Profilul candidatului pentru funcția de administrator al
SC SALUBRITATE SEGARCEA SRL

În conformitate cu prevederile art. 1 punctul 17 din Anexa nr. 1 la H.G. nr.
722/2016, profilul candidatului pentru funcția de administrator reprezintă
descrierea rolului pe care candidatul trebuie să-l îndeplinească, pe baza cerințelor
contextuale specifice rolului, precum și competențele tehnice și atributele
comportamentale, experiența și specificul pe care acesta trebuie să le
demonstreze, în conformitate cu misiunea, obiectivele și țintele întreprinderii
publice, precum și cu etapa de dezvoltare a acesteia.
Profilul candidatului este alcătuit din două componente:
 descrierea rolului acestuia, derivat din cerinţele contextuale ale
întreprinderii publice;
 definirea unei combinaţii specifice fiecărui candidat, formată dintrun set de criterii derivate din matricea profilului consiliului.

DESCRIEREA ROLULUI ACESTUIA, DERIVAT DIN CERINŢELE
CONTEXTUALE ALE ÎNTREPRINDERII PUBLICE;
SC SALUBRITATE SEGARCEA SRL , este persoană juridică română și
este înființată ca societate cu raspundere limitata în conformitate cu legislația
română aplicabilă și cu dispozițiile prezentului Act Constitutiv, constituita in
Sediul social al Societății este în Str. Unirii nr. 52, Segarcea ,Dolj.
Domeniul principal de activitate :
Cod CAEN 3811 Colectarea deseurilor nepericuloase
Obiecte de activitate :
- Precolectare, colectarea si transportul deseurilor orasenesti cu
exceptia deseurilor cu regim special
- Depozitarea controlata a deseurilor orasenesti
- Maturatul, spalatul, stropitul si intretinerea cailor publice
- Curatarea si transportul zapezii de pe caile publice si mentinerea in
functie a acestora pe timp de polei sau inchet
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- Colectarea cadavrelor animalelor de pe domeniul public si
predarea acestora unitatilor de ecarisaj.
- Colectarea, transportul si neutralizarea deseurilor animaliere
provenite din gospodariile populatiei
- Lucrari de constructii si reparatii cladiri
- Lucrari de intretinere a retelei de iluminat public
- Lucrari de intretinere a spatiilor verzi ce alcatuiesc domeniul
public si privat al Orasului Segarcea
- Activitatea de administrare a targurilor si pietelor din Orasul
Segarcea.
SC SALUBRITATE SEGARCEA SRL asigură serviciile in conformitate cu
prevederile legale, cu respectarea reglementarilor specifice si cu respectarea
principiilor privind securitatea serviciului, tarifarea echitabilă, rentabilitatea,
calitatea și eficiența serviciului, transparența și responsabilitatea publică,
adaptabilitatea la cerințele utilizatorilor.
În prezent, SC SALUBRITATE SEGARCEA SRL. furnizează servicii atat
persoanelor fizice cat si personelor juridice pe baze contractuale
În baza prevederilor O.U.G. 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, Consiliul de
Administrație va fi compus din 3 membri pentru un mandat ce nu poate
depăşi patru ani.
Candidatul care aplică pentru un post de Membru în Consiliul de
Administrație al SC SALUBRITATE SEGARCEA SRL. trebuie să se
asigure că poate îndeplini cu succes rolul pentru care candidează. În cadrul
unei societăți pe acțiuni Consiliul de administrație este însărcinat cu
îndeplinirea tuturor actelor necesare și utile pentru realizarea obiectului de
activitate al societății, cu excepția celor rezervate de lege pentru adunarea
generală a acționarilor.
Atribuțiile Consiliului de Administrație privind administrarea societății sunt
cele legate de stabilirea direcților principale de activitate și dezvoltare a
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societății a obiectivelor pentru directorii societății, urmărirea și evaluarea
activității acestora prin raportarea la prevederile contractelor de mandat
respectiv a planului de management al acestora.
Responsabilitatile Consiliului de Administratie
Consiliul de administratie este insarcinat cu indeplinirea tuturor actelor necesare
si utile pentru realizarea obiectului de activitate al societatii.
In termen de 90 de zile de la data numirii sale, consiliul de administratie
elaboreaza si prezinta asociatului unic , spre aprobare , componenta de
administrare a planului de administrare, care include strategia de administrae
pe durata mandatului pentru atingerea obiectivelor si criteriilor de performanta
stabilite in contractele de mandat.
Consiliul de Administrație are următoarele competențe de bază:
1.
2.
3.

4.
5.
6.

7.

8.
9.

Stabilirea direcțiilor principale de activitate și de dezvoltare a
societății ;
Stabilirea sistemului contabil și de control financiar și aprobarea
planificării financiare.
Numește directorii (directorul executiv și managerul economic)
la recomandarea Comitetului de nominalizare, după ce în
prealabil selecția a fost efectuată de un expert independent,
specializat în recrutarea de resurse umane.
Aprobă planul de management al directorilor.
Stabilește remunerația acestora, în limitele generale, determinata
prin hotărâre a Consiliului Local Segarcea,
Revocă directorii, după evaluarea prealabilă a activității acestora,
evaluare ce privește atât execuția contractului de mandat, cât și a
planului de management.
Urmărește și evaluează activitatea directorilor prin raportare la
prevederile contractului de mandat, respectiv a planului de
management.
Pregătește raportul anual,
Introduce cererea pentru deschiderea procedurii insolvenței.

Administratorii au în secundar și următoarele atribuții ce pot fi
delegate directorului executiv:
1.

2.

Aprobă structura organizatorică a societății la propunerea
directorului
executiv; organigrama societății se va actualiza
periodic, în funcție de modificarea ariei de deservire a acesteia la
propunerea directorului executiv conform legii și Actului Constitutiv.
Asigură gestionarea și coordonarea societății.
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3.
4.
5.

6.

7.

8.

9.

10.
11.
12.

13.

14.
15.

16.

17.
18.

Prezintă Consiliului Local Segarcea, situația economică și financiară
a societății, precum și raportul de activitate anual.
Aprobă regulamentul intern al societății conform legii și Actului
Constitutiv.
Supun aprobării Consiliului Local Segarcea, în termen de cel mult
150 de zile de la încheierea exercițiului financiar, raportul cu privire
la activitatea societății, situația financiară anuală și contul de profit și
pierdere pentru anul precedent.
Supun aprobarii Consiliului Local Segarcea proiectul programului de
activitate și proiectul bugetului de venituri și cheltuieli ale societății
.
Aprobă încheierea ori modificarea oricăror contracte necesare în
vederea dezvoltării, până la limita cuantumului valoric stabilit de
Consiliul Local Segarcea, precum și încheierea unor contracte pentru
care nu a delegat competența directorului general.
Decid asupra încheierii de acte juridice de dobândire, înstrăinare,
închiriere, schimb sau de constituire în garanție de bunuri aflate în
patrimoniul societății, ori pe care aceasta urmează să le dobândească
astfel, cu aprobarea Consiliului Local Segarcea, în condițiile legii.
Aprobă preturile și tarifele aplicate de societate pentru produsele și
serviciile din domeniul său de activitate, care sunt supuse avizării
ANRSC și aprobării Consiliului Local Segarcea,
Stabilește competențele și nivelul de contractare a împrumuturilor
bancare curente, a creditelor comerciale pe termen scurt sau mediu.
Avizează programele de dezvoltare și investiții
Stabilește și aprobă, în limita bugetului de venituri și cheltuieli
aprobat de Consiliului Local Segarcea, modificări în structura
acestuia, în limita competențelor pentru care a primit mandat.
Consiliul de Administrație ține prin grija lui următoarele registre ale
societății:
 registrul ședințelor și deliberărilor Consiliului de
Administrație;
 registrul deliberărilor și constatărilor făcute de auditorii
financiari;
Administratorii au obligația îndeplinirii procedurilor de publicitate
pentru documentele stabilite de lege.
Consiliul decide fie urmărirea acționarilor pentru vărsămintele
restante, fie anularea acestor acțiuni nominative și emiterea și
vânzarea de noi acțiuni purtând același număr.
În cazul în care Consiliul Local Segarcea ,a hotărât fuziunea sau
divizarea societății, administratorii întocmesc proiectul de fuziune
sau divizare.
Îndeplinește orice alte atribuții și are toate competențele stabilite prin
lege și prin hotărârile Consiliului Local Segarcea.
Aprobă scoaterea din funcțiune a mijloacelor fixe, aflate în activul
societății propuse spre casare.
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19.

20.
21.

22.
23.
24.
25.

26.
27.

28.
29.

30.

Aprobă utilizarea fondului valutar (daca este cazul ), după ce a
obținut aprobarea prin hotarare A Consiliului Local Segarcea asupra
acestuia.
Aprobă utilizarea fondului de rezerva după ce a obținut aprobarea
prin hotarare A Consiliului Local Segarcea asupra acestuia.
Aprobă Regulamentul de Organizare și Funcționare al Societății
(care cuprinde și organigrama acesteia) după ce a obținut aprobarea
prin hotarare A Consiliului Local Segarcea asupra acestuia.
Stabilește și menține politicile de asigurare în ceea ce privește
personalul și bunurile societății.
Supune aprobării Consiliului Local Segarcea, proiectul programului
de activitate, al strategiei și al bugetului pe anul următor .
Aprobă operațiunile de creditare necesare îndepliniri scopului
Societății.
Propune Consiliului Local Segarcea, majorarea capitalului social
atunci când această măsura este necesară pentru desfășurarea
activității, precum și înființarea de noi unități.
Rezolvă problemele stabilite de Consiliul Local Segarcea, și execută
hotărârile luate de aceasta în conformitate cu Actul Constitutiv.
Verifică funcționarea sistemului de control intern/managerial,
implementarea politicilor contabile și realizarea planificării
financiare.
Evaluează activitatea directorilor, verifică execuția contractelor de
mandat ale acestora.
Publica pe pagina de internet a societății (a Autoritati Publice
Tutelare) criteriile de remunerare a administratorilor și a directorilor,
situațiile financiare anuale, raportările contabile semestriale, raportul
de audit anual, componența organelor de conducere, CV-urile
membrilor Consiliului de Administrație și ale directorilor, rapoartele
Consiliului de Administrație.
Orice alte obligații stabilite de lege;

DEFINIREA UNEI COMBINAŢII SPECIFICE FIECĂRUI CANDIDAT,
FORMATĂ DINTR-UN SET DE CRITERII DERIVATE DIN
MATRICEA PROFILULUI CONSILIULUI.
Procesul de selecție al membrilor Consiliului de Administrație al SC
SALUBRITATE SEGARCEA SRL trebuie să aibă la bază criterii clare și
specifice.
Cerințe generale pentru candidatii la functia de membru in Consiliul de
Administratie
Criterii minime obligatorii
1. Cel puțin doi dintre membrii consiliului de administrație trebuie să
aibă studii economice sau juridice atestate prin diplomă de licență și
experiență în domeniul economic, juridic, contabilitate, de audit sau
financiar de cel puțin 10 ani. –
2. Cel puțin un membru cu studii superioare atestate prin diplomă de

licență cu cel puțin 10 ani experienţă în cadrul persoanelor juridice de
drept public sau de drept privat similar postului pentru care candidează
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(administrator /manager al unei regii autonome sau societății
comerciale care sa fi încheiat exercițiul financiar în ultimii trei ani cu
profit).
3. În cadrul Consiliului de administrație nu poate fi mai mult de un
membru din rândul funcționarilor publici sau al altor categorii de
personal din cadrul autorității publice tutelare ori din cadrul altor
autorități sau instituții publice , cu studii superioare, atestate prin
diplomă de licență;
4. Cunoașterea trăsăturilor pieței în care acționează societatea,
5. Sa nu facă parte din mai mult de 3 consilii de administrație ale unor
regii autonome sau societăți comerciale, conform art. 33 din OUG nr.
109/2011 aprobată prin Legea nr. 111/2016;
6. Stare de sănătate corespunzătoare exercitării funcției de administrator
pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberată
de medicina muncii;
7. Nu au înscrieri în cazierul judiciar;
8. Nu au înscrieri în cazierul fiscal;
9. Nu au datorii la bugetul UAT Segarcea și nici la SC Salubritate
Segarcea SRL
10. Nu sunt administratori la firme care au datorii la bugetul UAT
Segarcea sau la SC Salubritate Segarcea SRL
11. Candidatul să nu se afle într-una din situațiile prevăzute de art. 88 din
Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea
transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și
în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea faptelor de corupție,
precum și cele referitoare la conflictul de interese.
12. În situația în care a fost administrator /manager al unei regii autonome
sau societății întreprinderile unde și-a exercitat activitatea să nu fie în
procedură de faliment .
13. Sa nu fi fost destituit dintr-o funcție publica sau sa nu-i fi încetat
contractul individual de munca pentru motive imputabile salariatului
în ultimii 5 ani,
14. Să nu se afle într-una din situațiile de conflict de interese sau
incompatibilităţi, aşa cum sunt acestea definite de legislaţia în vigoare
din Romania;
15. Să nu fie incapabil, potrivit legii, ori să fi fost condamnat pentru
infracțiuni contra patrimoniului prin nesocotirea încrederii, infracțiuni
de corupție, delapidare, infracțiuni de fals în înscrisuri, evaziune fiscală,
infracțiuni prevăzute de Legea nr.656/2002 pentru prevenirea și
sancționarea spălării banilor, cu modificările și completările ulterioare,
precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a
finanțării actelor de terorism, republicată, cu modificările și
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completările ulterioare; si nu a suferit o condamnare pentru vreo
infracţiune legată de conduita profesională
2. Criterii care constituie un avantaj:
16. Studii postuniversitare, cursuri de specializare/ perfectionare , atestate

prin diplomă/certificat de absolvire;
Candidații selectați conform condițiilor minime de mai sus vor fi evaluați in baza
matricei Consiliului.
Consiliul trebuie sa fie compus în așa fel încât să existe o experiență a consiliului
în domeniile care oglindesc activitatea companiei și anticipează provocările
companiei în anii următori.
Un membru al consiliului poate avea mai multe domenii de expertiză/competență.
Pentru a se califica pentru funcția de membru în Consiliul de Administrație,
candidații trebuie să posede următoarele cunoștințe, aptitudini și abilități.
A. COMPETENŢE
1. Competențe specifice sectorului întreprinderii publice
1.1 Cunoașterea trăsăturilor pieței în care acționează societatea
Descriere: cunoaște sectorul în care funcționează societatea, inclusiv
tendințele și forțele care modelează industria, evoluțiile viitoare, și poate
articula poziționarea competitivă a societății în raport cu alți jucători din
sector.
Indicatori:
 familiarizat/ă cu strategiile și modelele de afaceri potrivite pentru sectorul
în care operează societatea;
 cunoaște care sunt jucătorii cheie ai industriei și modul în care relaționează
aceștia;
 înțelege peisajul competitiv și cum influențează acesta organizația și
sectorul ca întreg;
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 se păstrează la curent cu tendințele actuale și viitoare, evoluții și forțe
(sociale, politice, tehnologice, științifice, ecologice, economice, etc.) care
modelează industria;
1.2. Capacitatea de a integra in decizii si actiuni imperativul
profitabilitatii
Descriere: capacitatea de a monitoriza activ costurile si de a face
demersuri permanente de crestere a veniturilor
Indicatori:
 monitorizeaza activ costuri
 identifica si aplica masuri de reducere a costurilor
 cauta permanent si aplica masuri de crestere a veniturilor
2. Competențe profesionale de importanță strategică/tehnice
2.1. Gândire strategică și previziuni
Descriere: înțelege rolul consiliului în oferirea unei direcții strategice
pentru organizație pe termen lung. Poate evalua opțiunile strategice și
riscurile, identifică prioritățile strategice și poate contribui la consiliu prin
prezentarea de direcții strategice executivului, în scopul de a oferi valoare
și creștere pentru organizație pe termen lung.
Indicatori:
 contribuie la definiția consiliului referitor la viziunea organizației, valorile
și scopul care ghidează strategia;
 poate articula obiectivele strategice ale organizației și poziția strategică
curentă
 monitorizează mediul extern pentru schimbări ce pot afecta organizația;
 poate analiza informații competitive și date de referință.
2.2. Management financiar
Descriere: familiar cu practicile de management financiar, de contabilitate,
audit financiar și rapoarte financiare
Indicatori:
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 explică aspectele financiare și contabile într-un mod care poate fi ușor de
înțeles
 familiarizat cu reglementările și normele aplicabile de bune practice, cu
standardele profesionale de contabilitate;
 înțelege politicile și practicile sectorului public al finanțelor și
contabilității.
 notifică consiliul cu privire la problemele cu posibile implicații financiare
sau contabile;
 ajută membrii consiliului să înțeleagă potențialele implicații financiare ale
deciziilor;
2.3. Managementul riscului
Descriere:

înțelege

importanța

evaluării

și

medierii

riscurilor

organizaționale și este familiarizat cu metodologiile și procesele de
management al riscului.
Indicatori:
 familiarizat cu subiectele, strategiile și tehnicile curente referitoare la
identificarea și medierea riscului;
 asistă consiliul în identificarea, cuantificarea și propunerea strategiilor
pentru managementul riscului;
 se implică într-o dezvoltare profesională continuă în relația cu
metodologiile pentru managementul riscului;
 explică aspectele tehnice referitoare la managementul riscului într-o
manieră ușor de înțeles;
2.4. Marketing strategic
Descriere: Are cunoștințe și experiență referitoare la marketingul strategic
și comunicare, și poate asista consiliul în evaluarea planurilor de
marketing, programelor și bugetelor, pentru a asigura alinierea cu viziunea,
valorile și obiectivele societății.
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Indicatori:
 Poate asista consiliul prin contribuirea la dezvolatrea și evaluarea
strategiei de marketing a societății .


Poate ghida consiliul în evaluarea eficacității programelor și
campaniilor de marketing .



Asistă consiliul în interpretarea informațiilor de marketing strategic,
inclusiv datele despre tendințele pieței și analiza datelor clienților.



Înțelege care sunt părțile interesate externe organizației și poate evalua
metodele de comunicare

2.5. Legislație
Descriere: are o înțelegere a sistemului legal și a mediilor legale și
regulatoare în care operează
Indicatori:


Are cunoștințe funcționale despre legislația de contract



Familiar cu cadrul legislativ și statutele sub care operează societatea



Poate ghida consiliul cu privire la aspectele de conformitate legale și de
reglementare



Se menține la curent referitor la problemele cu implicații legale pentru
societate

3. Guvernanța corporativă
3.1. Guvernanța întreprinderii publice
Descriere: are o cunoaștere de bune practice și principii de guvernanță
corporativă, este familiarizat cu legislația și politicile guvernamentale
referitoare la guvernanța întreprinderilor deținute de stat și înțelege
importanța gestionării resurselor publice într-o manieră transparentă și
eficace
Indicatori:
 familiarizat cu principiile, conceptele și practicile de bună guvernanță
corporativă;
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 înțelege cadrul guvernanței corporative în care operează societatea,
inclusiv legislația, reglementările, codurile și politicile relevante;
 demonstrează un nivel ridicat de dedicație, transparență, integritate,
responsabilitate și probitate;
 înțelege structura de responsabilitate și modul cum diferite organisme
relaționează - autoritatea publică tutelară, consiliul și executivul societății.
3.2. Rolul consiliului
Descriere: are o înțelegere clară cu privire la rolul și funcțiile consiliului
Indicatori:
 înțelege structura și compoziția consiliului;
 înțelege funcțiile și responsabilitățile consiliului și a membrilor consiliului;
 recunoaște distincția între direcția strategică și cea operațională.
3.3. Monitorizarea performanței
Descriere: înțelege responsabilitățile consiliului pentru monitorizarea
performanței managementului și monitorizează adaptarea organizației la
responsabilitățile sale legale, etice sau sociale
Indicatori:
 contribuie la monitorizarea performanței manageriale de către consiliu în
relație cu rezultatele cheie de afaceri;
 înțelege responsabilitățile legale, etice și sociale ale organizației și
monitorizează conformitatea cu acestea;
 monitorizează relația structurii manageriale cu părțile interesate externe
cheie
 ajută consiliul în implicarea părților interesate prin metode potrivite pentru
determinarea, răspunderea la, și raportarea la interese materiale economice,
legale, etice, sociale și de mediu.

4. Social și personal
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4.1. Luarea deciziilor
Descriere: contribuie la luarea deciziilor în cadrul consiliului prin
exercitarea de gândire și judecată independente, considerând binele pe
termen lung al organizației și nu doar rezultatele pe termen scurt.
Indicatori:
 nu este predispus/ă la decizii pripite , cântărește problemele și ia în calcul
opțiunile și riscurile;
 se consultă cu alții pentru perspective diferite;
 caută să ofere claritate discuțiilor;
 este capabil/ă să organizeze și să utilizeze informația cu eficientă;
4.2. Negociere
Descriere: este eficient/ă în negocierea de înțelegeri care obțin rezultatele
dorite, într-o manieră ce demonstrează respect și integritate
Indicatori:
 poate negocia cu succes în situații de criză atât cu grupuri interne cât și cu
grupuri externe;
 poate soluționa diferențele cu minimum de impact;
 poate obține concesii fără a deteriora relațiile;
 poate fi direct/ă și puternic/ă dar și diplomat/ă;
 câștigă cu ușurință încrederea;
 are un bun simț al momentului.
4.3. Capacitatea de analiză și sinteză
Descriere: poate descompune, ordona, caracteriza, ierarhiza elementele
unui sistem, are abilitatea de a înțelege de ce sistemul a ajuns acolo unde
este și a previziona evoluția acelui sistem în condițiile modificării unui
element component.

Indicatori:
 descompune părțile problemei fără a pierde imaginea de ansamblu;
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 poate vedea cum modificarea unei componente, variabile a sistemului
influențează ansamblul;
 poate modela problema în termeni abstracți;
 nu trage concluzii pripite chiar dacă se află în situații de stres;
 poate sintetiza informația și să identifice elementele importante;
 poate formula soluții pe baza analizei făcute și poate argumenta în mod
logic soluția propusă, punctând părțile ei forte și punctele ei slabe.

5. Competente și restricții specifice personalului angajat în cadrul
autorității publice tutelare sau alte autorități sau instituții publice
5.1.Competențe de conducere
Descriere: Competențe de conducere a unor întreprinderi sau competența
în conducerea eficientă a unor compartimente:
Indicatori:
 competente de planificare și prioritizare ;
 orientare către găsirea de soluții și obținerea de rezultate;
 responsabilitate, adaptabilitate;
 capacitate de a stabili relații profesionale eficiente;
 capacitate de a lucra eficient în echipă.

B. TRĂSĂTURI
1. Etica si integritate
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Descriere: se comportă cu integritate, onestitate și transparență în relația
cu alții și cu organizația
Indicatori:
 respectarea Codului de etică al întreprinderii publice, aplicabil nu numai
angajaţilor acesteia, ci şi membrilor consiliului;
 denunţarea conflictelor de interese, definite conform legislaţiei în vigoare
şi conform reglementărilor interne ale întreprinderilor publice;
 comportamentul necesar a fi exercitat în cadrul consiliului în cazul
situaţiilor care l-ar putea pune pe administrator într-o situaţie de conflict
de interese.
 obligaţii legate de tratarea informaţiei confidenţiale şi sensibile cu
discreţia cuvenită şi în conformitate cu menţiunile din contractul de
mandat, dar şi de deţinerea şi menţinerea unei reputaţii profesionale
excelente.
 condiţiile încetării mandatului în circumstanţe de absenţă a integrităţii,
agreate între părţi conform contractului de mandat, precum situaţii de
începere a urmăririi penale şi altele.
2. Independenta
Descriere: poseda o gândire independentă și este capabil/ă să ofere
provocarea și rigoarea necesară pentru a asista consiliul în realizarea unei
înțelegeri globale a informațiilor și opțiunilor care facilitează un standard
înalt de luarea deciziilor
Indicatori:
 este dispus/ă sa nu fie de acord și să adopte o poziție independenta în fața
opiniilor divergente și în detrimentul potențial personal;
 solicita clarificări si explicații;
 este dispus/ă să adopte un mod original de gândire, bazat pe modele de
succes personale.
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3.Expunere politica
Rating

1

2

3

4

5

Expunere
politica

Aveţi o
expunere
politică de
notorietate
publică, în
sensul în
care
înregistraţi
o bună
prezenţa în
presă de
orice natură.
Dispuneţi
de un
parcurs
politic
dovedit,
deţinând
funcţii la
nivel înalt.

Dispuneţi
de un
parcurs
politic
dovedit,
deţinând
funcţii la
nivel înalt.
Cu toate
acestea ,
apariţiile
publice în
presă media
sunt rare .

Dispuneţi
de un
parcurs
politic
dovedit,
deţinând
funcţii care
fie nu au
avut un
nivel înalt,
fie sunt la
un nivel
înalt şi nu
au produs
efecte,
aflându-se
la început.

Sunteţi
membru de
partid, fără
a deţine
funcţii în
cadrul lui.

Nu sunteţi
membru
niciunui
partid.

4.Abilitati de comunicare interpersonala
Descriere: demonstrează claritate și coerență a discursului, adaptarea
comportamentului verbal la interlocutor astfel încât înțelegerea reciprocă
să fie facilitată. Arată concizie și logică, poate comunica ușor mesaje
complexe, este deschis, direct și își manifesta părerea cu respect față de
interlocutor
Indicatori:
 Arată interes față de interlocutor, indiferent de statutul și funcția acestuia,
comunicarea este desfășurată sub nota de respect;
 Adaptează mesajul la interlocutor, folosește diferite tehnici de comunicare
și instrumente pentru a facilita înțelegerea;
 Se face cu ușurință înțeles și limbajul este optim echilibrat între latura
tehnică și latura non-tehnică;
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 Are coerența și logica atât în discurs cât și în scris;
 Îmbunătățește comunicarea în interiorul organizației prin oferirea de feedback și are o abordare constructiva atunci când primește feed-back.
5.Aliniere cu scrisoarea de așteptări a acționarilor
Descriere: felul în care declarația de intenție răspunde scrisorii de așteptări
a acționarilor
Rating
Nivel de
competenta

1

2

3

4

Nu se

Se aliniază

Se aliniază

Se aliniază

aliniază

puțin.

moderat.

într-o mare complet.

Calitățile și

Alinierea se

Alinierea se

măsură.

intenția

realizează la realizează la Alinierea se

realizează

personală

nivel de

realizează

atât la nivel

nu

intenție însă intenție și

atât la

de intenție

corespund

nu sunt

sunt

nivelul

cât și la nivel

scrisorii de

dovedite

dovedite o

intențiilor

de calități.

așteptări.

calitățile

parte a

cât și la

care sa

calităților

nivelul

sprijine

care sprijină calităților în

realizarea

realizarea

cea mai

acestora (

acestora, la

mare parte.

doar o parte

un nivel de

Sunt

din cele

dezvoltare

întrunite

obligatorii )

minim dorit. calitățile

nivel de

sau dacă

obligatorii

sunt

și o parte

dovedite

din cele

acestea se

opționale
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5
Se aliniază

Alinierea se

află la un

sau cele

nivel scăzut

opționale

de

însă nu

dezvoltare

mereu la
nivelul
dorit.

C. CERINŢE PRESCRIPTIVE ŞI PROSCRIPTIVE (condiții eliminatorii)
1. Stare firma in care și-a exercitat mandatul de administrator sau de
director
Descriere: aceasta este o condiție eliminatorie: întreprinderile unde și-a
exercitat activitatea să nu fie în procedură de faliment
2.Înscrieri în cazierul fiscal și judiciar
Descriere: aceasta este o condiție eliminatorie, candidații nu vor putea
participa la selecție în cazul în care au înscrieri în cazierul judiciar sau
fiscal.
3. Număr de mandate
Descriere: aceasta este o condiție eliminatorie întrucât o persoană
fizică/juridică poate exercita concomitent cel mult 3 mandate de
administrator în societăți sau întreprinderi publice al căror sediu se află pe
teritoriul României.

GRILA DE PUNCTAJ ŞI TABELELE DE RATING
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Grila de punctaj este un instrument folosit pentru măsurarea abilității
candidaților de a își demonstra competența în ceea ce privește consiliul,
clasificând nivelurile de abilități în cinci categorii, de la “limitat” la „expert”.
Scor

Nivel de competență

Descriere

1

Novice

Aveți o înțelegere a cunoștințelor de bază
Aveți un nivel de experiență câștigat prin
formare fundamentală și/sau prin câteva
experiențe similare.
Această

aptitudine

presupune

sprijin

extern.
2

Intermediar

înțelegeți și puteți discuta termeni,



concepte, principii și probleme legate de
această competență
faceți uz activ de legi, regulamente și



ghiduri
Sunteți capabil/ă să îndepliniți cu succes
funcțiile asociate acestei competențe. Poate
fi necesar, uneori, ajutorul personalului cu
mai multă experiență, dar de regulă
demonstrați această aptitudine independent.
3

Competent

ați aplicat această competență cu



succes în trecut, cu minim de ajutor
înțelegeți și puteți discuta aplicarea și



implicațiile

schimbărilor

în

procesele,

politicile și procedurile din acest sector
4

Avansat

Puteți îndeplini sarcinile asociate cu această
aptitudine fără asistență.
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Sunteți recunoscut/ă în cadrul organizației
curente ca un (o) expert/ă în această
competență, sunteți capabil/ă să oferiți
ajutor

și aveți experiența avansată în

această competență.
ați oferit idei practice/relevante,



resurse și perspective practice referitoare la
procesul sau îmbunătățirile practice, la nivel
de guvernanță a consiliului și nivel executiv
superior.
sunteți capabil/ă să interacționați și să



purtați discuții constructive cu conducerea
executivă, dar și să instruiți alte persoane în
aplicarea acestei competențe.
Sunteți cunoscut/ă ca un expert/ă în acest
sector. Puteți oferi ajutor și găsi soluții
pentru dileme

și probleme

complexe

referitoare la această zonă de expertiză.
ați demonstrat excelență în aplicarea


5

Expert

acestei competențe în multiple consilii de
administrație și/sau organizații.
sunteți privit/ă ca un/o expert/ă,



conducător/oare și inovator/oare în această
competență de către consiliu, organizația
și/sau organizațiile din afară.

Tabele de rating –
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Cunoștințe, aptitudini și experiență

Rating

Novice

1

Intermediar

2

Competent

3

Avansat

4

Expert

5
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