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Profilul Consiliului de Administrație  

Al Societății Drumuri si Poduri S.A. Sibiu 

 

 

 Context organizațional 

 Consiliul de Administratie, este format din 5 (cinci) membri, conform actului constitutiv al 

societății. Societatea este administrată în sistem unitar. Având în vedere delegarea atribuțiilor de 

conducere către directori, majoritatea membrilor consiliului de administrație este formată din 

administratori neexecutivi și independenți în sensul art. 138 " 2 din Legea nr. 31/1990 a societăților, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare. 

 

Atributiile  consiliului de administratie 

 Consiliul de Administraţie are puteri depline cu privire la administrarea societăţii, cu 

respectarea limitelor stabilite prin obiectul de activitate şi atribuţiilor expres prevăzute de lege ca 

fiind de competenţa Adunărilor Generale, şi are, în principal, următoarele atribuţii:  

 a) aprobă direcţiile generale de activitate;  

 b) deleagă conducerea societăţii unuia sau mai multor directori, numind pe unul dintre ei 

 director general, la recomandarea comitetului de nominalizare;   

 c) poate numi directorii dintre administratori, care devin astfel administratori executivi, sau 

 din afara consiliului de administraţie. 

 d) stabileşte criteriile de selecţie a directorilor, care includ, cel puţin, dar fără a se limita la 

aceasta, o experienţă relevantă în consultanţă, în management sau în activitatea de conducere a unor 

întreprinderi publice ori societăţi comerciale din sectorul privat. 

 e) aprobă şi încheie contractul de mandat al directorilor, care va cuprinde strategia de 

 conducere pentru atingerea obiectivelor şi criteriilor de performanţă. 

 f) aprobă, directorilor numiţi, planul de management pe durata mandatului şi pentru primul 

 an de mandat. 

 g) aprobă, dacă este cazul, completarea sau revizuirea planului de management, dacă 

 acesta nu prevede măsurile pentru realizarea obiectivelor cuprinse în contractul de mandat şi 

nu cuprinde rezultatele prognozate care să asigure evaluarea indicatorilor de performanţă 

 stabiliţi în contract. Pentru neîndeplinirea obiectivelor și criteriilor de performanță cuprinse 

în contractul de mandat Consiliul de Administraţie poate revoca directorii. 

 h) aprobă remuneraţia directorilor. 

 i) verifică funcţionarea sistemului de control intern/managerial, implementarea politicilor 

contabile şi realizarea planificării financiare;  

 j) elaborează raportul semestrial, prezentat autorităţilor privitor la activitatea societăţii care 

 include şi informaţii referitoare la execuţia contractelor de mandat ale directorilor;  

 k) supune anual aprobării adunării generale a acţionarilor în termen de 150 de zile de la 

 încheierea exerciţiului financiar raportul cu privire la activitatea societăţii, bilanţul contabil 

şi contul de profit şi pierderi a anului precedent;   

 l) aprobă contractul colectiv de muncă;  

 m) avizează bugetul de venituri şi cheltuieli,  

 n) stabileşte în condiţiile legii, regimul amortizării activelor corporale şi necorporale;  

 o) aprobă sau supune spre aprobare investiţiile ce urmează a se realiza de societate în 

 condiţiile legii;  

 p) administrează bunurile proprietate publică transmise în concesiune /administrare 

/folosință de către Unitatea Administrativ Teritorială Județul Sibiu conform actelor administrative 
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de constituire.  

 r) aprobă tarifele pentru prestările de servicii conexe şi închirieri;  

 s) în termen de 90 de zile de la data numirii sale, consiliul de administraţie elaborează şi 

prezintă adunării generale a acţionarilor, spre aprobare, planul de administrare, care include 

strategia de administrare pe durata mandatului pentru atingerea obiectivelor şi criteriilor de 

performanţă stabilite în contractele de mandat;  

 t) asigură plata redevenţei stabilită de către acţionari pentru bunurile proprietate publică 

primite în concesiune;  

 u) în cadrul consiliului de administraţie se constituie, prin decizie, comitetul de nominalizare 

si remunerare şi comitetul de audit, formate din cel puţin 2 administratori neexecutivi, conform 

art.34 alin.1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.109/2011, actualizată, privind guvernanţa 

corporativă a inteprinderilor publice. La constituirea Comitetulului de audit vor fi aplicate în mod 

corespunzător şi dispoziţiile art. 65 din Legea nr. 162/2017 privind auditul statutar al situaţiilor 

financiare anuale şi al situaţiilor financiare anuale consolidate şi de modificare a unor acte 

normative, cu modificîrile și completările ulterioare; 

 v) aprobă grilele de salarizare ; 

 w) aprobă structura organizatorică a societăţii şi numărul de posturi, precum şi  normativul 

de constituire a compartimentelor funcţionale şi de producţie;  

 x) elaborează şi aprobă Regulamentul de Ordine Interioară, prin care se stabilesc drepturile 

şi responsabilităţile ce revin personalului societăţii; 

 y) aprobă volumul maxim al creditelor bancare sau din alte surse de finanțare necesare 

îndeplinirii scopului societăţii;  

 z) propune Adunării Generale majorarea capitalului social atunci când această măsură este 

necesară pentru desfăşurarea activităţii, precum şi înfiinţarea de noi unităţi;  

 z.z) exercită atribuţiile ce i-au fost delegate de către Adunarea Generală;  

 a.a) rezolvă problemele stabilite de Adunarea Generală şi execută hotărârile luate de aceasta 

în conformitate cu Actul Constitutiv al societății.  

 b.b) aprobă nominalizarea locurilor de muncă în condiţii deosebite;  

 c.c) aprobă introducerea de noi tehnologii şi modernizarea celor existente şi aprobă lista de 

dotări a societăţii;  

 d.d) aprobă norme, normative, reglementări în domeniul tehnic şi economic utilizate în 

desfăşurarea activităţii societăţii;  

  e.e) aprobă constituirea în garanţie a bunurilor societăţii până la ½ din valoarea activelor 

societăţii;  

 f.f) aprobă vânzarea sau închirierea de active potrivit legii; 

 g.g) elaborează concepţia şi strategia de dezvoltare a societăţii;  

 h.h) prezintă semestrial în cadrul Adunării Generale a Acţionarilor, un raport asupra 

 activităţii de administrare, care include şi informaţii referitoare la execuţia contractelor de 

mandat ale directorilor, detalii cu privire la activităţile operaţionale, la performanţele financiare ale 

societăţii şi la raportările contabile semestriale ale societăţii; 

 i.i) elaborează un raport anual privind activitatea societăţii, în luna mai a anului următor 

celui la care se raportează; 

 j.j) exercită orice alte atribuţii conferite prin prevederi legale speciale şi prevăzute în 

regulamentul propriu de funcţionare;  

 k.k) numeşte un secretar, fie dintre membrii consiliului, fie din afara acestuia şi stabileşte 

remuneraţia fixă; 

 l.l) introduce cerere pentru deschiderea procedurii insolvenţei societăţii, potrivit Legii nr. 
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85/2014, privind procedura insolvenţei, dacă este cazul.; 

 n.n) verifică existenţa reală a dividendelor plătite şi existenţa registrelor cerute de lege şi 

corecta lor întocmire şi păstrare; 

 o.o) avizează Regulamentul de organizare și funcționare al Societății pe care-l supune spre 

aprobare Adunării Generale a Acționarilor;  

 o.o) îndeplinește strict  îndatorile cerute de reglementările legale si de actul constitutiv; 

 

Obiectivele și rezultatele așteptate 

 

Planul de Administrare al consiliului pentru mandatul 2021-2025, va viza consolidarea 

viziunii Societății Drumuri si Poduri SA Sibiu . 

Viziunea de administrare aferentă planului se va focaliza pe respectarea unor principii 

fundamentale de management corporativ, premisă a maximizării eficienţei şi eficacităţii Societății 

Drumuri si Poduri SA Sibiu , pentru perioada 2021-2025. 

Este necesară crearea şi menţinerea organismelor de management participativ în cadrul 

Societății Drumuri si Poduri SA Sibiu.   

Planul de Administrare va reflecta cel puţin următoarele acţiuni: 

- permanentizarea, cu frecvenţă regulată a sedinţelor de tip ,,board  management”, cu participarea 

managementului de nivel superior (director şi manageri), precum şi a unor invitaţi din partea 

managementului de nivel mediu (şefi ai compartimentelor funcţionale şi şefi de secţii). 

- reglementarea relaţiilor cu colaboratorii prin implementarea principiilor guvernanţei corporative, 

reglemementate prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr.109/2011. 

- consultarea reprezentanţilor sindicatului salariaţilor cu privire la principalele decizii cu impact în zona 

de resurse umane. 

Corespunzător ierarhiei şi obiectivelor stabilite este nevoie să se stabilească ierarhia şi 

dimensiunile subdiviziunilor organizatorice, ceea ce va duce la concentrarea principalelor resurse 

umane din societate în sectoarele de muncă cele mai importante. 

-formalizarea sistemului categorial de obiective organizaţionale prin introducerea unui set de  

documente previzionale, care va include cel puţin următoarele: Strategia globală de dezvoltare, 

Planul de administrare al societăţii, Planul de management al societăţii, Strategii de dezvoltare la 

nivelul ariilor funcţionale cheie ( resurse umane, informatizare, investiţii); 

-implementarea sistemului de evaluare a performanţelor organizaţionale, ca mijloc de monitorizare şi 

control  al gradului de realizare a obiectivelor, prin utilizarea pe scară largă a indicatorilor de 

performanţă; 

-generalizarea sistemului de evaluare a performanţelor la nivelul tuturor verigilor organizatorice şi 

posturilor din cadrul societăţii, măsură care va permite o evaluare pertinentă a personalului şi 

implicit o identificare a angajaţilor cu potenţial de a suplini posturile de conducere. 

-elaborarea şi actualizarea permanentă a strategiei de dezvoltare a resurselor umane, în corelare cu 

obiectivele strategice ale organizaţiei, care va include o componentă privind planificarea 

succesorală; 

-operaţionalizarea de planuri de carieră pentru poziţiile din societate care sunt considerate de importanţă 

strategică; 

- furnizarea de produse, servicii si lucrari de bună calitate, la preţuri accesibile care să anticipeze 

nevoile şi aşteptările clienţilor din zona de acoperire; 

- promovarea respectului şi transparenţei prin tratamentul egal al tuturor clienţilor şi prin 

menţinerea unei comunicări eficiente cu toţi factorii interesaţi; 

- asigurarea unui nivel ridicat de profesionalism prin continua pregătire profesională a angajaţilor; 
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- dezvoltarea politicii de conducere a societăţii să aibă drept scop prosperitatea, continuitatea, 

stabilitatea şi dezvoltarea durabilă a acesteia printr-o administrare competitivă; 

- promovarea responsabilităţii instituţionale, protecţia şi conservarea mediului înconjurător; 

 

Viziunea strategică pentru mandatul din perioada 2021-2025, va urmarii realizarea 

obiectivelor strategice pe care Societatea Drumuri si Poduri SA Sibiu şi le-a asumat în ultimii ani, 

reflectând atât valorile societăţii cât şi ţintele generale de performanţă economică. 

Pentru realizarea MISIUNII sale, Consiliul de Administraţie al Societății Drumuri si Poduri SA Sibiu  îşi 

va propune  obiective strategice. 

 

 

Comisia de selecție  

 

Președinte:  

 

Anca-Maria Banciu – Șef serviciu 

Juridic -  Serviciul Juridic și 

Contencios Administrativ 

 

Membru 

 

 

Ștefan Opriș – Director executiv – 

Direcția economică 

 

Membru 

 

Eugen Iordănescu  - Director 

General – Camera de Comerț, 

Industrie și Agricultură Sibiu 
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Profilul candidaților pentru funcția de membru al 

Consiliului de Administrație  

Al Societății Drumuri si Poduri S.A. Sibiu 

 

Membrii Consiliului de Administratie trebuie sa aibă experiența, competența si integritatea ceruta 

de legislația aplicabila, precum și să îndeplinească în mod cumulativ, condițiile de eligibilitate, după cum 

urmează: 

1. au cetăţenie română sau cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene, cu 

condiţia să aibă domiciliul în România. 

2. cunosc foarte bine limba română (scris şi vorbit), 

3. au capacitate deplină de exerciţiu, să fie apt din punct de vedere medical, să aibă 

capacitate deplină de exerciţiu, să fie apt din punct de vedere psihologic; 

4. sunt absolvenţi (e) al unei instituţii de învăţământ superior de lungă durată, finalizate şi atestate cu 

diplomă de licenţă sau echivalent; 

5. nu au fost destituit (ă) dintr-o funcţie din cadrul unor instituţii publice sau al unor 

întreprinderi cu capital majoritar de stat sau să nu fi avut încetat contractul 

individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani; 

6. nu se află în conflict de interese care să îl/o facă incompatibil (ă) cu exercitarea 

funcţiei de Administrator al Societății Drumuri și Poduri SA Sibiu 

7. nu au fost condamnaţi (e) definitiv printr-o hotărâre judecătorească pentru săvârşirea 

unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, infracţiuni de 

corupţie şi de serviciu, infracţiuni contra înfăptuirii justiţiei, infracţiuni de fals, 

infracţiuni contra patrimoniului, pentru infracţiunile prevăzute de Legea nr. 

656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru 

instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării terorismului, cu 

modificările şi completările ulterioare, sau pentru infracţiunile prevăzute de Legea 

nr. 85/2014 privind procedurile desăvârşite cu intenţie care ar face-o incompatibile 

cu exercitarea funcţiei; 

8. nu au făcut poliţie politică, aşa cum este definită prin lege; 

9. au experienţă de minim 5 ani vechime în muncă, din care minimum 3 ani 

experienţă în funcţii de conducere/coordonare proiecte de infrastructură,/consultanţă în management 

dobândită în companii, unităţi administrativ teritoriale sau structuri asociate acestora sau unităţi/autorităţi 

de implementare, de stat sau din sectorul privat, din domeniul utilităţilor publice. 

10. au cunoştinţe tehnice (construcții), juridice, economice, contabilitate,  audit şi/sau financiare 

11. au solide competenţe de importanţă strategică; 

12. au cunoştinţe şi abilităţi care să le permită administrarea unei societăţi cu capital integral de stat; 
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13. au un profil comportamental potrivit funcţiei de administrator; 

14. nu fac parte din mai mult de 3 consilii de administraţie ale unor regii autonome sau 

societăţi comerciale, conform prevederilor art. 33 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.  109/2011 

15. îndeplinesc criteriile cerute prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr.109/2011 privind prevederile 

Hotărârea Guvernului nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor 

prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a 

întreprinderilor publice şi Legea societăţilor nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările 

ulterioare.  

 

Comisia de selecție  

 

Președinte:  

 

Anca-Maria Banciu – Șef serviciu 

Juridic -  Serviciul Juridic și 

Contencios Administrativ 

 

Membru 

 

 

Ștefan Opriș – Director executiv – 

Direcția economică 

 

Membru 

 

Eugen Iordănescu  - Director 

General – Camera de Comerț, 

Industrie și Agricultură Sibiu 
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Matricea Consiliului de Administrație 

 

I.Descrierea matricei 

 

 Matricea profilului consiliului diferenţiază între criterii obligatorii şi criterii opţionale, necesare 

pentru consiliu, bazat pe competenţe, care au fost identificate în urma analizei cerinţelor contextuale.  

Criteriile obligatorii sunt competenţe şi trăsături care trebuie să fie îndeplinite de către toţi candidaţii sau 

de către acei membri din consiliu pentru care există un nivel minim de competenţă aplicabil.  

Criteriile opţionale sunt competenţe şi trăsături care pot fi îndeplinite de unii dintre membrii consiliului, 

dar nu în mod necesar de către toţi, pentru care nu există un nivel minim de competenţă aplicabil tuturor 

membrilor consiliului.  

 Matricea conţine un nivel minim colectiv al pragului indicatorilor de competenţă, care reflectă 

nivelul minim al competenţei colective pe care membrii individuali ai consiliului trebuie să o posede 

împreună, astfel încât consiliul să fie capabil să întrunească nivelul de capacităţi al consiliului identificat 

în analiza cerinţelor contextuale. 

 In cadrul procedurii de selecție Comisia va avea în vedere combinaţiile de cunoştinţe 

profesionale, abilităţi, experienţe şi comportamente necesare ducerii la îndeplinire, în condiţii de 

eficienţă, a obligaţiilor prevăzute în sarcina unui membru al Consiliului, potrivit Legii, Actului 

constitutiv şi Contractului de mandat, analizând gradul în care consiliul va avea în mod colectiv 

capacitatea identificată ca fiind necesară, precum şi existenţa unor combinaţii de candidaţi nominalizaţi 

care ar duce la capacităţi mai scăzute decât pragul minim identificat ca fiind necesar.  

 

II.Criterii folosite in cadrul matricei 

 

 Criteriile folosite in cadrul matricei sunt descrise și asociate cu indicatori, care sunt folosiți 

pentru a evalua membrii in funcție ai consiliului, dar și candidații noi/candidații la reînnoirea mandatului. 

 

1.Competențe specifice sectorului întreprinderii publice 

1.1.Cunoștințe de sector specifice construcțiilor de drumuri si poduri 

 

Descriere: Cunoaște sectorul în care funcționează societatea, evoluțiile viitoare, modele și strategii 

relevante de afaceri și poate articula poziționarea competitivă a societății în raport cu alte societăți din 

sector. 

Indicatori: 

1.Familiarizat cu strategiile și modelele de afaceri potrivite pentru sectorul în care opereaza societatea; 

2.Înțelege peisajul competitiv și cum influențează acesta societatea și sectorul ca întreg; 

4.Este la curent cu tendințele actuale și viitoare, evoluții și forțe(sociale, politice, tehnologice, știintifice, 

ecologice, economice, etc) care modelează domeniul de activitate; 

5.Impartașește cunoștințele și perspectivele domeniului de activitate cu ceilalți membri ai consiliului în 

sprijinul procesului de luare a deciziilor; 

 

2.Competențe profesionale de importanță strategică/tehnică 

2.1.Gândire strategică și previziuni 

 

Descriere: Înțelege rolul consiliului în oferirea unei direcții strategice pentru societate pe termen lung. 

Poate evalua opțiunile strategice și riscurile, identifica prioritățile strategice și poate contribui prin 

prezentarea de direcții strategice executivului, în scopul de a oferi valoare și creștere pentru societate pe 
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termen lung. 

 

Indicatori: 

1.Contribuie la definirea consiliului referitoare la viziunea societății, valorile și scopul care ghidează 

strategia. 

2.Poate articula obiectivele strategice ale societății si pozitia strategica curenta. 

3.Alături de alți membrii ai consiliului, monitorizeăza mediul extern pentru schimbări ce pot afecta 

societatea. 

4.Poate analiza informații competitive și date de referință. 

 

2.2.Finante si contabilitate 

Descriere: Familiar cu cerințele privind guvernanța financiară aprofundată și a practicilor de 

management financiar contemporan, inclusiv responsabilitățile fiduciare ale principiilor consiliului și de 

contabilitate, audit financiar și rapoarte financiare. 

 

Indicatori: 

1.Explică aspectele financiare și contabile într-un mod care poate fi ușor de înteles de către membrii 

consiliului care au un nivel mai scazut de competență financiară. 

2.Realizează dezvoltarea unei viziuni analitice independente a consiliului privind bunăstarea financiara și 

mediul de control financiar al societății. 

3.Este familiarizat cu reglementarile și normele aplicabile de bune practici. 

4.Este familiarizat cu politicile si practicile sectorului public al finanțelor si contabilității. 

 

2.3.Managementul riscului 

 

Descriere: Înțelege importanța evaluării și atenuării riscurilor organizaționale și este familiarizat cu 

metodologiile și procesele pentru îndeplinirea cerințelor managementului de risc; 

 

Indicatori: 

1.Este familiarizat cu strategiile și tehnicile curente referitoare la identificarea și atenuarea riscului. 

2.Asistă consiliul în identificarea, cuantificarea și propunerea de strategii pentru managementul riscului. 

3.Conduce strategia de implicare a consiliului în ședinte informale despre risc. 

4.Preia propunerile care au fost aduse în atenția consiliului de administrație pentru revizuirea, evaluarea 

componențelor de management al riscurilor. 

 

2.4. Legislatie 

Descriere: are o intelegere a sistemului legal si a mediilor legale in care opereaza societatea. 

 

Indicatori: 

1.Are cunoștințe funcționale despre legislația de contract și dreptul civil-contracte. 

2.Familiar cu cadrul legislativ și statutele sub care operează societatea. 

3.Ghidează consiliul de administrație cu privire la aspectele de conformitate legala . 

4.Sfatuiește consiliul cu privire la implicările juridice. 

5.Asistă membrii consiliului în înțelegerea problemelor legale si ale implicațiilor acestora. 

 

2.5. Capacitatea de analiză și sinteză 
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Descriere: Poate descompune, ordona și ierarhiza elementele unui sistem, are abilitatea de a previziona 

evoluția acelui sistem în condițiile modificării unui element component.  

 

Indicatori: 

1.Descompune părțile problemei fără a pierde imaginea de ansamblu. 

2.Poate vedea cum modificarea unei componente, variabile a sistemului influențează ansamblul. 

3.Poate modela problema.  

4.Nu trage concluzii pripite chiar dacă se află în situații de stres. 

5. Poate sintetiza informația și să identifice elementele importante. 

6. Poate formula soluții pe baza analizei făcute și poate argumenta în mod logic soluția propusă punctând 

părțile forte și punctele slabe.     

 

3.Guvernanța corporativă 

 

3.1.Guvernanța întreprinderilor publice 

 

Descriere: Are cunoștințe de bune practici și principii de guvernanță corporativă, este familiarizat cu 

legislația si politicile guvernamentale referitoare la guvernanța întreprinderilor deținute de stat sau UAT 

și înțelege importanța gestionării resurselor publice într-o manieră transparenta si eficace. 

 

Indicatori: 

1.Este familiarizat cu principiile, conceptele si practicile de bună guvernanță corporativă fundamentale. 

2.Ințelege cadrul guvernanței corporative în care operează societatea, inclusiv legislația, reglementările, 

codurile și politicile relevante. 

3.Dă dovadă de un nivel ridicat de dedicație, transparență, integritate, responsabilitate și probitate. 

4.Înțelege structura de resposabilitate si modalitatea de relaționare a organismelor între ele, respectiv 

Autoritatea Publica Tutelara, consiliul si executivul societății. 

 

III Trasaturi 

1.Etica si integritate  

Descriere: Se comportă cu integritate, onestitate și transparent. 

Indicatori: 

1.Înțelege și îndeplinește îndatoririle și responsabilitățile din consiliu și are cunoștințe în această 

privință prin formare profesională 

2.Plasează interesele organizaționale deasupra tuturor celorlalte 

3.Se comportă într-o manieră demnă de încrederea și respectul colegilor din consiliu. 

4.Vorbește cu onestitate și sinceritate 

5.Tratează informațiile sensibile și confidențiale cu discreția cuvenită și în concordanță cu 

prevederile contractului de mandat 

6.Dezvăluie "interese" ce pot cauza părtinire și subiectivitate în dezbaterile consiliului; se abține de 

la deciziile consiliului de administrație ce pot crea conflicte de interese 

7.Păstrează angajamentele și promisiunile făcute președintelui si membrilor consiliului 

 

2. Independenta 

Descriere: Posedă o gândire independentă și este capabil să ofere provocarea și rigoare  necesare 

pentru a asista consiliul în realizarea unei înțelegeri globale a informațiilor si opțiunilor care 

facilitează un standard înalt de luarea deciziilor. 
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Indicatori: 

1.Este dispus să nu fie de acord și să adopte o poziție independentă în fața opiniilor divergente. 

2.Încurajează discuția riguroasă și opinii diverse . 

3.Adoptă o abordare deschisă și pune sub semnul întrebării în mod activ ipotezele. 

4.Solicită clarificări și explicații. 

5. Este dispus/ă să conteste status quo-ul și modul tradițional de a face lucrurile. 

 

3.  Expunere politică 

 

Rating 1 2 3 4 5 

Expunere 

politică 

Foarte expus    Fără expunere 

 

4.  Alinierea cu scrisoarea de așteptări         

  

Rating 1 2 3 4 5 

Alinierea cu scrisoarea de 

așteptări 

Intenția exprimată nu 

se aliniază 

   Intenția exprimată  se 

aliniază 

 

5. Condiții referitoare la mandate         

             

  5.1. Număr de mandate consecutive 

Rating 2 3 4 5  

Număr de mandate 0 1 2 < 2  

5.2. Ani de când este director executiv 

Rating 1 2 3 4 5 

Nr. de ani < 3 4 5 6 >7 

 

5.3. Studii superioare economice, juridice și experiență în domeniul tehnic (construcții), economic, 

juridic, contabilitate, audit sau financiar de cel puțin 5 ani.  

 

Rating 1 2 3 4 5 

Studii superioare 

tehnice(construcții), 

economice, juridice și 

experiență în domeniul 

economic, juridic, 

contabilitate, de audit sau 

finaciar de cel puțin 5 ani. 

Fără studii 

superioare în 

domeniul 

tehnic(construcții), 

economic sau juridic 

și fără experiență de 

minim 5 ani 

  Cu studii superioare în 

domeniul tehnic 

(construcții),  

economic sau juridic 

și cu experiență de 

minim 5 ani 

Cu studii superioare 

în domeniul 

tehnic(construcții), 

economic sau 

juridic și cu 

experiență de peste 

5 ani 

 

 

IV. Grila de punctaj a competenţelor 

    Instrument folosit pentru măsurarea abilităţii candidaților pentru a-și demonstra competenţa în 

ceea ce priveşte consiliul, clasificând nivelurile de abilităţi în cinci categorii, de la "novice" la 

"expert. 
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Sc

or 

Nivel de 

competență 

Descriere 

N/

A 

Nu se 

aplică 

Nu este necesar să fie aplictă sau demonstrată această competenţă 

1 Novice Are o înţelegere a cunoştinţelor de bază.                                    

2 Intermediar Are un nivel de experienţă câştigat prin formare fundamentală şi/sau prin 

câteva experienţe similare. Această aptitudine presupune sprijin extern.       

Înţelege şi poate discuta termeni, concepte, principii şi probleme legate de 

această competenţă 

Face uz activ de legi, regulamente şi ghiduri.                                                                                

3 Competent Este capabil să îndeplinească cu succes funcţiile asociate acestei         

competenţe. Poate fi necesar, uneori, ajutorul persoanelor cu mai multă        

experienţă, dar de regulă demonstrează această aptitudine independent.          

A aplicat această competenţă cu succes în trecut, cu minim de ajutor;    

Înţelege şi poate discuta aplicarea şi implicaţiile schimbărilor în      

procesele, politicile şi procedurile din acest sector.                         

4 Avansat Poate îndeplini sarcinile asociate cu această aptitudine fără asistenţă.      

Este recunoscut în cadrul societății curente ca un expert în această 

competenţă, este capabil să ofere ajutor şi are experienţă avansată în 

această competenţă.                                               

A oferit idei practice/relevante, resurse şi perspective practice         

referitoare la procesul sau îmbunătăţirile practice, la nivel de guvernanţă 

a consiliului şi nivel executiv superior;                                        

Este capabil să interacţioneze şi să poarte discuţii constructive cu 

conducerea executivă, dar şi să instruiască alte persoane în aplicarea 

acestei competenţe.                                                                    

5 Expert Este cunoscut ca un expert în acest sector. Poate oferi ajutor şi găsi soluţii 

pentru dileme şi probleme complexe referitoare la această zonă de 

expertiză.   

A demonstrat excelenţă în aplicarea acestei competenţe în multiple         

consilii de administraţie şi/sau organizaţii;                            

Este privit ca un  expert, conducător şi inovator în aceasta competenţă de 

către consiliul, societate, organizaţia şi/sau organizaţiile din   afară.                                                                                                                                           

 

V. Utilizarea matricei. 

Matricea personalizată, criteriile associate și grilele de punctaj derivate din profilul consiliului vor 

fi în permanență revizuite și actualizate. Acestea sunt folosite pentru un număr de scopuri diferite, 

fără a se limita la:  

Informări privind procesul de evaluare a consiliului în funcție 

Dezvoltarea instrumentelor de evaluare pentru stabilirea eficienței și performanței consiliului 

Informare referitoare la monitorizarea comportamentului individual al membrilor consiliului în 

diferitele lor roluri 

Identificarea punctelor lor forte și a punctelor slabe a consiliului prin matricea consiliului în funcție, 

în vederea configurării structurii comitetului de nominalizare și remunerare al consiliului și a altor 

mecanisme, inclusiv apelarea la servicii profesionale externe, pentru asigurarea abilitații consiliului 

de a-și atinge capabilitățile necesare. 
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Informări referitoare la desfășurarea programelor pentru dezvoltarea continua a membrilor 

consiliului 

Asistență privind elaborarea programelor în domeniul guvernanței corporative pentru dezvoltarea 

continua a membrilor consiliului. 

  

Oferirea unui standard comun, formal, transparent și riguros pentru procesul de evaluare și 

selectare a candidaților pentru funcția de membru în consiliu 

Notarea tuturor candidaților pentru consiliu conform unui standard comun. 

Formularea întrebărilor pentru interviul candidaților. 

Informare referitoare la descrierea profilelor de candidat. 

Informare referitoare la anunțul consiliului pentru posturile vacante. 

 

Informare referitoare la elaborarea proceselor formale de inițiere pentru noii membri ai 

consiliului.  

Ghidarea președintelui consiliului în explicarea așteptărilor de comportament pentru 

consiliu ca întreg și membri individuali ai consiliului în particular. 

Informare referitoare la elaborarea programelor formale de inițiere și a evenimentelor asociate. 

 Scopul analizei numerice este acela de a clarifica avantajele si dezavantajele, punctele forte, zonele 

pentru dezvoltare si dimensiunile activitatii consiliului de administratie pe care acesta le poate imbunatati, 

fie si temporar, cu ajutorul serviciilor profesionale sau prin cooptarea comitetelor de expertiza cu scopul de a 

se alinia cu indatoririle fiduciare si indatoririle de ingrijire. 

 

În baza propunerii Comitetului de Nominalizare și Remunerare, cu avizul Consiliului de 

Administrație, 

 

Comisia de selecție  

 

Președinte:  

 

Anca-Maria Banciu – Șef serviciu 

Juridic -  Serviciul Juridic și 

Contencios Administrativ 

 

Membru 

 

 

Ștefan Opriș – Director executiv – 

Direcția economică 

 

Membru 

 

Eugen Iordănescu  - Director 

General – Camera de Comerț, 

Industrie și Agricultură Sibiu 

 

 

 


