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Anexa nr.2 
la Hotărârea Consiliului local nr. 229/28.04.2021 

 

 

PROFILULUI CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE  
AL SOCIETĂŢII TRANSURB S.A  

 
 
Profilul consiliului se bazează pe următoarele componente : 

 Analiza cerinţelor contextuale ale întreprinderii publice, în general, şi ale 
consiliului, in particular 

 Matricea profilului consiliului 
 
1. Analiza cerinţelor contextuale ale întreprinderii publice, în general, 

şi ale consiliului, în particular 
            Societatea Transurb S.A. a luat ființă în anul 1998, ca urmare a reorganizării 
R.A.T.U. Galați. 

 Forma juridică: persoană juridică română organizată sub forma de societate pe 
acțiuni care își desfășoară activitatea în conformitate cu prevederile legislației aplicabile 
și actului constitutiv. 

 Sistem de administrare: Unitar.  
 Asociat Unic: Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Galați 
 Sediul societății: Bulevardul George Coșbuc nr.259, Municipiul Galați 
 Obiectul de activitate:  

Obiectul principal de activitate cod C.A.E.N. – 4931 - Transporturi urbane, suburbane şi 
metropolitane de călători. 
 

2. Legislație relevantă domeniului de activitate al Companiei: 
 O.U.G nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, 

aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.111/2016, cu modificările și 
completările ulterioare; 

 H.G. nr.722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor 
prevederi din O.U.G nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor 
publice; 

 Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare; 

 Legea nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare; 

 Legea nr.92/2007 a serviciilor de transport public local, cu modificările și 
completările ulterioare; 

 Ordinul Ministrului Transporturilor nr. 972/2007 pentru aprobarea 
Regulamentului-cadru pentru efectuarea transportului public local şi a Caietului de 
sarcini-cadru al serviciilor de transport public local; 

 Ordinul 236/2013 de modificare a tarifelor de acordare și menținere a 
licențelor/autorizațiilor eliberate în domeniul serviciilor comunitare de utilități publice. 

Serviciul de transport public local de persoane se desfășoară în baza Contractului 
de delegare a gestiunii de transport persoane nr. 49304/03.05.2016, cu modificările și 
completările ulterioare.  

 
3. Viziunea generală a autorităţii publice tutelare cu privire la 

misiunea şi obiectivele societăţii în lumina politicilor locale în domeniu 
 Autoritatea publică tutelară asigură condițiile pentru punerea în practică a unei 
gestiuni eficiente, performante și durabile, orientată către rezultate, determinate de o 
evaluare periodică și publică a performanțelor operatorului. 
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            Finanțarea cheltuielilor curente pentru prestarea serviciului de transport public 
se realizează pe criterii economice. Mijloacele materiale și financiare necesare 
desfășurării activității de transport public sunt asigurate prin bugetele de venituri și 
cheltuieli ale societății, precum și prin subvenții de la bugetul local, în conformitate cu 
prevederile legale în vigoare și ale contractului de delegare.  
 În dezvoltarea transportului public, autoritatea publică tutelară va urmări 
realizarea următoarelor obiective strategice: 

 Creșterea economică, prin: 
1) Previzionarea producției, aproximarea necesarului resurselor și volumul 

investițiilor viitoare; 
2) Reconsiderarea cheltuielilor de exploatare și întreținere, prin realizarea 

unor măsuri de control a acestora având ca scop minimizarea cheltuielilor de transport; 
3) Continuarea implementării sistemului informatizat e-ticketing care asigură 

o cuantificare corectă a veniturilor și fluxurilor de călători având ca rezultat 
maximizarea creșterii economice, compatibilă cu resursele existente;  

4) Diversificarea obiectului de activitate și identificarea de noi oportunități de 
dezvoltare cu rol de rectificare a dezechilibrelor, asigurând dezvoltarea echilibrată și 
constantă. 

 Îmbunătățirea serviciilor, prin: 
1) Creşterea gradului de accesibilitate pentru toate persoanele, în special 

pentru persoanele cu nevoi speciale; 
2) Îmbunătăţirea siguranţei şi securităţii în staţii, opriri şi în interiorul 

vehiculelor pentru călători şi şoferi; 
3) Monitorizarea serviciilor – evaluarea experienţelor pasagerilor care 

utilizează zilnic serviciile de transport public; 
4) Realizarea unei densități corespunzătoare a rețelelor de linii astfel încât 

distanțele de mers pe jos până la o stație de autobuz să fie cât mai reduse, în vederea 
încurajării creșterii deplasărilor cu transportul local în defavoarea deplasărilor cu 
autoturismul propriu. 

 Orientarea către beneficiari: 
1) Promovarea unei metodologii de stabilire a tarifelor conform contractului 

de delegare nr. 49304/03.05.2016, cu modificările și completările ulterioare și luând în 
considerare gradul de suportabilitate al populației; 

2) Montarea de sisteme de urmărire și monitorizare pentru informarea 
promptă a călătorilor despre mersul mijloacelor de transport. 

 
           4. Context organizațional 

Consiliul de Administrație (denumit în continuare Consiliul) va fi 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 va fi formată din administratori 
neexecutivi și independenți în sensul art.1382 din Legea nr.31/1990 a societăților, 
republicată, cu modificările și completările ulterioare. 
 
           5.Atribuțiile consiliului 

Organizarea şi funcţionarea întreprinderilor publice sunt reglementate de O.U.G 
nr.109/2011 şi, unde aceasta nu dispune, de dispoziţiile Legii nr. 31/1990, republicată, 
cu modificările şi completările ulterioare, şi de dispoziţiile Legii nr. 287/2009 privind 
Codul civil, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

În conformitate cu prevederile O.U.G nr.109/2011 privind guvernanța 
corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea 
nr.111/2016, cu modificările și completările ulterioare, Adunarea generală a acționarilor 
numește Consiliul de administrație al societății. 

Societatea Transurb este administrată în sistem unitar de către un Consiliu de 
Administrație compus din 5 administratori. 
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Consiliul de administraţie este însărcinat cu îndeplinirea tuturor actelor necesare 

şi utile pentru realizarea obiectului de activitate al societăţii, cu excepţia celor rezervate 
de lege pentru adunarea generală a acţionarilor. 

Consiliul de administraţie are următoarele competenţe de bază, care nu pot fi 
delegate directorilor: 

    a) stabilirea direcţiilor principale de activitate şi de dezvoltare ale societăţii; 
    b) stabilirea politicilor contabile şi a sistemului de control financiar, precum şi 

aprobarea planificării financiare; 
    c) numirea şi revocarea directorilor şi stabilirea remuneraţiei lor; 
    d) supravegherea activităţii directorilor; 
    e) pregătirea raportului anual, organizarea adunării generale a acţionarilor şi 

implementarea hotărârilor acesteia; 
    f) introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolvenţei societăţii, 

potrivit Legii nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei. 
 
Componența Consiliului de administrație 
Componența Consiliului se stabileste astfel încât membrii săi, în ceea ce priveăte 

relația dintre ei și relația cu managementul executiv, să acționeze independent iar 
membrii consiliului să se completeze unul pe celălalt. Consiliul va avea o componență 
mixtă și echilibrată în ceea ce privește experiența profesională asigurând o divesitate a 
expertizei și experiențelor la nivelul intregului consiliu. Fiecare membru al consiliului 
trebuie să aibă calificarea necesară pentru a evalua operațiunile și politicile societății. 
Componența Consiliului este alcătuită astfel încât membrii să poată acționa 
independent și critic în relație cu managementul executiv, iar în cadrul Consiliului să 
poată forma o echipă omogenă. Este recomandabil ca echipa de membri ai Consiliului sa 
fie mixta si echilibrata in privinta experientei profesionale asigurand o diversitate a 
experienței profesionale la nivelul intregului consiliu si aducând plus-valoare prin 
această diversitate. De aceea nu este necesar ca toți membrii Consiliului sa aibă 
experiență directă în domeniul în care activează societatea intrucât multitudinea 
experiențelor individuale este cea care poate aduce valoare adăugată, dar este indicat ca 
cel puțin un membru al Consiliului să aibă experiență directă în industria / ramura / 
sectorul de activitate al societății comerciale. Este necesar ca toți membrii Consiliului să 
aibă o educație academică secondată de experiența care sa le permită înțelegerea 
mediului de afaceri, terminologia specifică tehnică si economică proprii administrarii 
unei companii.  

Este recomandabil ca cel puțin unul dintre membrii Consiliului sa aibă 
experiență si in mediul privat pentru asigurarea armonizării intre cele doua medii – 
public si privat.  
 În conformitate cu prevederile art. 28 din O.U.G. nr. 109/2011 se vor aplica 
următoarele reguli generale obligatorii privind componenta Consiliului: 

- cel puţin doi dintre membrii consiliului de administraţie trebuie să aibă studii 
economice sau juridice şi experienţă în domeniul economic, juridic, contabilitate, de 
audit sau financiar de cel puţin 5 ani; 

- toți membrii trebuie să aibă experiență în îmbunătăţirea performanţei 
societăţilor sau regiilor autonome pe care le-au administrat sau condus; 

-  nu pot fi mai mult de doi membri din rândul funcționarilor publici sau al altor 
categorii de personal din cadrul autorității publice tutelare ori din cadrul altor autorități 
sau instituții publice; 

- majoritatea membrilor consiliului de administrație va fi format din 
administratori neexecutivi si independenți, in sensul art. 1382 din Legea 31/1990 
republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

- se vor evita situațiile de conflict de interes sau incompatibilități prevăzute de 
OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu 
modificările și completările ulterioare si Legea 31/1990 republicată, cu modificările și 
completările ulterioare; 
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- mandatul administratorilor este stabilit prin actul constitutiv, neputând depăși 
4 ani; 

- o persoană fizică poate exercita concomitent cel mult 3 mandate de 
administrator în societăți sau întreprinderi publice al căror sediu se află pe teritoriul 
României. 
 În conformitate cu prevederile art.1382 din Legea nr. 31/1990, la desemnarea 
administratorului independent, adunarea generală a acționarilor va avea în vedere 
următoarele criterii: 

a) să nu fie director al societății sau al unei societăți controlate de către aceasta și 
să nu fi îndeplinit o astfel de funcție în ultimii 5 ani; 

b) să nu fi fost salariat al societății sau al unei societăți controlate de către aceasta 
ori să fi avut un astfel de raport de muncă în ultimii 5 ani; 

c) să nu primească sau să fi primit de la societate ori de la o societate controlată 
de aceasta o remunerație suplimentară sau alte avantaje, altele decât cele corespunzând 
calității sale de administrator neexecutiv; 

d) să nu fie acționar semnificativ al societății; 
e) să nu aibă sau să fi avut în ultimul an relații de afaceri cu societatea ori cu o 

societate controlată de aceasta, fie personal, fie ca asociat, acționar, administrator, 
director sau salariat al unei societăți care are astfel de relații cu societatea, dacă, prin 
caracterul lor substanțial, acestea sunt de natură a-i afecta obiectivitatea; 

f) să nu fie sau să fi fost în ultimii 3 ani auditor financiar ori asociat salariat al 
actualului auditor financiar al societății sau al unei societăți controlate de aceasta; 

g) să fie director într-o altă societate în care un director al societății este 
administrator neexecutiv; 

h) să nu fi fost administrator neexecutiv al societății mai mult de 3 mandate; 
i) să nu aibă relații de familie cu o persoană aflată în una dintre situațiile 

prevăzute la lit. a) și d). 
 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 şi competențele tehnice şi atributele comportamentale, 
experienţa şi specificul pe care acesta trebuie să le demonstreze, în conformitate cu 
misiunea, obiectivele şi ţintele întreprinderii publice, precum şi cu etapa de dezvoltare a 
acesteia. 
 În conformitate cu prevederile art. 19 din Anexa nr. 1 la H.G. nr. 722/2016, la 
constituirea profilului membrilor consiliului se au în vedere următoarele cerințe: 

 să aibă minimum de cunoștințe, aptitudini și experiență necesară pentru a-şi 
îndeplini cu succes mandatul de administrator; 

 să cunoască responsabilitățile postului şi să îşi poată forma viziuni pe termen 
mediu şi lung; 

 să aibă capacitatea de asumare a responsabilităţilor faţă de întregul consiliu şi să 
dea dovadă de integritate şi independenţă; 

 să aibă cunoștințele necesare, aptitudinile și experiență în critica constructivă, 
muncă în echipă, comunicare, cultură financiară, luarea de decizii și detectarea 
tiparelor pentru a contribui la activitatea consiliului ca întreg. 

 În conformitate cu prevederile art. 1 punctul 18 din Anexa 1 la H.G. nr. 722/2016, 
profilul consiliului reprezintă o identificare a capacităţilor, trăsăturilor şi cerinţelor pe 
care consiliul trebuie să le deţină la nivel colectiv, având în vedere contextul 
organizaţional, misiunea, așteptările exprimate în scrisoarea de așteptări și elementele 
de strategie organizațională existente sau ce trebuie dezvoltate.  
 Profilul consiliului conţine şi matricea consiliului de administraţie, care conferă o 
expresie a acestor capacităţi pe care consiliul trebuie să le posede la nivel colectiv, 
printr-un set de competenţe, abilităţi, alte condiţii eliminatorii, ce trebuie îndeplinite 
individual şi colectiv de membrii consiliului. 
 În matricea profilului consiliului, autoritatea publică tutelară stabileşte definirea 
profilului de candidat pentru consiliu. Matricea profilului consiliului diferenţiază între 
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criteriile obligatorii şi criteriile opţionale necesar a fi îndeplinite de candidaţii pentru 
poziţia de membru în consiliu. 
 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. 
 Profilul candidatului este alcătuit din două componente: 

 descrierea rolului acestuia, derivat din cerinţele contextuale ale întreprinderii 
publice; 

 definirea unei combinaţii specifice fiecărui candidat, formată dintr-un set de 
criterii derivate din matricea profilului consiliului. 

 La stabilirea rolului candidatului se au în vedere, dar fără a se limita la acestea, 
următoarele: 

 contextul organizaţional; 

 obiectivele şi rezultatele aşteptate de la întreprinderea publică, astfel cum derivă 
din scrisoarea de aşteptări; 

 strategia întreprinderii publice şi elementele-cheie cerute consiliului pentru 
asigurarea unei activităţi de succes a întreprinderii publice; 

 atribuţiile consiliului. 
 

Transurb S.A îşi propune selectarea a 5 membri pentru Consiliul de Administraţie 
al Societăţii pentru un mandat de 4 ani. 
 Din cei 5 membri: 

 cel puţin un membru trebuie să aibă studii economice cu experienţă de cel puţin 
5 ani în domeniul economic, contabilitate, de audit sau financiar; 

 cel puţin unul dintre membrii consiliului de administraţie trebuie să aibă studii 
juridice cu experienţă de cel puţin 5 ani în domeniul juridic; 

 în cazul consiliilor de administraţie al căror număr de membri se încadrează în 
prevederile art. 28 alin. (2) al OUG 109/2011, nu pot fi mai mult de 2 membri din 
rândul funcţionarilor publici sau altor categorii de personal din cadrul autorităţii 
publice tutelare ori din cadrul altor autorităţi sau instituţii publice; 

 în mod obligatoriu, în selecţia candidaţilor se va avea în vedere evitarea 
situaţiilor de conflict de interese sau incompatibilităţi.  

       În conformitate cu prevederile art. 1 punctul 14 din Anexa nr. 1 la H.G. nr. 
722/2016, matricea consiliului reprezintă un tabel care cuprinde competenţele 
măsurabile, trăsăturile şi condiţiile care trebuie îndeplinite în mod ideal de membrii 
consiliului, individual şi colectiv, împreună cu aptitudinile, cunoştinţele, experienţa şi 
alte atribute ale membrilor în funcţie, precum şi ale potenţialilor candidaţi. 
 În conformitate cu prevederile art. 1 punctul 15 din Anexa nr. 1 la H.G. nr. 
722/2016, matricea profilului candidatului reprezintă un tabel care trebuie să se 
încadreze în matricea consiliului, în cazul în care toţi membrii în funcţie ai consiliului 
sunt şi candidaţi pentru o configuraţie viitoare a acestuia. 
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MATRICEA PROFILULUI CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE AL S.C TRANSURB S.A    
1. Competenţe 

  Nominalizaţi     

Criterii Obligatoriu 
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Opţional 
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  Rating 1 = Novice;  
Rating 2 = Intermediar;  
Rating 3 = Competent; 

Rating 4 = Avansat;  
Rating 5 =  Expert 

    

1. Competente specifice sectorului de activitate al 
întreprinderii publice 

           

- Cunoasterea proceselor tehnologice /operationale din 
domeniul de activitate al intreprinderii publice 

Oblig  0,8        40  

- Cunoasterea trasaturilor pietei in care actioneaza societatea  Oblig  1        40  
2. Competente profesionale de importanţă 

strategică/tehnice 
           

- Gândire strategică şi previziuni 
- Finanţe şi contabilitate 
- Managementul proiectelor 
- Tehnologia informaţiei 
- Legislaţie  

Oblig  
Opt 
Oblig 
Opt 
Oblig 

1 
0,8 
1 
0,5 
1 

       60 
40 
60 
40 
40 

 

3. Guvernanţa corporativă            
- Guvernanţa întreprinderii publice 
- Rolul consiliului 
- Monitorizarea performanţei 

Oblig 
Oblig 
Oblig 

1 
1 
1 

       60 
60 
60 

 

4. Social şi personal            
- Luarea deciziilor 
- Relaţii interpersonale 
- Negociere 
- Capacitate de analiză şi sinteză 

Oblig 
Oblig 
Oblig 
Oblig 

1 
0,7 
1 
1 

       60 
60 
60 
60 
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5. Experienţa pe plan local şi internaţional            
- Participarea in organizatii nationale sau internationale 
constituite in domeniul de activitate al societatii si alte 
domenii relevante 

Opt  1        60  

1. Competențe și restricții specifice personalului angajat 

în cadrul autorității publice tutelare sau altor autorități 

sau instituții publice 

           

- Competențe de conducere Opt  0,5        20  
 

2. Trăsături 

  Nominalizaţi     

Criterii Obligatoriu 
(Oblig) sau 
Opţional 
(Opt) 
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   Rating 1 = Novice;  
Rating 2 = Intermediar; 
Rating 3 = Competent; 

Rating 4 = Avansat; 
Rating 5 =  Expert 

    

1. Reputaţie personală şi profesională Oblig 1        60  
2. Integritate Oblig 1        60  
3. Independenta Oblig 1        60  
4. Expunere politica Oblig 0,5        NA  
5. Abilitati de comunicare interpersonala Oblig 1        60  
6. Alinierea cu scrisoarea de aşteptări Oblig 1        60  
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3. Condiţii prescriptive si proscriptive 

  Nominalizaţi     

Criterii Obligatoriu 
(Oblig) sau 
Opţional 
(Opt) 
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  Rating 1 = Novice;  
Rating 2 = Intermediar;  
Rating 3 = Competent; 

Rating 4 = Avansat;  
Rating 5 =  Expert 

    

1. Număr de mandate Oblig 1         100  
2. Inscrieri in cazierul judiciar si fiscal Oblig 1        100  
3. Rezultate economico-financiare ale intreprinderilor in care 

si-a exercitat mandatul de administrator sau de director – 
intreprinderile sa nu fie in procedura de faliment 

Oblig 1        
100 

 

4. Ani de experienta in conducerea unei societati  Oblig 1        100  
5. Studii superioare si experienta in domeniu Oblig 1        100  
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MATRICEA CONSILIULUI 
 

I. DESCRIEREA MATRICEI 
 
Descrierea coloanelor matricei 
 

 A. Criterii - Reprezintă categorii de competenţe, trăsături, condiţii necesare şi 
interdicţii derivate din matricea consiliului. Criteriile sunt folosite pentru evaluarea 
colectivă sau individuală a candidaţilor pentru postul de membru în consiliu. 
 B. Obligatoriu (Oblig.) sau Opţional (Opt.) - Precizează dacă pentru scopul 
evaluării este necesar un anumit criteriu (selectează obligatoriu) sau nu (selectează 
opţional). 
 C. Ponderea (0-1) - Indică importanţa relativă a competenţei ce este evaluată. 
 O valoare a ponderii apropiată de 1 indică o importanţă crescută a competenţei, în 
timp ce valorile apropiate de 0 indică o importanţă scăzută. 
     D. Administratori în funcţie - Numele complet [Nume, Prenume] al 
administratorilor actuali, ordonaţi alfabetic. 
            E. Candidaţi nominalizaţi - Numele complet [Nume, Prenume] al 
administratorilor propuşi (candidaţi sau/şi nominalizaţi), ordonaţi alfabetic. 
     F. Totaluri 
       (i) Total 
       Valoarea totală a unui anumit criteriu pentru toţi administratorii şi candidaţii 
nominalizaţi, de exemplu suma punctajelor de pe fiecare rând. 
       (ii) Total ponderat 
       Valoarea totală ponderată a unui anumit criteriu pentru administratorii şi candidaţii 
nominalizaţi [calculat ca suma punctajelor de pe fiecare coloană multiplicată cu ponderea 
criteriului (prevăzută la punctul C)]. 
       (iii) Pragul minim colectiv 
       Nivel procentual din potenţialul maxim al competenţelor individuale agregate care 
trebuie îndeplinite de toţi membrii consiliului, pentru îndeplinirea capacităţilor necesare 
consiliului ca întreg (calculat ca punctaj minim acceptat pentru criteriu în total/[numărul 
candidaţi sau membri x punctajul maxim]x 100). 
       (iv) Pragul curent colectiv 
       Nivel procentual calculat ca raport între: Total/(numărul candidaţi sau membri x 
punctaj maxim) x 100. 
     G. Grila de punctaj a criteriilor - Îndrumări pentru acordarea punctelor de la 
1 la 5 din grila de punctaj. 
 
 Descrierea rândurilor matricei 
 H. Competenţe - Combinaţia de cunoştinţe, aptitudini, experienţă şi 
comportament necesară pentru a îndeplini cu succes rolul de administrator. Grila de 
punctaj de 1 până la 5. 
     I. Trăsături - O calitate distinctă sau caracteristică a individului. Grila de punctaj 
de 1 până la 5. 
     J. Alte condiţii eliminatorii - Reprezintă caracteristicile individuale sau 
colective care trebuie să fie îndeplinite şi care sunt interzise. Grila de punctaj de 1 până la 
5. 
     K. (i) Subtotal - Punctajul total pentru administratori şi candidaţi nominalizaţi 
individuali pe grupuri de criterii [calculat ca suma punctajelor pentru fiecare grup de 
criterii (competenţe, trăsături, condiţii care pot fi eliminatorii) pentru un administrator 
sau candidat nominalizat]. 
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        (ii) Subtotal ponderat 
       Însumarea valorilor obţinute în urma multiplicării punctajului obţinut pentru fiecare 
criteriu cu ponderea asociată. 
       Σ(punctaj criteriu*pondere criteriu) 
      L. (i) Total - Valoarea totală a punctajului criteriilor pentru administratori şi 
candidaţii nominalizaţi individuali (calculat ca suma punctajelor pentru fiecare coloană). 
              (ii) Total ponderat - Suma Subtotalurilor ponderate [prevăzute la punctul (ii)]. 
 M. Clasament - Clasificarea candidaţilor nominalizaţi pe baza totalului ponderat 
obţinut de fiecare. 
 

II. CRITERII FOLOSITE ÎN CADRUL MATRICEI – DESCRIERE ŞI 
INDICATORI ASOCIAŢI 

 
 Criteriile folosite în cadrul matricei sunt descrise şi asociate cu indicatori, care 
sunt folosiţi pentru a evalua membrii în funcţie ai consiliului dar şi candidaţii 
noi/candidaţii la reânnoirea mandatului. 
 

A. COMPETENŢE 
 
1. Competenţe specifice sectorului de activitate al întreprinderii publice  
 
1.1 Cunoașterea proceselor tehnologice/operaționale din domeniul transportului public  
Descriere: candidatul cunoaște domeniul transportului public, înțelege specificul și 
reglementările din domeniu și cunoaște bune practici în domeniu  
         Indicatori:  

 Înțelege poziționarea sectorului de transporturi publice în domeniul larg al 
serviciilor de utilitate publică și modul în care sectorul de transporturi poate avea 
un impact major în domeniul serviciilor publice;  

 Identifică aspecte cheie, reglementări, tendințe în domeniul transporturilor 
publice și arată cum acestea pot influența activitatea societății;  

 Cunoaște bune practici și modul în care acestea pot fi transpuse în cadrul 
societății.  

 
1.2 Cunoașterea trăsăturilor pieței in care acționează societatea   
Descriere: cunoaște sectorul în care funcționează societatea, inclusiv tendințele și forțele 
care modelează industria, evoluțiile viitoare, modele și strategii relevante de afaceri 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; 

 se păstrează la curent cu tendințele actuale și viitoare, evoluții și forțe (sociale, 
politice, tehnologice, științifice, ecologice, economice, etc.) care modelează 
industria; 

 împărtășește cunoștințele și perspectivele industriei cu alți membri ai consiliului 
în sprijinul procesului de luare a deciziilor poate referi indicatori de performanță 
corporativă la tendințele industriei. 
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2. Competenţe profesionale de importanţă strategică/tehnice 
 
2.1. Gândire strategică şi previziuni 

Descriere: înţelege rolul consiliului în oferirea unei direcţii strategice pentru organizaţie 
pe termen lung. Poate evalua opţiunile strategice şi riscurile, identifică priorităţile 
strategice şi poate contribui la consiliu prin prezentarea de direcţii strategice 
executivului, în scopul de a oferi valoare şi creştere pentru organizaţie pe termen lung. 

Indicatori: 

 contribuie la definiţia consiliului referitor la viziunea organizaţiei, valorile şi 
scopul care ghidează strategia; 

 poate articula obiectivele strategice ale organizaţiei şi poziţia strategică curentă 

 alături de alţi membri ai consiliului, monitorizează mediul extern pentru schimbări 
ce pot afecta organizaţia; 

 poate analiza informaţii competitive şi date de referinţă. 
 

2.2. Finanţe şi contabilitate 
Descriere: familiar cu practicile de management financiar, de contabilitate, audit 
financiar şi rapoarte financiare 

Indicatori: 

 notifică consiliul cu privire la problemele cu posibile implicaţii financiare sau 
contabile; 

 ajută membrii consiliului să înţeleagă potenţialele implicaţii financiare ale 
deciziilor;  

 explică aspectele financiare şi contabile într-un mod care poate fi uşor de înţeles 

 familiarizat cu reglementările şi normele aplicabile  de bune practice, cu 
standardele profesionale de contabilitate; 

 înţelege politicile şi practicile sectorului public al finanţelor şi contabilităţii. 
  

2.3. Managementul proiectelor 
Descriere: familiar cu chestiunile ce derivă din procesele de planificare, organizare şi 
alocare a resurselor în vederea implementării activităţilor proiectului şi îndeplinirea cu 
succes a scopurilor şi obiectivelor specifice ale proiectului.  
           Indicatori:  

 asistă la coordonarea eficientă a tuturor activităţilor proiectului în vederea 
atingerii obiectivelor stabilite; 

 se asigură că există o comunicare permanentă cu partenerii din cadrul proiectului 
şi că se respectă obligaţiile contractuale care decurg din acordurile de parteneriat; 

 poate explica aspecte tehnice legate de managementul proiectelor într-o manieră 
uşor de înţeles; 

 urmăreşte administrarea bugetului proiectului precum şi organizarea planurilor de 
activitate în cadrul proiectului şi asigurarea resurselor necesare pentru atingerea 
obiectivelor proiectului. 

 
 2.4. Tehnologia informaţiei 

Descriere: înţelege rolul IT –ului ca o unealtă strategică de afaceri. 
 Indicatori: 

 se menţine la curent cu dezvoltările în domeniul IT; 

 oferă consiliului o evaluare independentă a problemelor tehnice de IT. 
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 2.5. Legislaţie  

Descriere: are o înţelegere a sistemului legal şi a mediilor legale şi regulatoare în care 
operează 
 

Indicatori: 

 are cunoştinţe funcţionale despre legislaţia de contract şi drept comercial general; 

 familiar cu cadrul legal şi statutele sub care operează organizaţia; 

 poate ghida consiliul referitor la problemele cu posibile implicări juridice; 

 asistă membrii consiliului în înţelegerea problemelor legale şi ale implicaţiilor 
acestora. 

 
3. Guvernanţa corporativă 

3.1. Guvernanţa întreprinderii publice 
 

Descriere: are o cunoaştere de bune practice şi principii de guvernanţă corporativă, este 
familiarizat cu legislaţia şi politicile guvernamentale referitoare la guvernanţa 
întreprinderilor deţinute de stat şi înţelege importanţa gestionării resurselor publice într-
o manieră transparentă şi eficace 

Indicatori: 

 familiarizat cu principiile, conceptele şi practicile de bună guvernanţă corporativă; 

 înţelege cadrul guvernanţei corporative în care operează societatea, inclusiv 
legislaţia, reglementările, codurile şi politicile relevante; 

 demonstrează un nivel ridicat de dedicaţie, transparenţă, integritate, 
responsabilitate şi probitate; 

 înţelege structura de responsabilitate şi modul cum diferite organisme relaţionează  
- autoritatea publică tutelară, consiliul şi executivul societăţii. 
 
3.2. Rolul consiliului 

Descriere: are o înţelegere clară cu privire la rolul şi funcţiile consiliului 
Indicatori: 

 înţelege structura şi compoziţia consiliului; 

 înţelege funcţiile şi responsabilităţile consiliului şi a membrilor consiliului; 

 recunoaşte distincţia între direcţia strategică şi cea operaţională. 
 

3.3. Monitorizarea performanţei 
Descriere: înţelege responsabilităţile consiliului pentru monitorizarea performanţei 
managementului şi monitorizează adaptarea organizaţiei la responsabilităţile sale legale, 
etice sau sociale 

Indicatori: 

 contribuie la monitorizarea performanţei manageriale de către consiliu în relaţie 
cu rezultatele cheie de afaceri; 

 înţelege responsabilităţile legale, etice şi sociale ale organizaţiei şi monitorizează 
conformitatea cu acestea; 

 monitorizează relaţia structurii manageriale cu părţile interesate externe cheie 

 ajută consiliul în implicarea părţilor interesate prin metode potrivite pentru 
determinarea, răspunderea la, şi raportarea la interese materiale economice, 
legale, etice, sociale şi de mediu. 
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4. Social şi personal 
 
4.1. Luarea deciziilor 

Descriere: contribuie la luarea deciziilor în cadrul consiliului prin exercitarea de gândire 
şi judecată independente, considerând binele pe termen lung al organizaţiei şi nu doar 
rezultatele pe termen scurt 
     Indicatori: 

 nu este predispus/ă la decizii pripite ci mai degrabă cântăreşte problemele şi ia în 
calcul opţiunile şi riscurile, fără amânare; 

 ia decizii bazate pe analiză, înţelepciune, experienţă şi raţionament; 

 se consultă cu alţii pentru perspective diferite; 

 ia timp pentru a cerceta probleme cu care nu este familiar/ă; 

 este căutat/ă de către alţii pentru sfaturi şi soluţii; 

 caută să ofere claritate discuţiilor; 

 este capabil/ă să organizeze şi să utilizeze informaţia cu eficienţă; 

 ia decizii în timp util, folosind informaţii incomplete, acolo unde este nevoie, 
pentru a putea respecta termene limită importante. 

 
4.2. Relaţii interpersonale 

Descriere: relaţionează cu succes cu alţii în diverse grupuri şi situaţii, promovând relaţiile 
armonioase de lucru 

 Indicatori: 

 relaţionează cu succes cu alţii indiferent de poziţie, putere, influenţă sau 
status; 

 este eficient/ă în stabilirea rapoartelor; 

 investeşte timp şi energie pentru a îi cunoaşte pe cei care trebuie să 
interacţioneze; 

 este priceput/ă la folosirea tactului şi diplomaţiei; 

 poate împrăştia cu uşurinţă situaţii de înaltă tensiune. 
 

4.3. Negociere 
Descriere: este eficient/ă în negocierea de înţelegeri care obţin rezultatele dorite, într-o 
manieră ce demonstrează respect şi integritate 

 Indicatori: 

 poate negocia cu succes în situaţii de criză atât cu grupuri interne cât şi cu grupuri 
externe; 

 poate soluţiona diferenţele cu minimum de impact; 

 poate obţine concesii fără a deteriora relaţiile; 

 poate fi direct/ă şi puternic/ă dar şi diplomat/ă; 

 câştigă cu uşurinţă încrederea; 

 are un bun simţ al momentului. 
 
4.4. Capacitate de analiză şi sinteză 

Descriere: poate descompune, ordona, caracteriza, ierarhiza elementele unui sistem, are 
abilitatea de a înţelege de ce sistemul a ajuns acolo unde este şi a previziona evoluţia 
acelui sistem în condiţiile modificării unui element component 

Indicatori: 

 descompune părţile problemei fără a pierde imaginea de ansamblu; 

 poate vedea cum modificarea unei componente, variabile a sistemului influenţează 
ansamblul; 

 poate modela problema în termeni abstracţi; 

 nu trage concluzii pripite chiar dacă se află în situaţii de stres; 
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 poate sintetiza informaţia şi să identifice elementele importante; 

 poate formula soluţii pe baza analizei făcute şi poate argumenta în mod logic 
soluţia propusă, punctând părţile ei forte şi punctele ei slabe. 

 
5. Experienţă pe plan local şi internaţional 

Descriere: Participarea in organizații internaționale/europene constituite in domeniul 
utilităților publice  
      Indicatori:  
1. participa la conferinte si simpozioane privind tehnologiile din domeniul utilitatilor 
publice; 
2. poate sustine prezentari pe diverse teme specifice sectorului;  
3. ajuta consiliul in initerea de colaborari cu diverse organisme sau organizatii din 
domeniu cu rezultate benefice pentru societate; 
4. asista consiliul in intelegerea politicii si contextului de reglementare existente la nivel 
european. 
 

6. Competențe și restricții specifice personalului angajat în cadrul 
autorității publice tutelare sau altor autorități sau instituții publice 

Descriere: Competențe de conducere a unor întreprinderi sau  competență in conducerea 
eficienta a unor compartimente: 

Indicatori:  

 competențe de planificare și prioritizare; 

 orientare către găsirea de soluții si obținerea de rezultate; 

 responsabilitate, adaptabilitate; 

 capacitate de a stabili relații profesionale eficiente; 

 capacitate de a lucra eficient in echipă. 
 
B. TRĂSĂTURI 
 
1. Reputație personală şi profesională 

Descriere: se comportă cu prudență, profesionalism, loialitate şi cu diligenţa unui bun 
administrator. 

 Indicatori: 

 dă dovadă de abilităţi de leadership (inteligenţă emoţională, carismă, capacitate de 
exemplu personal); 

 se comportă cu profesionalim; 

 respectă legile şi reglementările în vigoare. 
 
2. Integritate 

Descriere: se comportă cu integritate, onestitate şi transparenţă în relaţia cu alţii şi cu 
organizaţia 

 Indicatori: 

 înţelege şi îndeplineşte îndatoririle şi responsabilităţile unui consiliu şi menţine 
cunoştinţe în această privinţă prin formare profesională; 

 plasează interesele organizaţionale deasupra tuturor celorlalte; 

 se comportă într-o manieră demnă de încrederea şi respectul colegilor din 
consiliu; 

 vorbeşte cu onestitate şi sinceritate; 

 tratează informaţiile sensibile şi confidenţiale cu discreţia cuvenită şi în 
concordanţă cu prevederile contractului de mandat; 

 dezvăluie „interese” ce pot cauza părtinire şi subiectivitate în dezbaterile 
consiliului; se abţine de la deciziile consiliului de administraţie ce pot crea 
conflicte de interese; 
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 păstrează angajamentele şi promisiunile făcute preşedintelui şi membrilor 
consiliului; 

 se comportă în concordanță cu propriile valori și cu cele ale organizației. 
 
3. Independentă 

Descriere: posedă o gândire independentă si este capabil/ă să ofere provocarea și 
rigoarea necesare pentru a asista consiliul în realizarea unei înțelegeri globale a 
informațiilor și opțiunilor care facilitează un standard înalt în luarea deciziilor  
Indicatori:  
1. este dispus/ă să nu fie de acord și să adopte o poziție independentă în fața opiniilor 
divergente și în detrimentul potențial personal;  
2.solicită clarificări și explicații;  
3.este dispus sa adopte un mod original de gandire, bazat pe modele de succes personale.  

 
4. Expunere politică  
Rating 1 2 3 4 5 

Expunere 
politica 

Foarte expus    Fără 
expunere 

 
5. Abilitați de comunicare interpersonală 

Descriere: demonstrează claritate si coerență a discursului, adaptarea comportamentului 
verbal la interlocutor astfel încât înțelegerea reciprocă sa fie facilitată. Arată concizie și 
logică, poate comunica ușor mesaje complexe, este deschis, direct si 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 si limbajul este optim echilibrat intre latura tehnica si 
latura non-tehnica;  

 Are coerență și logică atât în discurs cât și în scris;  

 Îmbunătățește comunicarea în interiorul organizației prin oferirea de feed-back și 
are o abordare constructivă atunci când primește feed-back. 

 
6. Aliniere cu scrisoarea de aşteptări  

Descriere: felul in care declarația de intenție răspunde scrisorii de așteptări a acționarilor  
Indicatori:  

 Intenția exprimată tratează aprofundat toate punctele exprimate de către 
acționari in cadrul scrisorii de așteptări;  

 Intenția depusă dezvăluie capacitate de atingere a obiectivelor și așteptărilor 
acționarilor pe termen mediu si lung;  

 Declarația de intenție are un caracter realizabil, acțiunile propuse și/sau ideile 
exprimate având o baza concretă si solidă; 

 Se bazează pe date concrete și pe cifre; 

 Atinge puncte sensibile, oferă alternative pentru realizarea lor; dovedește o 
înțelegere a specificului si complexității activității societății; 

 Surprinde avantajul competitiv al societății, evidențiază rolul ei într-un context 
larg; 

 Nota dominantă este de viziune strategică, orientarea fiind spre obținerea 
performanței. 
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Aliniere cu scrisoarea de așteptări a acționarilor  
Scor  Nivel de 

competentă  
Descriere  

1 Nu se 
aliniază 

Calitățile și intenția personală nu corespund scrisorii de așteptări  

2 Se aliniază 
puțin  

Alinierea se realizează la nivel de intenție însă nu sunt dovedite 
calitățile care sa sprijine realizarea acestora ( doar o parte din cele 
obligatorii ) sau daca sunt dovedite acestea se află la un nivel 
scăzut de dezvoltare  

3 Se aliniază 
moderat  

Alinierea se realizează la nivel de intenție și sunt dovedite o parte a 
calităților care sprijină realizarea acestora, la un nivel de 
dezvoltare minim dorit.  

4 Se aliniază 
într-o mare 
măsură  

Alinierea se realizează atât la nivelul intențiilor cât și la nivelul 
calităților în cea mai mare parte. Sunt întrunite calitățile 
obligatorii și o parte din cele opționale sau cele opționale însă nu 
mereu la nivelul dorit  

5 Se aliniază 
complet  

Alinierea se realizează atât la nivel de intenție cat si la nivel de 
calități.  

 
 

C.  Cerințe prescriptive și proscriptive (condiții eliminatorii) 
 
1.  Număr de mandate 
Descriere: aceasta este o condiție eliminatorie întrucât o persoana fizică/juridică poate 
exercita concomitent cel mult 3 mandate de administrator în societăți sau întreprinderi 
publice al căror sediu se află pe teritoriul României 
 

Rating 1 2 3 4 5 
Număr de 
mandate 
concomitente 

>3 3 2 1 0 

 
 
2.  Înscrieri în cazierul fiscal si judiciar 
Descriere: aceasta este o condiție eliminatorie, candidații nu vor putea participa la 
selecție in cazul in care au înscrieri in cazierul judiciar sau fiscal.  
 
Înscrieri in cazierul fiscal si judiciar  
Scor Risc  Descriere 
1 Major  Are înscrieri in cazierul fiscal si judiciar 
2 Minor  Nu are înscrieri in cazierul fiscal si judiciar  

 
3. Rezultate economico-financiare ale întreprinderilor în care și-a exercitat 
mandatul de administrator sau de director  
Descriere: să nu fie în procedură de faliment pentru întreprinderile unde și-a exercitat 
activitatea 
 
Scor Descriere 
1 Întreprinderea a intrat in faliment/insolventă pe perioada exercitării 

mandatului  

2 Întreprinderea nu a intrat în faliment/insolventa pe perioada exercitării 
mandatului 
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4.Ani de experiență în conducerea unei societăți  
Rating 1 2 3 4 5 

Ani de 
conducere 
într-o 
organizație  

<3 4 5 6 >7 

 
5. Studii superioare și experiență în domeniu 

Rating 1 2 3 4 5 
Studii 
superioare  

Cu studii 
superioare  
 
 

Cu studii 
superioare  
într-un 
domeniu 
relevant 
pentru 
activitatea 
societății 
 
 

Cu studii 
superioare și 
experiență în 
domeniul de 
activitate al 
societății sau 
conexe 

Cu studii 
superioare în 
domeniul 
economic, 
juridic, în 
domeniul de 
activitate al 
societății sau 
conexe și cu 
experiență în 
domeniul de 
activitate al 
societății, 
economic, 
juridic, de audit 
sau financiară 
de până la 5 ani  

Cu studii 
superioare în 
domeniul 
economic, 
juridic, în 
domeniul de 
activitate al 
societății sau 
conexe și cu 
experiență în 
domeniul de 
activitate al 
societății, 
economic, 
juridic, de 
audit sau 
financiară de 
peste 5 ani  

 
GRILA DE PUNCTAJ A COMPETENŢELOR ŞI TABELELE DE RATING 
 
Grila de punctaj a competențelor este un instrument folosit pentru măsurarea 

abilității candidaților de a își demonstra competența în ceea ce priveşte consiliul, 
clasificând nivelurile de abilități în cinci categorii, de la “limitat” la „expert”. 

Scor Nivel de competenţă Descriere 

N/A Nu se aplică 
Nu este necesar să aplicați sau să demonstrați 

această competentă 

1 Novice Aveți o înțelegere a cunoștințelor de bază 

2 Intermediar 

Aveți un nivel de experiență câștigat prin 
formare fundamentală şi/sau prin câteva 
experiențe similare. Această aptitudine 
presupune sprijin extern. 

 înțelegeți și discutați termeni, 
concepte, principii şi probleme legate 
de această competenţă 

 faceţi uz activ de legi, regulamente şi 
ghiduri 
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3 Competent 

Sunteți capabil/ă să îndepliniți cu succes 
funcțiile asociate acestei competenţe. Poate fi 
necesar, uneori, ajutorul personalului cu mai 
multă experienţă, dar de regulă demonstraţi 
această aptitudine independent. 

 ați aplicat această competentă cu 
succes în trecut, cu minim de ajutor 

 înțelegeți și puteți discuta aplicarea și 
implicațiile schimbărilor în procesele, 
politicile şi procedurile din acest sector 

4 Avansat 

Puteţi îndeplini sarcinile asociate cu această 
aptitudine fără asistenţă. 
Sunteţi recunoscut/ă în cadrul organizaţiei 
curente ca un (o) expert/ă în această 
competenţă, sunteţi capabil/ă să oferiţi ajutor  
şi aveţi experienţa avansată în această 
competenţă. 

 aţi oferit idei practice/relevante, 
resurse şi perspective practice 
referitoare la procesul sau 
îmbunătăţirile practice, la nivel de 
guvernanţă a consiliului şi nivel 
executiv superior 

 sunteţi capabil/ă să interacţionaţi şi să 
purtaţi discuţii constructive cu 
conducerea executivă, dar şi să instruiţi 
alte persoane în aplicarea acestei 
competenţe. 

5 Expert 

Sunteţi cunoscut/ă ca un expert/ă în acest 
sector. Puteți oferi ajutor şi găsi soluții pentru 
dileme şi probleme complexe referitoare la 
această zonă de expertiză. 

 aţi demonstrat excelenţă în aplicarea 
acestei competenţe în multiple consilii 
de administraţie şi/sau organizaţii 

 sunteți privit/ă ca un/o expert/ă, 
conducător/oare și inovator/oare în 
această competentă de către consiliu, 
organizația și/sau organizațiile din 
afară 

 
Tabele de rating – Competențe 
Cunoștințe, aptitudini și experiență Rating 
Novice 1 
Intermediar 2 
Competent 3 
Avansat 4 
Expert 5 

 
Preşedinte de şedinţă, 


