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COMUNICAT DE PRESĂ
Procedura de selecție a Membrilor în Consiliul de Administraţie al S.N.G.N.
Romgaz S.A. a fost finalizată
Procedura de selecție a membrilor din Consiliul de Administrație al S.N.G.N Romgaz a fost
derulată conform OUG 109/2011 și în baza Hotararii AGOA nr. 9/20.12.2017, prin care
acționarii societății au aprobat declanșarea şi mandatarea Consiliului de Administraţie pentru
derularea întregului proces.
Procedura a fost încheiată cu un Raport final care prevede o listă scurtă a 21 de candidaţi, din
rândul cărora Ministerul Energiei va propune către Adunarea Generală Ordinară a Romgaz,
reprezentanţii săi în Consiliul de Administraţie.
Procesul de selecție a constat într-o serie de etape, conform procedurilor legale în vigoare:
1. Prin art. 15 din Hotărârea CA nr. 3/25.01.2018, Consiliul de Administraţie a declanșat
procedura de selecție a administratorilor Societății.
2. Prin art. 5 din Hotărârea CA nr. 7/22.02.2018, Consiliul de Administrație a aprobat forma
componenței inițiale a planului de selecție, în conformitate cu cea stabilită de Comitetul
de Nominalizare și Remunerare în ședința din data de 22.02.2018.
3. In urma procedurii de achiziție publică, derulată la nivelul Societății, a fost desemnat S.C.
Butunoiu Group SRL în calitate de expert independent specializat în recurtarea resurselor
umane pentru a efectua servicii de asistență în întregul proces de selecție.
4. Prin AGOA din data de 17.04.2018, acţionarii societății au aprobat profilul consiliului și
profilul candidaților.
5. În data de 16.03.2018 a fost publicat anunțul de recrutare al administratorilor atât în
ziarele Capital și Bursa, precum și pe site-ul societății. Termenul anunțat pentru depunerea
candidaturilor a fost 16.04.2018.
6. În data de 27.04.2018 a fost elaborată Componența Integrală a planului de selecție de către
expertul independent.
7. În perioada 05.03.2018-31.05.2018, expertul independent a derulat etapele procedurii de
selecţie în conformitate cu planul de selecţie, conform prevederilor OUG nr. 109/2011 şi
a Normelor metodologice prevazute în HG nr. 722/2016.
8. În cadrul procesului de evaluare, Comitetul de Nominalizare şi Remunerare din cadrul
Romgaz a derulat un numar de 21 de interviuri cu candidaţii calificaţi în lista scurtă,
ponderea interviurilor în totalul evaluarii fiind de 20%. Nici unul dintre membrii în funcţie
ai CA înscrisi în procesul de selecție nu a participat la evaluarea sa.
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9. În data de 31 mai 2018 a fost întocmit raportul final cu rezultatele procesului de selecţie
de către expertul independent si a fost transmis Ministerului Energiei.
Consiliul de Administraţie a convocat pentru 6 iulie 2018 Adunarea Generală Ordinară a
Romgaz care va alege prin metoda votului cumulativ cei 7 membri ai Consiliului de
Administraţie al Romgaz.
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