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SCRISOARE DE AȘTEPTĂRI 

SELECȚIE DIRECTOR GENERAL  

 

Consiliul de Administrație al Societății EDITURA DIDACTICĂ ȘI 

PEDAGOGICĂ S.A., cu sediul social în municipiul Bucureşti, str. Spiru Haret 

nr. 10-12, sectorul 1, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. 

J40/11655/2018, cod unic de înregistrare RO 1589983 a elaborat prezenta 

scrisoare care stabilește așteptările privind performanțele Directorului General, 

pentru o perioadă de 4 ani, respectiv 2020 – 2024. Acestea ar trebui să fie văzute 

în contextul în care consiliul de administrație dorește o îmbunătățire continuă a 

performanței și guvernanței societății. 

 

Prezentul document a fost elaborat în temeiul prevederilor OUG 

nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, 

modificată și aprobată prin Legea nr.111/2016 și ale Normelor metodologice de 

aplicare a OUG nr.109/2011, cu modificările și completările ulterioare, aprobate 

prin HG nr.722/2016 și reprezintă dezideratele Consiliului de Administrație 

pentru evoluția societății în următorii patru ani. 

Scrisoarea de așteptări va fi adusă la cunoștință candidaților prin 

publicarea pe pagina de internet  societății. 

Informații generale privind Societatea EDITURA DIDACTICĂ ȘI 

PEDAGOGICĂ S.A. 

Societatea Editura Didactică și Pedagogică S.A a fost înființată prin HG 

nr. 612/2018 prin transformarea Regiei Autonome ,,Editura Didactică și 

Pedagogică”. Aceasta din urmă a fost înființată prin  HG nr. 645/1991 privind 

înființarea Regiei Autonome ,,Editura Didactică şi Pedagogică" pentru editarea 

manualelor școlare, a manualelor universitare şi a altor lucrări destinate 

învățământului, având ca obiect de activitate editarea de: manuale școlare pentru 

învățământul primar, gimnazial, postliceal şi universitar, în limba română şi în 

limbile minorităților naţionale, de lucrări pentru învățământul preșcolar; manuale 

pentru școli profesionale şi de maiștri; tratate, lucrări de metodică şi de 

pedagogie; lucrări în sprijinul învățământului pentru perfecționarea profesorilor 

şi pentru activități individuale ale elevilor şi ale studenților, originale şi traduceri 
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din alte limbi; materiale grafice în domeniul mijloacelor de învățământ, precum 

şi alte lucrări necesare învățământului.  

           Prin OUG nr. 76/2017 s-a înființat Societatea Editura Didactică şi 

Pedagogică - S.A. ca urmare a reorganizării Regiei Autonome ,,Editura Didactică 

şi Pedagogică" prin transformare. 

           Prin Decizia Curții Constituționale a României nr. 249 din data de 

19.04.2018, publicată în Monitorul Oficial al României în data de 31 mai 2018, 

Curtea a constatat că înființarea Societăţii Editura Didactică şi Pedagogică - S.A. 

ca urmare a reorganizării Regiei Autonome „Editura Didactică şi Pedagogică” 

dă expresie unei operațiuni juridice cu caracter individual, drept pentru care nu 

putea forma obiectul unui act de reglementare primară (lege/ ordonanță de 

urgenţă). 

        Prin Legea nr. 169/2018 a fost respinsă Ordonanța de urgență nr. 76/2017, 

iar efectele juridice produse pe durata de funcționare au fost transferate către 

Regia Autonomă Editura Didactică și Pedagogică. 

Prin HG nr. 612/2018 Regia Autonomă ,,Editura Didactică şi Pedagogică" 

îşi încetează existenţa, ca urmare a reorganizării prin transformare, urmând a fi 

radiată din Registrul Comerţului, concomitent cu înființarea în locul ei a 

Societăţii Editura Didactică şi Pedagogică - S.A., în subordinea Ministerului 

Educaţiei și Cercetării. 

     

Societatea Editura Didactică şi Pedagogică - S.A. este persoană juridică 

română, se organizează şi funcționează în conformitate cu dispoziţiile legale în 

vigoare şi cele din  actul constitutiv prevăzut în anexa HG nr. 612/2018.  

     

 

Capitalul social al Societăţii Editura Didactică şi Pedagogică - S.A. este 

deținut în întregime de statul român, reprezentat de Ministerul Educației și 

Cercetării, în calitate de acţionar unic, şi este vărsat integral la data constituirii 

acesteia.  

Capitalul social al Societăţii Editura Didactică şi Pedagogică - S.A. este evaluat 

la 3 397 524 lei, conform situaţiilor financiare semestriale la data de 30.06.2018, 

şi împărțit în acţiuni nominative în număr de 1 132 508 cu o valoare nominală de 

3 lei. 

Societatea Editura Didactică şi Pedagogică - S.A. este condusă de Adunarea 

Generală a Acționarilor, constituită din reprezentanţii Ministerului Educației și 

Cercetării, şi de către un Consiliu de Administrație format din 5 membri. 
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Membrii Consiliului de Administrație sunt desemnați de adunarea generală a 

acţionarilor, la propunerea consiliului de administraţie în funcţie sau a 

acţionarilor  în condiţiile OUG nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a 

întreprinderilor publice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 

111/2016, cu modificările și completările ulterioare. 

 

Finanţarea activităţii: Pentru îndeplinirea obiectului său de activitate şi în 

conformitate cu atribuţiile stabilite, Societatea Editura Didactică şi Pedagogică - 

S.A. utilizează sursele de finanţare constituite în conformitate cu legislația în 

vigoare, credite bancare şi alte surse financiare. Programele de investiții şi de 

retehnologizare ale Societăţii Editura Didactică şi Pedagogică - S.A. se asigură 

din surse proprii. 

 

Societatea Editura Didactică şi Pedagogică - S.A. are drept scop editarea 

manualelor școlare.  

Obiectul principal de activitate îl constituie editarea de: manuale școlare 

pentru învăţământul preşcolar, primar, gimnazial, liceal, postliceal şi universitar, 

în limba română şi în limbile minorităţilor naţionale, de lucrări pentru 

învăţământul preşcolar; manuale pentru şcoli profesionale şi de maiştri; tratate, 

lucrări de metodică şi de pedagogie; lucrări în sprijinul învăţământului pentru 

perfecţionarea profesorilor şi pentru activităţi individuale ale elevilor şi 

studenţilor, originale şi traduse din alte limbi; materiale grafice în domeniul 

mijloacelor de învăţământ, precum şi alte lucrări necesare învăţământului. 

Societatea Editura Didactică şi Pedagogică - S.A. poate desfăşura complementar 

şi alte activităţi conexe pentru realizarea obiectului său de activitate. 

Societatea Editura Didactică şi Pedagogică - S.A. editează manualele şcolare la 

solicitarea Ministerului Educaţiei și Cercetării, conform prevederilor legale în 

vigoare 

 

Obiectivele societății: acționarul dorește ca Societatea să aibă ca 

principale obiective următoarele:  

• Managementul societății să fie orientat spre dezvoltarea afacerii în condiții 

de profitabilitate; 

• Lărgirea gamei de materiale educaționale și creșterea gradului de 

performanță în ceea ce privește calitatea lucrărilor; 

• Consolidarea și menținerea poziției pe piața concurențială a editurilor de 

carte școlară în condiții de eficiență maximă; 

• Armonizarea practicilor manageriale și de administrare cu principiile 

guvernanței corporative; 

• Dezvoltarea sustenabilă; 
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• Menținerea unei poziții financiare solide; 

• Eficientizarea organizațională și operațională; 

• Asigurarea unui echilibru între încasări și plăți; 

• Accelerarea și mărirea gradului de încasare a creanțelor curente și 

restante; 

• Gestionarea eficientă a resurselor; 

• Asigurarea unei lichidități optime în vederea respectării termenelor de 

plată a creanțelor; 

• Identificarea și eliminarea cheltuielilor ineficiente. 

 

Viziunea  strategică cu privire la misiunea și obiectivele Societății Editura 

Didactică și Pedagogică – S.A. 

Consiliul de Administrație se așteaptă ca managementul  Societății Editura 

Didactică și Pedagogică – S.A. să fie orientat spre dezvoltarea afacerii în condiții 

de calitate și  profitabilitate, să urmărească permanent creșterea calității 

materialelor educaționale  realizate. 

Acționarul se așteaptă ca managementul Societății să fie orientat spre realizarea 

obiectivului strategic al Societății care îl reprezintă consolidarea poziției pe piață 

și care se bazează pe următoarele elemente fundamentale: îmbunătățirea și 

modernizarea  materialelor educaționale și creșterea profitabilității societății, 

modernizarea și editarea de manuale și auxiliare școlare pentru toate categoriile 

de elevi.  Societatea trebuie să aibă și capacitatea să furnizeze ministerului 

manuale în situația în care editurile din piață nu ofertează manuale pentru 

anumite discipline școlare.  

Domeniul manualelor școlare nu este unul exclusiv economic, al comerțului sau 

al pieței, unde primează libera inițiativă, concurența și libertatea comerțului, și 

niciunul ce privește piața bunurilor și serviciilor economice, ci este unul de 

interes public de a asigura dreptul fundamental la învățătură prin care statul are 

posibilitatea să își exercite prerogativele constituționale și legale prin atribuirea  

unei societăți cu capital integral de stat, persoană juridică de drept public, o 

activitate destinată protejării intereselor naționale în domeniul învățământului 

obligatoriu, iar Ministerul Educației și Cercetării are control direct asupra 

activității Editurii Didactice și Pedagogice S.A. în calitate de acționar, în 

interesul asigurării manualelor școlare pentru elevi și profesori. 

Relaţia cu consumatorii va avea la bază următoarele linii directoare: 

 

1) Sporirea calităţii serviciilor prestate - pe de o parte se va realiza o 

îmbunătăţire calitativă a serviciilor prestate,  iar pe de altă parte se va 
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realiza o monitorizare atentă a modului de interacţiune a angajaţilor cu 

colaboratorii, în vederea sancţionării comportamentelor care dăunează 

imaginii societaţii; 

2) Transparentizarea fluxurilor comunicaţionale; 

3) Soluţionarea promptă a reclamaţiilor - se vor realiza îmbunătăţiri 

succesive ale valorilor ţintă aferente indicatorilor de performanţă ce 

vizează interacţiunea cu cetăţenii, utilizând sistemul de evaluare a 

performanţelor angajaților; 

4) Conştientizare şi implicare - se va elabora o politică integrată de atragere 

a noi colaboratori în reţeaua de furnizare a serviciilor ce fac obiectul de 

activitate al societatii; 

5) Confidenţialitate – se va  implementa o politică de confidenţialitate cu 

privire la datele cu caracter personal al colaboratorilor; 

6) Performanţă – pornind de la sistemul de evaluare a performanţelor 

personalului, care va fi extins în continuare, pentru posturile care presupun 

interacţiunea cu colaboratorii vor fi stabilite nivele agreate de servicii. 

 

Relaţia cu administratorii va avea la bază următoarele linii directoare: 

1) Transparenţă şi comunicare - lunar va fi înaintat  Consiliului de 

Administrație un raport de activitate, prin intermediul căruia se va 

monitoriza gradul de îndeplinire a obiectivelor stabilite prin contractual de 

mandat, vor fi prezentate modalitățile de îndeplinire a principalelor decizii 

strategice adoptate la nivelul Consiliului de Administraţie şi vor fi 

prezentate acţiunile ce urmează a fi îndeplinit în perioada următoare; 

2) Management participativ – deciziile strategice ce cad in sarcina 

directorilor vor fi adoptate cu avizul consultativ al Consiliului de 

Administrație, instituindu-se astfel la nivelul societăţii o manieră de lucru 

modernă, colaborativă; 

3)  Implicare activă – Consiliul de Administrație  va fi consultaţi cu privire 

la deciziile importante. 

 

Relaţia cu managerii va avea la bază următoarele linii directoare: 

1) Disciplină şi autoritate - vor fi instituite criterii suplimentare de 

performanţă pentru persoanele care exercită prerogative manageriale, care îi 

vor responsabiliza pe aceştia inclusiv pentru comportamentul personalului 

subordonat; 

2) Instruire – va fi elaborat un program distinct de formare profesională a 

personalului cu atribuţii în domeniul managementului, pe fondul existenţei 

unui număr manageri de nivel mediu şi inferior care sunt mult prea puternic 

ancoraţi în activităţile coordonate, tratând în subsidiar aspectele manageriale 

ale muncii prestate; 
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3) Planificare succesorală – la nivelul fiecărui post de management va fi 

nominalizată şi iniţiată o persoană care va prelua prerogativele de conducere, 

în cazul indisponibilităţii totale sau parţiale a ocupantului funcţiei de 

conducere; persoanele în cauză vor urma, la rândul lor programul de formare 

profesională destinat managerilor şi vor dispune de aceeaşi autonomie 

decizională în raport cu subordonaţii; 

4) Tratament nediscriminatoriu – rezultatele evaluărilor profesionale şi 

criteriile de performanţă vor fi interpretate identic pentru tot personalul; 

5) Evitarea conflictului de interese – directorii se vor asigura de faptul că 

deciziile 

adoptate nu sunt subiective şi nu intră sub incidenţa conflictelor de interese. 

 

Relaţia cu angajaţii va avea la bază următoarele linii directoare: 

1) Stabilitate şi motivare – angajaţii vor fi motivaţi în mod pozitiv să 

desfăşoare o activitate de calitate, va fi menţinut un climat organizaţional 

favorabil performanţei; 

2)  Consolidarea spiritului de echipă – vor fi încurajate activităţile de echipă, 

atât în cadrul societăţii, cât şi în afara acesteia; 

3)  Armonizarea intereselor – vor fi organizate întâlniri între conducerea 

societății şi liderii de sindicat sau reprezentanții salariaților, ori de cate ori se 

impune acest lucru, în vederea apropierii managementului de execuţie şi 

adoptării unor măsuri operative de a veni în întâmpinarea nevoilor exprimate 

de către angajaţi. 

 

Indicatorii de performanță : 

Planul de Administrare va include modul de realizare a următorilor indicatori de 

performanță, precum: 

• îndeplinirea obligațiilor către Bugetul de stat și Bugetul asigurărilor 

sociale de stat și fonduri speciale /arierate; 

• creșterea eficienței economice a societății (rata eficienței economice); 

• creșterea profitului brut (rata profitului brut); 

• creșterea productivității muncii (venituri din exploatare/nr. mediu de 

salariați); 

• reducerea cheltuielilor. 

 

Politica de dividende  

Societatea trebuie să aplice o politică privind asigurarea repartizării a minimum 

a 50% din profitul contabil rămas după deducerea impozitului pe profit, conform 

prevederilor O.G. nr.64/2001 privind repartizarea profitului la societăţile 

naţionale, companiile naţionale şi societăţile comerciale cu capital integral sau 
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majoritar de stat, precum şi la regiile autonome.Aceasta ar include îmbunătățirea 

performanțelor Societății pentru un anumit grad de constanţă în obținerea 

profitului Societății. 

 

Așteptări privind calitatea și siguranța serviciilor prestate 

Consiliul de Administrație este conștient de importanța Societății și a calității 

serviciilor prestate de către aceasta. În consecință, se recomandă/solicită 

directorului general  să se asigure că lucrările executate sunt de calitate 

superioară, să urmărească realizarea unei activități moderne și sigure, și 

preocuparea permanenta pentru protecția mediului înconjurător 

 

Așteptări privind etică și integritate și guvernață corporativă 

Consiliul de Administrație se așteaptă să se acorde o importanță deosebită 

implementării Codului de etică care stabilește principiile și standardele de 

conduită și care reglementează situațiile privind conflictele de interese și 

incompatibilitate la nivelul Societății, inclusiv la nivelul conducerii execurive. 

Având în vedere că politicile adecvate de audit și control intern contribuie 

semnificativ la buna funcționare a Societății, se subliniază necesitatea revizuirii 

de către conducerea executivă a sistemelor de audit și control intern. 

 În acest sens, Cenzorii vor asista Consiliul în scopul de a se asigura că Societatea 

menține sisteme corespunzătoare de raportare financiară, audit intern și extern, 

control intern, conformitate și gestiune a riscului.  

 

Prioritățile specifice pentru mandatul de 4 ani pe perioada 2020 - 2024 

            Pentru perioada 2020-2024, se așteptă ca îndeplinirea obiectivului 

principal de activitate să se efectueze cu costuri minime și în condiții de eficiență 

operațională și organizațională. Este foarte important ca directorii să informeze 

administratorii în timp util de orice risc de deviere de la performanța așteptată. 

 

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE 

DANIELA  BOGDAN  PREȘEDINTE  

CLAUDIU SĂFTOIU Membru  

MARIANA ADAM Membru  

GABRIELA TOMA  Membru  

GEORGE GROSU Membru  

 


