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 PROFILUL INDIVIDUAL AL MEMBRULUI CONSILIULUI DE 

ADMINISTRAȚIE SELECTAT 

 

Mandatul administratorului recrutat pentru funcția de membru în Consiliul de 

administrație este până la data de 14.10.2023. 

 

Condiţii generale: 
a)  Are cetăţenie română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a 

statelor aparţinând spaţiului Economic European şi domiciliul în România; 

b)  Cunoaşte limba română scris şi vorbit; 

c)  Are capacitate deplină de exerciţiu; 

d)  Are o stare de sănătate corespunzătoare funcţiei pe care candidează, atestată pe bază 

de documente medicale; 

e)  Nu pot fi administratori persoanele care potrivit legii sunt incapabile ori care au fost 

condamnate pentru gestiune frauduloasă, abuz de încredere, fals, uz de fals, înşelăciune, 

delapidare, mărturie mincinoasă, dare sau luare de mită 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 actelor de terorism, cu 

modificările şi completările ulterioare, pentru infracţiunile prevăzute în Legea nr. 

85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței ș i de insolvență; 

f)  Să nu exercite concomitent mai mult de 3 mandate de administrator şi/sau membru al 

consiliului de supraveghere în societăţi sau întreprinderi publice al căror sediu se află pe 

teritoriul României. 

g) Nu are cazier judiciar și fiscal; 

 

Condiții speciale: 

-studii superioare de lungă durată si experienţă în domeniul juridic sau economic, de 

audit sau financiar de cel puțin 5 ani.  

-să nu facă parte din rândul funcționarilor publici sau al altor categorii de personal din 

cadrul autorității publice tutelare ori din cadrul altor autorități sau instituții publice. 

 

Competențe specifice sectorului public: experiență de cel putin 5 ani în domeniul 

public, cunoștințe legate de reglementările specifice intreprinderilor publice. 

 

Competențe profesionale de importanță strategică: experiență în îmbunătățirea 

performanței societății pe care o au de administrat, bune capacități strategice și de 

evaluare a impactului deciziilor consiliului privind societatea și părțile interesate ale 

acesteia. 

 

Guvernanta corporativă: se va evalua înțelegerea principiilor și practicilor de 
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guvernantă corporativă. 

 

Social și personal: se au în vedere următoarele abilități:  

 abilități de comunicare și negociere; 

 inițiativă, capacitate de adaptare, un mod multidimensional de a 

rezolva problemele;  

 capacitate de analiză și sinteză;  

 abilități de relaționare bine dezvoltate;  

 abilități manageriale. 

 

 

 

       Comitetul de nominalizare și remunerare,  


