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PREŞEDINTELE FONDATOR AL GRUPULUI (PREŞEDINTELE) 

 

I. MISIUNE 

• Realizează şi supervizează tranziția afacerilor GRUPULUI de la tipul „family 

business”, la tipul „corporate business”  

• Asigură succesul schimbului între generațiile de management şi pentru perioada de 

tranziție 

• Asigură managementului actual şi viitor posibilitatea de a beneficia de expertiza, 

experiența managerială şi de afaceri a PREŞEDINTELUI, de viziunea strategică asupra 

evoluției GRUPULUI, de fundamentarea principiilor care generează cultura 

organizațională şi de business. 

• Asigură gestionarea situațiilor de criză în cadrul grupului. 

 

II. COMPONENŢĂ BIROU 

• resurse tehnice: birou la sediul IMOTRUST, autoturism, laptop, telefon 

• resurse umane: Asistent Preşedinte, Secretară, Şofer 

• program de lucru:100 ore/lună 

 

III. ARIA DE ACOPERIRE  

 

la societățile: IMOTRUST, societățile partenere, filiate şi afiliate 

 

IV. ROL ŞI RESPONSABILITATE 

 

1. Responsabilităţi principale 

•••• Participă la procesul de recrutare şi atragere a resurselor umane pentru nivelul de top 

management, în vederea înființării si dezvoltării de parteneriate si de echipe 

manageriale. 
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•••• Participă la elaborarea strategiilor pe termen scurt, mediu şi lung şi la planificarea 

acestora.  

•••• Supervizează activ și consiliază Consiliul de Supraveghere, Directoratul şi 

Parteneriatele. 

•••• Monitorizează activitatea de achiziție, dezvoltare şi vânzare a proiectelor şi a 

activelor mari. 

•••• Monitorizează activitatea executivului de asigurare a controlului financiar 

preventiv(CFP). 

•••• Înființează, activează și conduce Departamentul de Intervenție pentru situații de 

criză 

 

2. Competenta si Autoritate 

•••• Vizează propunerile de numire a membrilor Consiliilor de Administrație(CA), 

Comitetului de Audit, a Directorilor de Sucursală membrii în CA la societățile 

membre ale GRUPULUI 

•••• Participă la evaluarea top managerilor din punctul de vedere al abilităților, 

cunoştințelor, competențelor şi a realizării performanțelor 

•••• Poate solicita oricărui departament furnizarea anumitor situații necesare realizării 

atribuțiilor din prezenta fişă de post 

•••• Are dreptul să ceară CS, CD sau CA exercitarea unor funcții executive, de control sau 

CFP pe anumite domenii şi tematici 

•••• Poate cere CS convocarea AGA la Imotrust si la societatile in care Imotrust are 

calitatea de acționar direct sau indirect şi asociat majoritar 

•••• Primeşte spre ştiință de la CS, în copie, toate rapoartele şi situațiile primite de acesta 

•••• Primeşte în copie avizele şi acordurile emise de CS 

•••• Înainte de efectuare unei operațiuni, poate să ceară CS/CD/CA să o avizeze. În acest 

caz, viza preşedintelui are caracter consultativ dar fară aceasta, operatiunea nu se 

poate efectua.Viza se acordă în scris sau, în mod tacit în 24 de ore, daca nu s-a primit 
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răspuns in scris.În baza existenței unei vize, chiar dacă aceasta este negativă, 

operațiunea se poate efectua. 

•••• Poate face propuneri în vederea emiterii de decizii ale CD şi CS 

•••• Poate participa la şedintele CS şi CD, fără drept de vot 

•••• Poate convoca sau conduce şedința CS şi CD(fără drept de vot), acele şedințe care au 

în dezbatere rectificări şi aprobări de bugete şi probleme de resurse umane 

•••• Poate cere CS şi CD emiterea unor decizii despre anumite acțiuni care consideră că 

lipsesc şi nu au fost definite, fără a stabili cum şi cine.   

•••• Dispune înființarea și componența Departamentului de Intervenție pentru situații de 

criză, putând coopta în acest departament orice persoană din orice poziție din cadrul 

Grupului, toate celelalte organisme fiind obligate să-i asigure suportul necesar 

•••• În situații de criză poate dispune prin decizie activarea Departamentului de 

Intervenție, pe care îl poate conduce în mod direct sau prin persoană desemnată. 

 

3. Atribuţii 

a) Resurse umane 

•••• Asigura suport pentru Managerul de Resursele Umane: 

•••• în privința  recrutării personalului cu potențial de top manager 

•••• în definirea şi urmărirea programelor de dezvoltare a personalului cu potențial de 

promovare pe funcții manageriale 

•••• are calitatea de consultant al comitetului de nominalizare a candidaților, creat de 

către C.S. 

b) Extinderea şi dezvoltarea afacerii 

•••• Poate iniția sau participa la procesul de alegere şi de selecție a societatilor si a 

candidaților în vederea asocierii de tip parteneriate 

•••• Poate iniția sau participa la definirea politicilor şi a principiilor de lucru în cadrul 

parteneriatelor 
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•••• Poate participa la procesul de achiziție a pachetelor de acțiuni/ părți sociale de la 

anumite societăți comerciale si la selectarea managerului potrivit pentru finalizarea 

proiectului, in funcție de obiectivele stabilite 

•••• Poate participa la selectarea echipei manageriale/a managerilor de proiecte şi la 

stabilirea obiectivelor şi a criteriilor de performanță a echipei. 

•••• Poate avea inițiative în privința formării profesionale a managerilor de proiect sau a 

managerilor parteneri. 

•••• Poate asigura suport in definirea principiilor şi a regulilor de colaborare. 

c) Dezvoltare durabilă 

•••• Participă la definirea strategiilor de dezvoltare durabilă, la proiecția planului de 

afaceri pe termen mediu şi lung (următorii 5 ani) 

•••• Consiliază executivul şi asigură suportul necesar la fundamentarea planurilor anuale 

şi semestriale de afaceri precum şi pentru fundamentarea bugetelor aferente 

d) Controlling şi audit intern 

•••• Poate monitoriza raportările managerilor pentru planificarea şi realizarea obiectivelor 

•••• Poate monitoriza indicatorii semnificativi 

•••• Poate participa la analizele lunare, trimestriale şi anuale, organizate la nivelul 

GUPULUI  

•••• Poate monitoriza realizarea CFP 

•••• Poate participa la organizarea Comitetului de Audit şi a altor comitete la nivel de 

Imotrust 

•••• Asigură suport în procesul de procedurizare a activităților interne 

 

e)  Negocieri de Achiziţie/Vânzare de Proiecte, Active şi Societăţi 

•••• Participă la definirea principiilor şi elementelor mari de tranzacționare 

•••• Participă la etapa de definire a conceptelor pentru viitoarele proiecte 

•••• Reprezintă societățile membre ale GRUPULUI atunci când acest lucru se impune sau 

atunci când partenerii solicită prezența acționarului principal 
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f)  Preluarea de funcţii executive pentru perioade scurte 

•••• Poate cere ocuparea pe termen scurt/determinat a anumitor funcții executive sau de 

CFP, in perioade când acest fapt se impune fie din cauza inexistenței personalului 

competent, fie pentru îmbunătățirea proceselor interne. 

 

g) Semnează, în numele Imotrust, contractul de supraveghere cu Preşedintele 

Consiliului de Supraveghere(cs) 

•••• Vizează organigrama de funcționare a CS 

•••• Vizează propunerea pentru bugetul de cheltuieli 

•••• Vizează procedurile de funcționare a CS şi a Comitetelor sale 

•••• Vizează rapoartele de activitate a CS către AGA 

•••• Verifică datele cuprinse în rapoarte şi realitate 

•••• Monitorizează îndeplinirea obiectivelor stabilite de CS 

 

h)  Înfiinţează, activează și conduce Departamentul de Intervenţie 

•••• Inființează prin Decizie Departamentul de Intervenție, putând coopta în acest 

organism orice persoană din orice poziție din orice societate din cadrul grupului, 

decizia fiind obligatorie pentru organismele superioare ale IMOTRUST, care vor 

efectua de urgență toate demersurile juridice interne pentru punerea în aplicare. 

•••• Poate aloca orice sursă va considera de cuviință Departamentului de Intervenție, 

toate celelelate organisme ale societății fiind obligate să i le pună la dispoziție. 

•••• Activează prin Decizie Departamentul de Intervenție, când consideră că situația 

uneia dintre societățile din grup impune intervenția acestui Departament. 

•••• Acordă Viza Obligatorie pentru Procedura de funcționare a Departamentului de 

Intrervenție  

 

V. MODIFICAREA PROCEDURII 

Prezenta procedură poate fi modificată prin: 

i. Hotărâre AGEA sau  
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ii. prin decizie comună a Preşedintelui Fondator, a Consiliului de Supraveghere şi a 

Directoratului, adoptată în ședință comună prezidată de către Preşedintele 

Fondator cu unanimitate de voturi și cu dreptul de vot şi de veto veto al 

Președintelui Fondator. 

 


