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Anexa nr.3 

la Hotărârea Consiliului local nr.229/28.04.2021 
 

PROFILULUI CANDIDATULUI PENTRU POZIȚIA DE MEMBRU 
ÎN CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE AL SOCIETĂȚII TRANSURB S.A. 

 
 
 În conformitate cu prevederile art. 1 punctul 17 din Anexa nr. 1 la H.G. nr. 
722/2016, profilul candidatului pentru funcţia de administrator reprezintă descrierea 
rolului pe care candidatul trebuie să-l îndeplinească, pe baza cerinţelor contextuale 
specifice rolului, precum şi competenţele 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. 

Societatea TRANSURB S.A îşi propune selectarea a 5 membri pentru Consiliul de 
administraţie al Societății, 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; 

 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 membriilor consiliului de administrație va fi formată din 
administratori neexecutivi și independenți, in sensul art. 1382 din Legea 31/1990 
republicată, cu modificările si 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 și Legea 31/1990 republicată, cu 
modificările și completările ulterioare. 

 o persoană fizică poate exercita concomitent cel mult 3 mandate de administrator 
în societăţi sau întreprinderi publice al căror sediu se află pe teritoriul României. 
Condițiile generale minime obligatorii care vor fi îndeplinite de membri 

Consiliului sunt următoarele: 
a. să aibă cetățenia română sau cetățenie altor state membre ale Uniunii Europene, cu 
condiția să aibă domiciliul în România; 
b. Să cunoască foarte bine limba română (scris  și vorbit); 
c. Să aibă capacitate deplină de exercițiu; 
d. Să fie apt din punct de vedere medical; 
e. Să fie absolvent al unei instituții de învățământ superior, cu diplomă de licență;   
f. În cazul candidaților din statele membre UE diploma de studii trebuie să fie 
recunoscută în România-acest criteriu se aplică candidaților care aplica pentru una 
dintre funcțiile de administrator ce trebuie să respecte criteriul „absolvenți ai unei 
instituții de învățământ superior din domeniul economic sau juridic”.  
g. Să aibă cel puțin 5 ani vechime în muncă; 
h. Să aibă cel puțin 5 ani de experientă pentru poziție de funcționar public-acest criteriu 
este aplicabil candidaților care aplică pentru acel post din structura consiliului de 
administrație ce poate fi ocupată de un funcționar public; 
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i. Să aibă cel puțin 5 ani experiență în domeniul economic, juridic, contabilitate, de 
audit sau financiar- acest criteriul este aplicabil candidaților care aplică pentru una 
dintre funcțiile de administrator pentru care este obligatorie absolvirea de studii 
superioare de lungă durată cu diploma de licență cu specializare economică sau juridică; 
j. Să nu fi fost destituit dintr-o funcție din cadrul unor întreprinderi de stat, cu capital 
majoritar de stat sau să nu fi avut încetat contractul individual de muncă pe motive 
disciplinare în ultimii cinci an; 
k. Să nu se află in conflict de interese care să-l facă incompatibil cu funcția de 
administrator la Transurb S.A; 
l. Să nu fi fost condamnat definitiv dintr-o hotărâre judecătorească pentru săvârșirea 
unei infracțiuni contra umanității, contra statului sau contra autorității, infracțiuni de 
corupție și de serviciu, infracțiuni contra înfăptuirii justiției, infracțiuni de fals, 
infracțiuni contra patrimoniului, pentru infracțiuni prevăzute de legea nr. 656/2002 
precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combaterea înființării 
terorismului, cu modificările și completările ulterioare, sau pentru infracțiunile 
prevăzute de legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de 
insolvenţă săvârșită cu intenție, care l-ar face incompatibil cu exercitarea funcției; 
m. Candidații să nu facă parte din mai mult de 3 consilii de administrație ale unor regii 
autonome sau societăți comerciale, conform art. 33 din OUG 109/2011, aporbată prin 
Legea nr. 111/2016 - declarație pe propria răspundere; 
n. Să aibă experiență în îmbunătățirea performanței societăților sau regiilor autonome 
pe care le-au administrat sau le-au condus; 
o. sa nu aibă cazier judiciar sau fiscal. 

Candidații selectați, conform condițiilor minime de mai sus, vor fi evaluați în 
baza matricei Consiliului. Consiliul trebuie să fie compus în așa fel încât să existe o 
experiență a consiliului în domeniile care oglindesc activitatea societății și anticipează 
provocările în anii următori. Un membru al consiliului poate avea mai multe domenii de 
expertiză/ competență. 

Candidatul care aplică pentru un post de Membru în Consiliul de Administrație al 
Transurb S.A 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 şi utile pentru realizarea obiectului de activitate 
al societății, cu excepția celor rezervate de lege pentru adunarea generală a acționarilor. 
Consiliul de administrație are următoarele competente 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. 
 Pentru a se califica pentru funcţia de membru în Consiliul de Administraţie, 

candidaţii trebuie să posede următoarele cunoştinţe, aptitudini şi abilităţi: 
 

A.  Competenţe 
 

Competenţe specifice sectorului de activitate - membrii consiliului posedă 
cunoştinţe despre sectorul în care funcționează societatea, inclusiv tendințele și forțele 
care modelează industria, evoluțiile viitoare de afaceri și poate articula poziționarea 
competitivă a societății în raport cu alți jucători din sector. 
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 Competenţe profesionale de importanţă strategică/tehnice - membrii 
consiliului vor avea experienţă în îmbunătăţirea performanţei societăţilor pe care le-au 
administrat sau condus, bună capacitate strategică şi de evaluare a impactului deciziilor 
consiliului privind societatea şi părţile interesate ale acesteia: 

 bune cunoştinţe în unul sau mai multe dintre următoarele domenii: 
economie/finanţe, managementul de proiect, achiziţii, drept, științe inginerești, 
etc. în vederea sprijinirii analizei strategice a operaţiunilor organizaţionale; 

 cunoştinţe despre procesul strategic şi abilitatea de a evalua opţiuni strategice şi 
riscuri, de a identifica priorităţi strategice şi de a contribui la direcţia strategică a 
organizaţiei; 

 cunoştinţe despre management financiar inclusiv abilitatea de a folosi date 
financiare pentru evaluarea poziţiei financiare şi de a comunica în clar 
aşteptările şi acţiunile necesare pentru a maximiza performanţa financiară a 
organizaţiei; 

 cunoştinţe de sisteme pentru managementul proiectelor, inclusiv abilitatea de a 
identifica, cuantifica şi propune strategii pentru managementul proiectelor; 

 cunoştinţe funcţionale în domeniul legislaţiei aplicabile societăţilor şi aptitudini 
I.T.; 

 cunoștințe despre procesele tehnologice/operaționale din domeniul de activitate 
al S.C Transurb  S.A ; 

 cunoștințe despre trăsăturile pieței în care acționează societatea, 
comportamentul si așteptările clienților, criterii de măsurare a gradului de 
satisfacție al consumatorului. 
 

  Competenţe de guvernanţă corporativă - o puternică înţelegere a 
principiilor şi practicilor de guvernanţă corporativă inclusiv, dar nu limitat la 
rolurile şi responsabilităţile consiliului, luarea deciziilor, gândire strategică şi 
previziuni, monitorizarea performanţei companiei. 

  
 Competenţe sociale şi personale - de la candidatul ideal se aşteaptă : 

 să se comporte cu integritate, onestitate şi transparenţă în relaţia cu ceilalţi şi cu 
organizaţia; 

 să exercite gândire şi judecată independente considerând ce este mai bine pentru 
organizaţie pe termen lung, nu doar pe termen scurt; 

 să construiască bune relaţii în cadrul şi în afara organizaţiei, să construiască 
raporturi şi să relaţioneze bine cu ceilalţi, indiferent de poziţie, putere, influenţă 
sau statut; 

 să gestioneze cu eficacitate conflicte, să găsească un interes comun şi să obţină 
cooperare atunci când are de-a face cu opinii adverse; 

 să construiască raporturi şi să relaţioneze bine cu ceilalţi, indiferent de poziţie, 
putere, influenţă sau statut; 

 să negocieze cu succes în situaţii de criză atât cu grupuri interne cât şi cu grupuri 
externe; 

 să demonstreze aptitudini puternice de conducere şi să aibă un succes dovedit în 
conducerea echipelor. 

 
 Experienţă pe plan local şi internaţional  

Participarea în organizații naționale sau internaționale constituite în domeniul de 
activitate al societății și alte domenii relevante. 
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Competențe și restricții specifice pentru funcționarii publici sau alte 
categorii de personal din cadrul autorității publice tutelare ori din cadrul 
altor autorități sau  instituții publice   

 
Competente de conducere – de la candidatul ideal se așteaptă să dovedească 

competență în conducerea eficienta a unor compartimente: 

 competențe de planificare si 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 

 Reputaţie personală şi profesională - de la candidatul ideal se aşteaptă : 

 să dea dovadă de prudenţă şi să aibă diligenţa unui bun administrator; 

 să dea dovadă de profesionalism; 

 să-şi exercite mandatul cu loialitate, în interesul societăţii; 

 să nu încalce niciodată legile şi reglementările în vigoare; 

 să aibă decizie de afaceri, este orice decizie de a lua sau de a nu lua anumite 
măsuri cu privire la administrarea societăţii; 

 să aibă calităţi de lider. 
  
 Integritate - de la candidatul ideal se aşteaptă : 

 să se comporte într-o manieră demnă de încrederea şi respectul colegilor din 
consiliul de administraţie; 

 să se comporte cu integritate, onestitate şi transparenţă în relaţia cu alţii şi cu 
organizaţia; 

 să pună interesele societăţii deasupra tuturor celorlalte; 

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

 să vorbească cu onestitate şi sinceritate; 

 să îndeplinească angajamentele şi promisiunile făcute preşedintelui şi membrilor 
consiliului; 

 să exercite un comportament adecvat în situaţii în care ar putea fi vorba de un 
conflict de interes. 

 
Independenţă - de la candidatul ideal se aşteaptă : 

 să posede o gândire independentă şi să fie capabil/ă să ofere provocarea şi 
rigoarea necesare pentru a asista consiliul în realizarea unei înţelegeri globale a 
informaţiilor şi opţiunilor care facilitează un standard înalt de luarea deciziilor; 

 să fie dispus/ă să nu fie de acord şi să adopte o poziţie independentă în faţa 
opiniilor divergente şi detrimentul potenţial personal; 

 să încurajeze discuţia riguroasă şi opinii diverse pentru a putea preveni şi risipi 
gândirea de grup; 

 adoptă o abordare curioasă şi pune sub semnul întrebării în mod activ ipotezele şi 
testează presupoziţiile; 

 să solicite clarificări şi explicaţii; 

 să fie dispus/ă să conteste status quo-ul şi modul tradiţional de a face lucrurile. 
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Expunere politică  

Rating 1 2 3 4 5 
Expunere 
politica 

Foarte expus    Fără 
expunere 

 
Abilităţi de comunicare interpersonală- de la candidatul ideal se aşteaptă : 

 să dea dovadă de ascultare activă; 

 să aibă calitatea comunicării non – verbale; 

 să aibă entuziasm pentru demers; 

 să dea dovadă de flexibilitate; 

 leadership (inteligenţă emoţională, carismă, capacitate de exemplu personal). 
 

Alinierea cu scrisoarea de aşteptări a acţionarilor – detaliere  
 

Rating 1 2 3 4 5 
Alinierea cu 
scrisoarea de 
aşteptări a 
acţionarilor 

Calitățile și 
intenția 
exprimată 
nu se 
aliniază  

   Alinierea se 
realizează 
atât la nivel 
de intenție 
cât și la nivel 
de calități  

 
C. Alte condiţii, care pot fi eliminatorii 

 Rezultate economico-financiare ale întreprinderilor în care si-a exercitat 
mandatul de administrator sau de director – să nu fie în procedură de faliment 
pentru întreprinderile unde și-a exercitat activitatea; 

 Fără înscrieri în cazierul judiciar;  

 Fără înscrieri în cazierul fiscal;   

 Număr de mandate concomitente;   

 Ani de experiență în conducerea unei societăți; 

 Studii superioare absolvite cu diplomă de licență și experiență în domeniu.  
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CRITERII MINIME DE ÎNDEPLINIT DE CĂTRE CANDIDAȚII PENTRU POSTUL 
DE ADMINISTRATOR 

                               Criterii  

Administratori 
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1. 1Competențe specifice sectorului              

1.1.1 Cunoașterea proceselor tehnologice/operaționale din 
domeniul de activitate al întreprinderii publice 

 
oblig 0,8         

 

1.1.2 Cunoașterea pieței în care acționează societatea oblig 1 
 

       
1.2 Cunoștințe profesionale de importanță 
strategică  

 

 
        

 

1.2.1 Gândire strategică și previziuni  oblig  1          
1.2.2 Finanțe și contabilitate opt 0,8          
1.2.3 Managementul proiectelor  oblig 1          
1.2.4 Tehnologia informației  opt 0,5          
1.2.5 Legislație  oblig 1          
1.3 Guvernanța corporativă   

 
         

1.3.1 Guvernanța întreprinderii publice  oblig 1          
1.3.2 Rolul consiliului  oblig 1          
1.3.3 Monitorizarea performanței  oblig 1          
1.4 Social si personal   

 
         

1.4.1 Luarea deciziilor  oblig 1          
1.4.2 Relații interpersonale  oblig 0,7          
1.4.3 Negociere  oblig 1          
1.4.4 Capacitate de analiză și sinteză  oblig 1          
1.5 Experiența locală și internațională   

 
         

Participarea în organizații internaționale/ europene/ 
naționale constituite în domeniul de activitate al societății 
și alte domenii relevante 

 
opt 

1         

 

1.6 Competențe și restricții specifice personalului 
angajat în cadrul autorității publice tutelare sau 
alte autorități sau instituții publice  

 

 
        

 

Competențe de conducere  opt  0,5 
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 2.1 Reputație personală și profesională  oblig 1       

 
 

2. 2 Integritate oblig 1          

2.3 Independență oblig 1          

2.4 Expunere politică  oblig 0,5          
2.5 Abilități de comunicare interpersonală oblig 1 

    
 

2.6 Alinierea cu scrisoarea de așteptări oblig 1 
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3.1 Număr de mandate oblig 1          

3.2 Cazier judiciar si fiscal   oblig 1          

3.3 Rezultate economico-financiare ale întreprinderilor în 
care și-a exercitat mandatul de administrator sau de 
director 

oblig 

1 
    

 

3.4 Ani de experiență la conducerea unei societăți  oblig  1 
    

 

3.5 Studii superioare si experiență în domeniu oblig 1          

Subtotal              

 
Rating 1 = Novice; Rating 2 = Intermediar; Rating 3 = Competent; Rating 4 = Avansat; 
Rating 5 =  Expert 

 
Preşedinte de şedinţă 

 


