prezentul contract.
Art. 24. Clauzele prezentului contract se completeaza cu dispozitiile referitoare la mandat
prevazute de legislatia in vigoare .
Art. 25. Prin semnarea prezentului contract, se considers ca mandatarul a acceptat in mod expres
mandatul dat de mandant, in conditiile legii.
Art. 26. (1) Prezentul contract este guvemat de Iegislatia romana.
Art. 27. Prezentul contract intra in vigoare la data semnarii acestuia si se semneaza in 3 (trei)
exemplare.
MANDANT, MA R
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Indicatorii de performanta specifici activitatii de guvernanta corporativa reprezinta 50%

Mai mare sau egal cu
95%

10,00%Mai mare sau egal cu
20%

10,00%Mai mare sau egal cu
107%

10,00%Mai mare sau egal cu
103%

Reducerea creantelor restante!4

i2 Cifra de afaceri i Cifra de afaceri in
I I anul (n)*100/Cifra

'

I i de afaceri in anul
i (n-l)

r---+----------------------1--------------r---------------1-------------.-
13 Productivitate muncii IProductivitate

'

I muncii in anul
(n)*IOOI
Productivitate
[muncii in anul (n-
il)

r-----+-----------------~--------------r-----------------4-----------------i (Creante restante
I in anul n-l)-
ICreante restante in

anul
I (n)*100/Creante
i restante in anul (n)

'j-------t----------------------7,----------r-----------------i---------------..
! 5 Rata rezolvarii I Sesizarile
I sesizarilorlsolicitarilor i rezolvate in anul
I I (n)*100ITotal

I
I sesizari primite in
I anul (n)

10,00%·1---·C;ester;a pr;fitul~i brut----OJ Profitb~~ in anui ._-M~i-~are s~u e~~l~~--·-
I (n)*100IProfitbrut 102%
:in anul (n-l)

Pondere procentual
(confArt.25,alin.2 di
HG722/2016)

10,00%

1-.----- ·-··--_·_·_·----r -.__..- ----------.--- ..----.- ....----
INr, crt Denumire indicator IFormular de calcul Obiectiv de realizat

Creante restante

Productivitatea muncii= Cifra de afaceri / Numarul de prsonal

Profitul brut

Cifra de afaceri

Indicatorii de performanta pentru anul n se clculeaza raportat la anul n-I

Pentru flecare an se vor avea in vedere :

INDICATOR! DE PERFORMATA AI MANAGEMENTULUI OPERATORULUI PROPU~I
PENTRU CONTRACTELE DE MANDAT

Anexa la Contractu} de mandat
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(conform prevederilor art.2S alin 2 din HG722/2016) din total indicatori de performanta si
sunt urmatorii:

1. Crearea pe site-ul RAADPFL Craiova a unei pagini dedicate Consiliului de Administratie
care sa cuprinda informatii de interes public (20%).

2. 1m cadrul consiliului de administratie se va constitui comitetul de audit, format din 3
administratori neexecutivi si independenti care va indeplini atributiile prevazute de OUG
109/2011 cu modificarile si completarile ulterioare.(Conform prevederilor art.l0 din Legea
111/2016) (15%)

3. Va asigura transparenta informatiilor prin asigurarea afisarii pe site-ul regiei a
indicatorilor economici si de performanta , inclusiv bugetele de investitii in fiecare an ,
datoriile intreprinderii catre bugetul de stat, institutii de creditare si catre alti parteneri
comerciali si catre alti parteneri comerciali , valoarea subventiilor operationale primite de
la bugetul de stat etc(15%).


