Anexa 2 la HCL nr. 178/24.04.2019

Profilul candidatului pentru poziția de membru în Consiliul de
administrație al Regiei Autonome “Administrația Zonei Libere Galați”
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.
Consiliul local al municipiului Galați îşi propune selectarea a 4 membri pentru
Consiliul de administraţie al Regiei Autonome „Administratia Zonei Libere Galati”,
pentru un mandat de 4 ani, după cum urmează:
 cel puţin unul dintre membrii consiliului de administraţie trebuie să aibă
experienţă de cel puţin 5 ani în domeniul de activitate al regiei autonome şi/sau în
activitatea de administrare de societăţi ori regii autonome, având calitatea de
reprezentant al autorității publice tutelare;
 ceilalți trei membri vor fi persoane cu experienţă în administrarea sau
managementul unor regii autonome sau societăţi, inclusiv societăţi din sectorul privat.
Aceste persoane nu pot fi funcţionari publici sau alte categorii de personal din cadrul
autorităţii publice tutelare sau al altor instituţii publice;
 în mod obligatoriu, în selecţia candidaţilor se va avea în vedere evitarea
situaţiilor de conflict de interese sau incompatibilităţi.
Profilul candidatului pentru poziția de membru în Consiliul de
Administrație
Condițiile generale minime obligatorii care vor fi îndeplinite de membrii
Consiliului de administrație sunt următoarele:
I.pentru membrul reprezentant al autorității publice tutelare
1. studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare
de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul economic,
juridic sau tehnic;
2. vechime în specialitatea studiilor minimum 5 ani;
3. experienţă de cel puțin 5 ani în domeniul de activitate al regiei autonome
şi/sau în activitatea de administrare de societăţi ori regii autonome;
4. cunoașterea limbii române (scris și vorbit);
5. capacitatea deplină de exercițiu;
6. să nu facă parte concomitent, din mai mult de 3 (trei) consilii de administraţie
ale unor regii autonome sau societăţi comerciale;
7. stare de sănătate corespunzătoare funcției pe care candidează, atestată pe bază
de documente medicale
8. să nu aibă antecedente penale care să-l facă incompatibil pentru postul pentru
care candidează, să nu fi săvârşit fapte sancționate de legile financiare, vamale, precum
şi cele care privesc disciplina financiară.
II.pentru membrul persoană cu experienţă în administrarea sau managementul
unor regii autonome sau societăţi
1. studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare
de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul economic,
juridic sau tehnic;
2. experienţă în administrarea sau managementul unor regii autonome sau
societăţi, inclusiv societăţi din sectorul privat (minim 1 an);

3. cunoașterea limbii române (scris și vorbit);
4. capacitatea deplină de exercițiu;
5. să nu facă parte concomitent, din mai mult de 3 (trei) consilii de administraţie
ale unor regii autonome sau societăţi comerciale;
6. stare de sănătate corespunzătoare funcției pe care candidează, atestată pe bază
de documente medicale;
7. sa nu fie functionar public sau sa faca parte din cadrul unei alte categorii de
personal din cadrul autoritatii publice tutelare sau al altor autoritati si institutii publice;
8. să nu aibă antecedente penale care să-l facă incompatibil pentru postul pentru
care candidează, să nu fi săvârşit fapte sancționate de legile financiare, vamale, precum
şi cele care privesc disciplina financiară
Candidatul care aplică pentru un post de Membru în Consiliul de administrație al
Regei Autonome „Administratia Zonei Libere Galati” trebuie să se asigure că poate
îndeplini cu succes rolul pentru care candidează. În cadrul unei regii, Consiliul de
administrație este însărcinat cu îndeplinirea tuturor actelor necesare şi utile pentru
realizarea obiectului de activitate al regiei, cu excepția celor rezervate de lege pentru
autoritatea tutelară. Consiliul de administrație are următoarele competențe de bază:
a) numeşte şi revocă directorii şi stabileşte remuneraţia acestora;
b) analizează şi aprobă planul de administrare elaborat în colaborare cu
directorii, în acord cu scrisoarea de aşteptări şi cu declaraţiile de intenţie;
c) negociază indicatorii de performanţă financiari şi nefinanciari cu autoritatea
publică tutelară;
d) asigură integritatea şi funcţionalitatea sistemelor de raportare contabilă şi
financiară, precum şi realizarea planificării financiare;
e) verifică funcţionarea sistemului de control intern sau managerial;
f) monitorizează şi evaluează performanţa directorilor;
g) întocmeşte raportul semestrial privind activitatea regiei autonome, pe care îl
prezintă autorităţii publice tutelare;
h) monitorizează şi gestionează potenţialele conflicte de interese de la nivelul
organelor de administrare şi conducere;
i) supervizează sistemul de transparenţă şi de comunicare;
j) monitorizează eficacitatea practicilor de guvernanţă corporativă ale regiei
autonome;
k) raportează lunar autorităţii publice tutelare modul de îndeplinire a
indicatorilor de performanţă financiari şi nefinanciari, anexă la contractul de mandat,
precum şi alte date şi informaţii de interes pentru autoritatea publică tutelară, la
solicitarea acesteia.
Condițiile generale minime obligatorii care vor fi îndeplinite de membrii
Consiliului sunt următoarele:
1) Studii superioare absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul
economic, juridic sau tehnic;
2) Cunoașterea limbii române (scris și vorbit) și cetățenia română sau cetățenia
altor state UE, cu condiția să aibă domiciliul în România;
3) Capacitate deplină de exercițiu;
4) Stare de sănătate corespunzătoare funcției pentru care candidează atestată pe
bază de documente medicale;
5) Nu a fost inițiată și nu se află în desfășurare nicio procedură de natură penală
împotriva lor; să nu aibă antecedente penale care să-i facă incompatibili pentru postul
pentru care candidează, să nu fi săvârşit fapte sancționate de legile financiare, vamale,
precum şi cele care privesc disciplina financiară;
6) Nu au înscrieri în cazierul judiciar;
7) Nu au înscrieri în cazierul fiscal;

8) Să nu se afle în conflict de interese care să îi facă incompatibili cu exercitarea
functiei de membru în Consiliul de administrație al Regiei Autonome „Administrația
Zonei Libere Galați”.
Condiţii specifice:
a) experienţă de cel puțin 5 ani în domeniul de activitate al regiei autonome
şi/sau în activitatea de administrare de societăţi ori regii autonome- pentru
administratorul reprezentant al autorității publice tutelare;
b) experienţă în administrarea sau managementul unor regii autonome sau
societăţi, inclusiv societăţi din sectorul privat (minim 1 an)- pentru administrator
neexecutiv independent;
c) să nu fie funcționari publici sau alte categorii de personal din cadrul autorității
publice tutelare sau al altor instituții publice.
Competențe specifice sectorului
a) cunoștințe despre activitățile zonelor libere;
b) elaborarea de strategii pentru dezvoltarea activității specifice;
c) cunoștințe solide privind bunele practici de guvernanța corporativă;
d) abilități manageriale (capacitate de analiza și sinteză, abilități de comunicare,
orientare către rezultate, capacitate de luare a deciziei, capacitatea de a lucra în echipă).
Competențe profesionale de importanță strategică
a) cunoștințe despre procesul strategic și abilitatea de a evalua opțiuni strategice și
riscuri, de a identifica priorități strategice și de a contribui la direcția strategică a regiei;
b) cunoștințe de guvernanță financiară și practici de management financiar,
inclusiv abilitatea de a folosi date financiare pentru evaluarea poziției financiare și de a
comunica explicit așteptările și acțiunile necesare pentru a maximiza performanța
financiară a regiei;
c) cunoștințe privind implementarea sistemului de management al riscurilor,
inclusiv abilitatea de a identifica, cuantifica și propune strategii pentru managementul
riscului.
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 regiei și anticipează
provocările companiei în anii următori. Un membru al consiliului poate avea mai multe
domenii de expertiză/competență.
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 in care functioneaza 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
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, stiinte ingineresti, 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.;
 cunostinte despre procesele tehnologice/operationale din domeniul de
activitate al Regiei;
 cunostinte despre trasaturile pietei in care actioneaza societatea,
comportamentul si asteptarile clientilor, criterii de masurare a gradului de satisfactie 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.
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.
Expunere politică
Rating
1
2
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Foarte expus
politică

3

4

5
Fără
expunere

Alinierea cu scrisoarea de aşteptări a acţionarilor – detaliere
Rating
Alinierea
scrisoarea
aşteptări

1
cu Calitățile și
de intenția
exprimată
nu
se
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2

3

4

5
Alinierea
se
realizeaza atât
la
nivel
de
intenție, cât și la
nivel de calități

C. Alte condiţii, care pot fi eliminatorii
 Înscrieri în cazierul judiciar;
 Înscrieri în cazierul fiscal;
 Număr de mandate concomitente;
 Studii superioare și ani de experiență în conducerea unei societăți;
 Rezultate economico-financiare ale întreprinderilor în care și-a exercitat
mandatul de administrator sau de director – întreprinderile să nu fie în procedură de
faliment.

COMPETENȚE

1.Competenţe specifice sectorului
1.1Cunoştinţe despre sectorul în care funcţionează
Oblig.
regia autonomă
2. Competenţe profesionale de importanţă
strategică / tehnică
2.1 Gândire strategică şi planificare/ previziune
Oblig.
2.2 Managementul riscului
2.3 Conştientizare organizaţională
2.4 Finanţe şi contabilitate
3. Guvernanţă corporativă
3.1 Guvernanța corporativă a regiei
3.2 Rolul consiliului şi luarea deciziilor în cadrul
consiliului
3.3 Monitorizarea perfomanţei

CONDIŢII PRESCRIPTIVE
TRĂSĂTURI
ŞI PROSCRIPTIVE

4. Social şi personal
4.1 Luarea deciziilor
4.2 Abilităţi de comunicare
4.3 Negociere. Capacitate managerială
4.4 Capacitate de analiză şi sinteză

Oblig.
Opt.
Opt.
Oblig.

1

1

Oblig
Opt.
Oblig.
Oblig.
Oblig.
Oblig.
Oblig.
Oblig.
Oblig.
Oblig.

1
0,5
1
1
1
1
1
1
1
0,5

Oblig.

1

1

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

Preşedinte de şedinţă,

ADMINISTRATOR 5

ADMINISTRATOR 4

ADMINISTRATOR 3

1

Oblig

1.Reputație profesională
2.Integritate
3.Independenţă
4.Expunere politică
5.Aliniere cu scrisoarea de aşteptări
1.Număr de mandate
2.Studii superioare de lungă durată, absolvite cu
diplomă de licență sau echivalentă în domeniul
economic, juridic sau tehnic și experienţă în
administrarea sau managementul unor regii
autonome sau societăţi, inclusiv societăţi din sectorul
privat
Oblig.
3.Rezultate
economico-financiare
ale
întreprinderilor în care și-a exercitat mandatul de
administrator sau de director – întreprinderile să nu
fie în procedură de faliment
4. Înscrieri în cazierul fiscal sau judiciar

1

1
1
0,5
0,5

Oblig.

ADMINISTRATOR 1
reprezentantul
autorității publice
tutelare
ADMINISTRATOR 2
reprezentantul MFP

CRITERII

ADMINISTRATORI
PONDERE (0-1)

OBLIGATORII (Oblig.)
sau OPŢIONAL (Opt.)

MATRICEA PROFILULUI CANDIDATULUI
pentru poziția de membru în Consiliul de administrație
al Regiei Autonome “Administrația Zonei Libere Galați”

