
Comisia de selecție din cadrul autorității publice tutelare ADI apă/apă uzată din
județul Satu Mare 

Profilul Consiliului de administrație- proiect

                               al S.C. APASERV SATU MARE S.A. 

Profilul Consiliului de administraţie este întocmit în conformitate cu prevederile OUG 
109/2011 cu modificările şi completările ulterioare şi, a normelor metodologice aprobate 
prin HG nr.722/2016.

Secțiunea I. Prezentarea Societății

S.C. APASERV SATU MARE S.A.  este o societate pe acțiuni care are ca obiect 
principal de activitate operarea serviciilor de alimentare cu apă și canalizare a cărui 
gestiune îi este delegată de către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru servicii în
sectorul de apă şi apă uzată din judeţul Satu Mare prin contractul de delegare nr. 
12313/19.11.2009. Societatea își desfășoară activitatea exclusiv pentru unitățile 
administrativ teritoriale care i-au delegat, prin Asociație, gestiunea serviciului de alimentare 
cu apă și canalizare.

Societatea nu poate desfășura decât activități care au legătură directă sau indirectă 
ori facilitează realizarea obiectului său principal de activitate. Obiectul principal de activitate
nu poate fi modificat sau completat pe toată durata derulării Contractului de Delegare.

Adunarea Generală a Acționarilor este organul de conducere al Societății și este 
convocată de Consiliul de Administrație.

Președintele Asociației pentru servicii în sectorul de apă şi apă uzată din judeţul 
Satu Mareva fi de asemenea convocat să participe la ședințele Adunării Generale a 
Acționarilor, fără drept de vot.

Societatea este administrată de un Consiliu de Administraţie format dintr-un număr 
şapte administratori.

Misiune și obiective

Ø furnizarea  continuă  a  serviciilor,  cu  respectarea  tuturor  standardelor  specifice  în
domeniul sănătăţii populaţiei şi al protecţiei mediului în întreaga zonă de operare;

Ø atingerea conformităţii cu prevederile legislaţiei UE aplicabile serviciilor comunitare de
utilităţi publice;



Ø respectarea angajamentelor asumate de România cu privire la implementarea acquis-
ului comunitar aplicabil serviciilor comunitare de utilităţi publice;

Ø atingerea  conformităţii  cu  standardele  comunitare  privind  calitatea  şi  cantitatea
serviciilor comunitare de utilităţi publice;

Ø creşterea  capacităţii  de  absorbţie  a  resurselor  financiare  alocate  din  fonduri
comunitare şi de atragere a fondurilor.

Ø creşterea capacităţii de elaborare, promovare şi finanţare a proiectelor de investiţii
aferente infrastructurii de interes local;

Ø creşterea graduală a capacităţii de autofinanţare a serviciilor comunitare de utilităţi
publice şi a infrastructurii tehnico-edilitare aferente, corespunzător nivelurilor acceptate
în U.E.;

Ø satisfacerea  cerinţelor  de  interes  public  ale  colectivităţilor  locale privind serviciile
oferite;

Ø contorizarea în regim de urgență a tuturor consumatorilor;
Ø reducerea  pierderilor de apă la nivelul localităţilor deservite;
Ø îmbunătățirea timpilor de reacție la intervenții.
Ø recuperarea creanțelor și îmbunătățirea sistemului de încasare a veniturilor.
Ø Implementarea cu succes a Proiectelor cu finanțare externă.
Ø extinderea şi modernizarea sistemelor de alimentare cu apă  și de canalizare- epurare a

apelor uzate la nivel regional;
Ø preluarea în administrare și exploatare a sistemelor de la toate unitățile administrative

membre ADI;
Ø îmbunătățirea  activității  de  relații  cu  clienții  și  crearea  unor  relaţii  de  colaborare  cu

instituţiile  de  presă  locală  astfel  încât  serviciile  reciproce  să  avantajeze  activitatea
companiei în relaţia cu consumatorii;

Ø pregătire profesională continuă ;
Ø realizarea profitului estimat prin bugetul de venituri şi cheltuieli, reducerea costurilor de

producție și reducerea debitelor de încasat de la clienți.

Secțiunea II. Cerințe contextuale

Tema I. Reglementări legale și recomandări de bune practici

În baza prevederilor OUG 109/2011 cu modificările şi completările ulterioare, 
consiliul de administraţie va fi alcătuit după cum urmează:



1. 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;

2. În cadrul Consiliului  de administraţie nu poate fi  mai  mult  de  doi membri din rândul
funcţionarilor  publici  sau  al  altor  categorii  de  personal  din  cadrul  autorităţii  publice
tutelare ori din cadrul altor autorităţi sau instituţii publice;

3. Majoritatea  membrilor  consiliului  de  administraţie  este  formată  din  administratori
neexecutivi şi independenţi, în sensul art. 138^2 din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare;

4. O persoană  fizică  poate  exercita  concomitent  cel  mult  3  mandate  de  administrator
şi/sau de membru al consiliului de supraveghere în societăţi sau întreprinderi publice al
căror  sediu  se  află  pe  teritoriul  României.  Această  prevedere  se  aplică  în  aceeaşi
măsură  persoanei  fizice  administrator  sau  membru  al  consiliului  de  supraveghere,
precum  şi  persoanei  fizice  reprezentant  al  unei  persoane  juridice  administrator  ori
membru al consiliului de supraveghere;

5. Consiliul  de  administraţie  va  fi  astfel  format  încât  se  va  asigura  o  diversificare  a
competenţelor la nivelul consiliului de administraţie;

6. Membrii  consiliului  de  administraţie  deţin  experienţă  în  îmbunătăţirea  performanţei
societăţilor sau regiilor autonome pe care le-au administrat sau condus.

Tema II. Poziționarea strategică a întreprinderii

S.C. APASERV SATU MARE S.A.  are calitate de Operator Regional prin finalizarea
contractului unic de delegare a gestiunii serviciilor de apă şi canalizare, încheiat între 
Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară pentru servicii în sectorul de apă şi apă uzată din 
judeţul Satu Mare şi Societate. Delegarea gestiunii serviciilor de alimentare cu apă şi de 
canalizare, în favoarea operatorului S.C. APASERV SATU MARE S.A.  a fost aprobată de 
către fiecare Consiliu Local, S.C. APASERV SATU MARE S.A. fiind operativ în 2 municipii, 
4 oraşe şi 30 comune, membre ale asociaţiei, prin preluarea serviciilor de apă şi canalizare.
În consecință, S.C. APASERV SATU MARE S.A.  va gestiona serviciile de apă-canal 
pentru toate oraşele judeţului Satu Mare, extinzându-şi serviciile către cca. 207.330 
consumatori casnici, beneficiari ai serviciilor de apă-canal. 

Prin urmare, S.C. APASERV SATU MARE S.A.  trebuie să asigure procesul de 
regionalizare, cu scopul de grupare a serviciilor de apă şi canalizare sub un singur operator
folosind resursele şi facilităţile comune pentru asigurarea serviciilor publice în condiţii de 
eficienţă maximă. Procesul de regionalizare este un element cheie pentru îmbunătăţirea 
calităţii şi eficienţei din punct de vedere al costului şi infrastructurii locale pentru apă astfel 



încât să îndeplinească obiectivele de mediu, să asigure durabilitatea investiţiilor şi o 
strategie de dezvoltare pe termen lung în sectorul de apă, precum şi o dezvoltare regională
echilibrată. Din punct de vedere instituţional, procesul de regionalizare presupune 
interacţiunea cu Asociația de Dezvoltare Intercomunitară (ADI) în baza contractului de 
delegare. Interacțiunea trebuie să se desfășoare în baza principiilor bunei colaborări și a 
comunicării eficiente. 

De asemenea, în baza contractului de delegare, S.C. APASERV SATU MARE S.A.  
își asumă răspunderea furnizării serviciilor de alimentare cu apă și canalizare, sub controlul
Autorității delegante, în condițiile și termenii contractului de delegare și în conformitate cu 
normele legale și de reglementare aplicabile. Dintre aceste condiţii şi termeni, enumerăm 
cu titlu de exemplu, asigurarea unei ape potabile corespunzătoare calitativ şi cantitativ, 
protejarea mediului prin sisteme noi de canalizare, creşterea gradului de confort şi de 
conectare al populaţiei.

Având în vedere că S.C. APASERV SATU MARE S.A.  este o întreprindere publică 
al cărei caracter este comercial şi totodată de serviciu public, în strategia S.C. APASERV 
SATU MARE S.A.  se regăseşte eficienţa economică. Prin urmare, activitatea Societăţii 
este judecată şi prin prisma rezultatelor financiare obţinute de către aceasta, un indicator 
important, în acest sens, fiind profitul net. La bază calculării acestui indicator va sta contul 
de profit şi pierderi, profitul net urmând a se determina conform legii, după plata impozitului 
pe profit. Optimizarea costurilor şi recuperarea integrală a cheltuielilor din veniturile 
încasate sunt elemente strategice ale eficienţei economice pe care S.C. APASERV SATU 
MARE S.A.  trebuie să o atingă în următoarea perioadă. De asemenea, în spiritul eficienței 
economice, S.C. APASERV SATU MARE S.A.  trebuie să își constituie surse proprii de 
finanţare din activități proprii și surse de investiții proprii și atrase.

Investiţiile, pe lângă componenta financiară, trebuie să aibă în vedere şi 
componenta tehnică. Componenta tehnică vizează, fără a se limita la acestea, eliminarea 
pe cât posibil a problemelor de exploatare în sistemele de alimentare cu apă şi apă uzată, 
îndeplinirea standardelor naţionale şi UE, pentru sistemele de apă potabilă şi apă uzată, 
creşterea siguranței în exploatare. Aici întâlnim activităţi precum extinderea şi reabilitarea 
reţelelor de canalizare, precum şi construirea şi retehnologizarea staţiilor de epurare, 
efectul lor fiind vizibil în reducerea poluării, în îmbunătăţirea condiţiilor din ecosistemul 
acvatic şi în sănătatea consumatorilor. De altfel, respectarea normelor de mediu reprezintă 
un element strategic al S.C. APASERV SATU MARE S.A.  în perioada următoare asumat 
prin Acordul de Aderare şi POS Mediu, impactul pozitiv asupra mediului fiind o cerinţă în 
selecţia şi aprobarea proiectelor de investiţii. 

De asemenea, S.C. APASERV SATU MARE S.A.  trebuie să se poziţioneze 
strategic la nivel macro, depăşind cadrul local. Astfel, S.C. APASERV SATU MARE S.A.  
trebuie să se conformeze reglementărilor şi angajamentelor în cadrul serviciilor comunitare 
de utilităţi publice, asumate de către România prin Tratatul de aderare la Uniunea 



Europeană. Alinierea strategică la nivel naţional responsabilizează S.C. APASERV SATU 
MARE S.A.  în activităţile întreprinse nu doar pe palierul financiar şi tehnic, ci şi pe cel 
legislativ şi social. S.C. APASERV SATU MARE S.A.  îşi dezvoltă astfel competenţa 
internă de adoptare şi implementare a unui cadru legislativ (norme juridice, reglementări, 
etc.) care să faciliteze modernizarea şi dezvoltarea serviciilor comunitare de utilităţi publice 
şi a infrastructurii tehnico-edilitare aferente, deschiderea pieţei, eficientizarea 
furnizării/prestării serviciilor şi creşterea calităţii acestora. 

Nu în ultimul rând, S.C. APASERV SATU MARE S.A.  acţionează ca un  partener 
social, arătând preocupare de clienţii săi, indiferent dacă sunt persoane fizice sau juridice. 
Latura socială a activităţii S.C. APASERV SATU MARE S.A.  este evidenţiată nu doar prin 
oferirea unor servicii de calitate şi la standarde moderne tuturor consumatorilor, indiferent 
de locaţie şi/sau nivel de dezvoltare social-economic, ci şi prin implementarea unui sistem 
de intervenție și comunicare eficientă. 

Astfel, S.C. APASERV SATU MARE S.A. se preocupă pentru informarea în timp util 
a consumatorului cu privire la activitatea companiei, sistemul implementat informând 
asupra parametrilor principali monitorizaţi (calitatea apei, indicatori financiari, măsuri 
excepţionale de lucru, etc.) şi care atestă buna funcţionare şi sănătatea companiei.  
Prelucrarea feedback-urilor privind activitatea companiei este o componentă esenţială a 
sistemului de comunicare, dar și de îmbunătățire a procedurilor de lucru. Principiile 
comunicării eficiente sunt transpuse de altfel nu doar în relaţia cu consumatorii, ci şi în 
relaţiile pe care Compania le are cu diferite instituţii (autorităţi de sănătate publică, autorităţi
ale administraţiei publice locale, ministere, etc.). 

Tema III. Responsabilitățile Consiliului de administrație

Tipul de administrare: unitar

Comitetele care funcționează în cadrul consiliului: 

· Comitetul de nominalizare și remunerare

· Comitetul de audit
Responsabilitățile principale ale Consiliului de administrație:

a) 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.

b) aprobă grilele de salarizare ;
c) supune  spre  aprobare  Organigrama  şi  Regulamentul  de  organizare  şi

funcţionare a societăţii după ce a obţinut avizul conform favorabil al Asociaţiei
asupra acestuia;

d) elaborează şi aprobă Regulamentul de ordine interioară, prin care se stabilesc
drepturile şi responsabilităţile ce revin personalului societăţii; 

e) stabileşte şi menţine politicile de asigurare în ceea ce priveşte personalul şi
bunurile societăţii;

f) promovează  studii  şi  propune  autorităţilor  competente  tarifele  pentru
furnizarea Serviciilor;

g) aprobă volumul maxim al creditelor bancare sau din alte surse de finanțare
necesare îndepliniri scopului Societăţii;

h) Aprobă componenta Comisia de negociere a Contractului Colectiv de Muncă;
i) Aprobă contractul colectiv de muncă;
j) Aprobă nominalizarea locurilor de muncă în condiţii deosebite;
k) Aprobă introducerea de noi tehnologii şi modernizarea celor existente;
l) Aprobă  norme,  normative,  reglementări  în  domeniul  tehnic  şi  economic

utilizate în desfăşurarea activităţii societăţii;
m) Aprobă constituirea în garanţie a bunurilor societăţii până la ½ din valoarea

activelor societăţii;
n) Stabileşte  în  condiţiile  legii,  regimul  amortizării  activelor  corporale  şi

necorporale;
o) Aprobă tarifele pentru prestaţiile şi serviciile prestate de societate, cu excepţia

preţului apei potabile şi reziduale;
p) Aprobă  sau  supune  spre  aprobare  investiţiile  ce  urmează  a  se  realiza  de

societate în condiţiile legii;
q) Aprobă vânzarea sau închirierea de active potrivit legii;
r) Propune spre analiză asocierea societăţii potrivit legii:
s) Exercită orice alte atribuţii conferite prin prevederi legale speciale şi prevăzute 

în regulamentul propriu de funcţionare.
Consiliul de administraţie are următoarele competenţe de bază, care nu pot fi 

delegate directorilor:

a. elaborează concepţia şi strategia de dezvoltare a societăţii;
b. deleagă conducerea unuia sau mai multor directori, numind pe unul dintre ei director

general; Director - persoana căreia i-au fost delegate atribuții de conducere a 
societății de către  Consiliul de Administrație indiferent de denumirea tehnică a 
postului ocupat în cadrul societății.

c. numește directorii societății, la recomandarea comitetului de nominalizare; 
d. revocă directorii societății;
e. stabilește remunerația directorilor încadrându-se în limitele stabilite de Adunarea 

Generală a Acționarilor; 
f. încheie contracte de mandat cu directorii societății;
g. aprobă Planul de management elaborat de directorii societății.



h. evaluează activitatea directorilor. Evaluarea va viza atât execuţia contractului de 
mandat, cât şi a planului de management.

i. prezintă anual Adunării Generale a Acţionarilor, în termen de maxim 5 (cinci) luni de
la încheierea exerciţiului financiar, raportul cu privire la activitatea societăţii, bilanţul
şi  contul  de  profit  şi  pierderi,  precum  şi  proiectul  programului  de  activitate,  al
strategiei  şi  al  bugetului  pe  anul  următor;  pentru  a  supune  aprobării  Adunării
Generale proiectul  programului  de activitate,  al  strategiei  şi  al  bugetului  pe anul
următor Consiliul de Administraţie va solicita avizul conform prealabil al Asociaţiei
asupra acestor proiecte .

j. pregătirea  rapoartelor  anuale  și  a  altor  raportări,  în  condițiile  legii,  organizarea
adunării generale a acţionarilor şi implementarea hotărârilor acesteia;

k. propune Adunării Generale majorarea capitalului social atunci când această măsură
este necesară pentru desfăşurarea activităţii, precum şi înfiinţarea de noi unităţi;

l. exercită atribuţiile ce i-au fost delegate de către Adunarea Generală;
m. rezolvă problemele stabilite de Adunarea Generală şi  execută hotărârile luate de

aceasta în conformitate Actul Constitutiv al societăţii

Nu pot fi delegate directorilor atribuţiile primite de către consiliul de administraţie din partea 
adunării generale a acţionarilor, în conformitate cu art. 114 din Legea nr.31/1990.

Secțiunea III. Capacităţi, trăsături şi cerinţe ale Consiliului de administrație

Având în vedere Secțiunea II, tema 1, fiecărui membru al consiliului de administraţie 
îi este cel puţin cerut:

1. să  exercite  concomitent  cel  mult  3  mandate  de  administrator  şi/sau  de  membru  al
consiliului de supraveghere în societăţi sau întreprinderi publice al căror sediu se află
pe teritoriul României.

2. să deţină experienţă în îmbunătăţirea performanţei societăţilor sau regiilor autonome pe
care le-au administrat sau condus.

Cerinţele de mai sus sunt obligatorii şi reprezintă o condiţie esenţială pentru 
accederea în consiliu de administraţie şi, implicit, în procesul de selecţie. Pentru 
constituirea Consiliului de administraţie, majoritatea membrilor trebuie să fie neexecutivi şi 
independenți.

Celelalte cerinţe determinate de Secțiunea II, tema 1, referitoare la diversificarea 
competenţelor, studii şi experienţa profesională în anumite domenii, statut, vor fi 
considerate în alcătuirea Consiliului de administraţie, în etapele de recomandări şi/sau 
numire. În baza acestor cerinţe şi, având în vedere Secțiunea II, temele II şi III, Consiliul de
administraţie ar fi bine să aibă o componență mixtă și echilibrată în ceea ce privește genul, 
vârsta, etnia, precum și în ceea ce privește experiența profesională, asigurând o diversitate
a expertizei și experiențelor la nivelul întregului consiliu. Nu este obligatoriu ca toţi membrii 



Consiliului de administraţie să aibă experienţa profesională în sectorul de activitate în care 
activează societatea, întrucât pluralitatea de experienţe profesionale poate oferi substanţă 
discuţiilor şi activităţilor consiliului. Armonizarea experienţei în mediul privat cu experienta 
în mediul public este de dorit, fără ca tipul acesta de experienţă să devină o condiţie 
obligatorie. Referitor la pregătirea educaţională, este necesar ca pe lângă formarea 
economică şi/sau juridică din cadrul consiliului prevăzută legal, cel puţin unul dintre 
membrii să aibă o pregătire tehnică. Prin urmare, aceste cerinţe se vor reflecta în:

3. studii: superioare de lungă durată, finalizate; domeniul educaţional: economic, juridic,
tehnic și administrație publică; orice altă calificare pe care individul o posedă şi care
poate aduce un avantaj în activitatea desfăşurată se va lua în considerare.

4. experienţa de administrare şi/sau management într-o societate comercială publică sau
privată sau, regie autonomă. 

De asemenea, având în vedere Secțiunea II, temele II şi III, identificăm următoarele 
capabilităţi, trăsături şi cerinţe referitoare la membrii Consiliului de administraţie:

5. Competenţe specifice sectorului:
a) cunoştinţe  despre  domeniul  de  activitate  al  Societăţii:  fără  a  avea  o  natură  de

obligativitate, cel puţin unul dintre membrii Consiliului de administraţie ar trebui să
posede cunoștinte despre sectorul de activitate al S.C. APASERV SATU MARE S.A.
pentru  a  facilita  elaborarea  şi  implementare  unei  viziuni  de  administrare  în
concordanţă cu strategia locală şi naţională în domeniu. 

b) cunoştinţe despre domeniul utilităţilor publice: fără a avea o natură de obligativitate,
cel  puţin  unul  dintre  membrii  Consiliului  de  administraţie  ar  trebui  să  posede
cunoștinte despre sectorul utilităţilor publice pentru a facilita adoptarea unor bune
practice din domeniul mai larg al sectorului de activitate al S.C. APASERV SATU
MARE S.A., însă fără a depăşi cu mult similaritatea. 

6. Competenţe profesionale de importanţă strategică: esenţiale pentru stabilirea strategiei
de  dezvoltare  a  S.C.  APASERV  SATU  MARE  S.A.,  cuprinde  pe  lângă  cerinţele
identificate anterior de educaţie (economică, juridică, tehnică sau administrație publică),
de experienţă şi îmbunătăţire a performanţei financiare, şi:
a) gestionarea afacerii: necesară pentru asigurarea bunei funcţionări a S.C. APASERV

SATU  MARE  S.A.,  prin  considerarea  aspectelor  distribuite  pe  trei  paliere:
organizaţie, local şi naţional; 

b) viziune strategică: necesară pentru trasarea unei direcţii optime privind evoluţia S.C.
APASERV  SATU  MARE  S.A.,  în  concordanţă  cu  acordurile  şi  reglementările
legislative, cu politica locală şi naţională și de asemenea, necesară pentru stabilirea
obiectivelor strategice pe care managementul companiei/directoratul să le atingă în
termenii agreaţi, precum şi a oportunităţilor de creștere;



c) capacitatea de atragere şi gestionare a investiţiilor (programe cu finanţare externă):
necesară pentru asigurarea fluxului de capital pe de o parte, şi a investiţiilor stabilite
prin strategia şi planul de administrare pe de altă parte. 

7. Competenţe de guvernanţă corporativă:

a) luarea deciziei: necesară pentru a decide în privinţa politicilor majore care trebuie
implementate şi/sau atinse în cadrul organizaţiei, în privinţa liniilor de dezvoltare şi a
altor  aspecte  sensibile  şi/sau care  au  impact  major,  pozitiv  sau  negativ,  asupra
bunei funcţionări a S.C. APASERV SATU MARE S.A.;

b) monitorizare şi  control:  necesare pentru înţelegerea activităţii  curente a societăţii,
permite  înţelegerea  manierei  în  care  obiectivele  trasate  sunt/vor  fi  îndeplinite,
sesizarea disfuncţionalităţilor şi/sau a oportunităţilor, trasarea şi luarea unor măsuri
de acţiune sau corective, după caz.

8. Competenţe sociale şi personale:
a) colaborare şi cooperare cu alte părţi  (directorat, instituţii, etc.): necesare pentru a

pune  în  practică  unul  dintre  principiile  guvernanţei  corporative  şi  anume,  buna
cooperare şi comunicare cu părţile care interacţionează cu societatea; necesare în
agrearea unor politici de dezvoltare, a unor programe instituţionale, etc;

b) Organizare  şi  planificare:  necesare  pentru  asigurarea  unui  flux  optim  activităţii
societăţii, prin previzionarea acţiunilor viitoare şi alocarea eficientă a resurselor. De
asemenea,  necesară  pentru  creionarea  planurilor  de  investiţii,  în  conducerea
proiectelor pe care societatea le gestionează/dezvoltă. 

9. Experienţă pe plan local şi internaţional:

a) experienţa  locală:  necesară  pentru  promovarea  şi  obţinerea  acordului  de  la
autorităţile  publice  locale  asupra  unor  politici  sau  activităţi  desfăşurate  sau care
trebuie realizate de către societate. De asemenea, necesară pentru armonizarea
cadrului legislativ cu activitatea societăţii. Fără a avea un caracter de obligativitate
pentru  întreg  consiliu,  este  necesar  ca  minim unul  dintre  membrii  consiliului  de
administraţie să aibă o asemenea experienţă;

b) experienţa internaţională: fără a avea un caracter de obligativitate pentru consiliul de
administraţie,  experienţa  internaţională  este  de  dorit  în  special  în  domeniul  de
activitate  al  societăţii  sau  mai  larg,  în  cel  al  utilităţilor  publice,  pentru  a  facilita
importul de bune practici sau de implementare a cadrului legislativ cu aplicabilitate
internaţională.

10.Competenţe  şi  restricţii  specifice  pentru  funcţionarii  publici  sau  alte  categorii  de
personal din cadrul autorităţii publice tutelare ori din cadrul altor autorităţi sau instituţii
publice:

De conducere: necesare pentru asigurarea bunei funcţionări a S.C. APASERV 
SATU MARE S.A., prin considerarea aspectelor distribuite pe trei paliere: 
organizaţie, local şi naţional. Conducerea trebuie dovedită indiferent de formarea 
educaţională (management, economică, juridică, tehnică, administrație publică etc.).



11.Reputaţie  personală  şi  profesională:  necesară  pentru  a  conferi  credibilitate  a  S.C.
APASERV SATU MARE S.A.  în fața propriilor angajați, cât și a terţilor (consumatori,
instituţii, etc.).

12. Integritate: necesară pentru promovarea unui mediu etic şi transparent în relaţiile cu
angajaţii societăţii, dar şi cu terţii.

13. Independenţă:  necesară  pentru  acţiunea  independentă  şi  critică în  relaţie  cu
directoratul, dar şi pentru promovarea propriilor puncte de vedere şi perspective.

14.Expunere  politică:  fără  a  fi  confundată  cu  partizanatul  politic,  trăsătura intră  sub
domeniul larg social-economic, în sensul în care presupune contacte în mediul politic
care pot deschide rapid uşi în situaţii dificile. Este o trăsătură de dorit.

15.Abilităţi  de  comunicare  interpersonală:  necesare  pentru  buna  relaţionare  atât  în
interiorul consiliului de administraţie, cât şi în relaţiile cu terţii.

16.Aliniere cu scrisoarea de aşteptări  a acţionarilor: necesară pentru înţelegerea valorii
adăugate pe care fiecare persoană o poate aduce consiliului de administraţie şi implicit
societăţii.

17.Diversitate de gen: fără un caracter de obligativitate, este de dorit pentru asigurarea
unui caracter de diversitate a Consiliului de administraţie.

Aceste competente, trăsături şi cerinţe sunt translatate în matricea profilului 
Consiliului de administraţie prezentată în anexa 1 şi descrisă în Secțiunea următoare.

Secțiunea IV. Matricea profilului consiliului

Scopul matricei profilului consiliului este asigurarea, pe baza analizei sistematice, a 
existenţei unei proceduri de selecţie transparente, formale, competitive şi comprehensive 
din punct de vedere decizional. Matricea conţine următoarele elemente: criterii de selecţie 
şi indicatori ai acestora, categorisirea criteriilor de selecţie în criterii obligatorii şi criterii 
opţionale, ponderile alocate criteriilor, gruparea criteriilor pentru analiză comparativă, grila 
comună pentru evaluarea criteriilor, pragul minim colectiv pentru fiecare criteriu la care se 
aplică, sub totaluri, totaluri, totaluri ponderate şi ponderi, pentru criterii şi pentru 
administratorii individuali.

Definirea criteriilor şi a indicatorilor aferenți

Criteriile 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.

Criteriile sunt definite în baza secţiunii III. Tabelul de mai jos evidenţiază criteriile, 
definiţia lor şi indicatorii aferenţi:



Criteriu: Cunoştinţe despre domeniul de activitate al Societăţii (apă și canalizare)

Definiţie: Indicatori:

Candidatul este familiarizat cu 
domeniul de activitate al S.C. 
APASERV SATU MARE S.A., 
având o înţelegere aprofundată 
asupra aspectelor critice şi 
evoluţiilor viitoare. Articulează 
poziţionarea competitivă a 
companiei în raport cu alte 
societăţi. 

· Identifică aspecte cheie în sectorul de activitate
şi  arată  cum acestea pot  influenţa  activitatea
societăţii;

· Cunoaşte  jucătorii  majori  în  sectorul  de
activitate şi modul în care aceştia relaţionează;

· Arată considerare faţă de contextul larg în care
activează  societatea,  evidenţiind  oportunităţi
şi/sau riscuri majore pentru dezvoltare;

· Înţelege reglementările şi tendinţele în domeniu
şi modul în care pot afecta evoluţia pozitivă a
societăţii.

Criteriu: Cunoştinţe despre domeniul utilităţilor publice

Definiţie: Indicatori:

Candidatul este familiarizat cu 
domeniul utilităţilor publice, 
înţelegând specificul şi 
reglementările din domeniu; 
orientat spre transferuri de bune 
practici de la un tip de activitate la
alta. 

· Înţelege  poziţionarea  sectorului  de  apă  şi
canalizare în domeniul larg al utilităţilor publice
şi modul în care sectorul de apă şi canalizare
poate  avea  un  impact  major  în  domeniul
utilităţilor publice;

· Identifică aspecte cheie, reglementări, tendinţe
în  domeniul  utilităţilor  publice  şi  arată  cum
acestea pot influenţa activitatea societăţii;

· Cunoaşte jucătorii majori în domeniu şi modul
în care aceştia relaţionează;

· Arată  considerare  faţă  de  bune  practice  şi
modul în care acestea pot fi transpuse în cadrul
societăţii.

Criteriu: Gestionarea afacerii

Definiţie: Indicatori:

Candidatul demonstrează 
stăpânirea tehnicilor de 

· Familiarizat cu subiectele, strategiile şi tehnicile
curente  referitoare  la  administrarea  afacerii;



organizare şi gestiune a activităţii 
societăţii, arătând afinitate pentru 
metodele şi tehnicile cu caracter 
tehnico-economic şi pentru 
activitatea de conducere.

formulează  indicatori  în  baza  cărora  să
urmărească bunul mers al societăţii;

· Preocupat  pentru  asigurarea  funcţiei  de
conducere  la  nivel  de  organizaţie,  formulare
şi/sau  urmărire  de  politici  operaţionale  şi
relaţionare  optimă  cu  directoratul  şi  ceilalţi
membri ai Consiliului de administraţie;

· Preocupat  pentru  integrarea  societăţii  în
contextul  larg,  local  şi  naţional;  preocupat
pentru  transpunerea  în  practică  a
reglementărilor şi normelor din domeniu;

· Urmăreşte  bunăstarea  financiară  a  societăţii,
înţelege aspectele financiar-contabile esenţiale
pentru  administrarea  societăţii;  înştiinţează
ceilalţi membrii ai consiliului asupra posibilelor
implicaţii  financiare  sau  contabile;  facilitează
înţelegerea  aspectelor  financiar-contabile  în
cadrul Consiliului;

· Managementul  riscului:  preia  comanda
propunerilor  ce  au  fost  aduse  spre  revizuire
consiliului,  în  evaluarea  componenţelor  de
management al riscului.

Criteriu: Viziune strategică

Definiţie: Indicatori:

Candidatul înţelege importanţa 
conturării unei strategii, definind-o
într-un orizont de timp mediu şi 
lung.

· Contribuie  la  activitatea  Consiliului  prin
prezentarea  unor  linii  directoare  şi  strategice
executivului,  în  scopul  dezvoltării  optime  a
societăţii pe toate palierele de funcţionare;

· Preocupat  pentru  o  dezvoltare  durabilă  şi
sustenabila a companiei pe termen lung;

· Propune  politici  şi  programe  variate  pentru
îmbunătăţirea activităţii societăţii;

· Identifică priorităţi pentru dezvoltare şi le aduce
la cunoştinţa Consiliului şi a Directoratului;

· Priveşte  afacerea  din  perspective  multiple;
evaluează  alternativele,  arată  o  preocupare
pentru generarea lor; solicită puncte de vedere
diferite  de  la  ceilalţi  membri  şi  directorat;



identifică tendinţe ale afacerii;

· Înţelege  provocările  pentru  implementarea
strategiei,  manifestă  preocupare  pentru
depăşirea lor;

· Dovedeşte  deschidere  pentru  colaborare  cu
membrii Consiliului şi Directoratului.

Criteriu: Capacitatea de atragere şi gestionare a investiţiilor (programe cu finanţare 
externă)

Definiţie: Indicatori:

Candidatul este familiarizat cu 
activitatea de atragere şi 
gestionare a fondurilor europene; 
înţelege specificul şi importanţa 
diferitelor etape din proces.

· Arată preocupare pentru asigurarea capacităţii
societăţii  de  atragere  a  fondurilor  europene,
având în vedere structura instituţională, resursa
umană, sistemele şi instrumentele de lucru;

· Preocupat  pentru  asigurarea  capacităţii
financiare  de  absorbţie  prin  asigurarea
capacităţii  proprii  pentru  cofinanţare  sau  a
cofinanţării din partea autorităţii publice locale;
în  acest  ultim  caz,  promovează  interesele
societăţii la nivelul autorităţii publice locale;

· Urmăreşte  implementarea  programelor  cu
finanţare  externă  asigurându-se  asupra
îndeplinirii  obiectivelor  asumate  de  către
societate;  înţelege  aspectele  critice  şi
dificultăţile  care se pot  ivi  în  implementare şi
dispune/aprobă  măsuri  de  preventive  şi/sau
corecţie;

· Ajută membrii consiliului să înţeleagă specificul
acestei  finanţări;  traduce  concepte  complexe
într-un limbaj accesibil;

· Stabileşte  linii  directoare  pentru  Directorat  în
legătură  cu  activitatea  de  gestionare  a
fondurilor europene.

Criteriu: Luarea deciziei

Definiţie: Indicatori:

Candidatul dovedeşte gândire · Conştientizează  impactul  deciziilor  luate



critică şi independenţă, oferă un 
raţionament clar şi bazat pe date 
concrete; îşi asumă 
responsabilitatea deciziilor luate şi
este apt a lua decizii în condiţii de 
stres/tensiune.

individual şi la nivel de Consiliu asupra bunului
mers al societăţii;

· Îşi bazează deciziile pe date şi fapte concrete;
oferă o argumentaţie clară;

· Caută clarificări atunci când datele situaţiei cu
care se confruntă nu sunt explicite şi clare; cere
puncte  de  vedere  ale  unor  specialişti,  dacă
este necesar; 

· Poate efectua analiză şi în situaţia în care nu
toate  informaţiile  sunt  complete;  facilitează
luarea deciziei în cadrul Consiliului, îşi expune
opiniile  şi  perspectivele  şi  suscită  păreri  din
partea celorlalţi membri;

· Arată  uşurinţă  în  asimilarea  unor  informaţii
complexe,  le  poate  traduce  în  unităţi
informaţionale simplificate şi accesibile tuturor;

· Demonstrează gândire critică şi independenţă,
oferă  propria  perspectivă  într-o  manieră
obiectivă;  ia  decizii  chiar  şi  în  situaţii  de
tensiune/stres;

· Conştientizează  nevoia  de  asumare  a
responsabilităţii  deciziilor  luate  în  cadrul
Consiliului şi acţionează în consecinţă.

Criteriu: Colaborare şi cooperare cu alte părţi (directorat, instituţii, etc.)

Definiţie: Indicatori:

Candidatul promovează un mediu 
de lucru armonios, orientat spre 
respect şi atingerea obiectivelor 
comune. Punerea la dispoziţia 
celorlalţi a propriilor cunoştinţe şi 
experienţe. 

· Dezvoltă  şi  menţine  relaţii  pozitive  cu  o
varietate  de  oameni,  indiferent  de  poziţie,
putere sau status;

· Depune  efort  pentru  cunoaşterea
interlocutorului,  încearcă  să  înţeleagă
motivaţia, perspectiva şi preocupările acestuia;

· Conştientizează  impactul  propriului
comportament  asupra  interlocutorului,
indiferent  de  nivelul  ierarhic;  îşi  ajustează  şi
adaptează comportamentul faţă de interlocutor,
astfel încât relaţionarea să fie la un nivel optim;

· Oferă  feedback  şi  caută  să  primească
feedback  faţă  de  performanţă,  recunoaşte



succesul;

· Eficient  în  stabilirea  rapoartelor,  foloseşte  cu
succes tactul şi diplomaţia;

· Depune efort pentru rezolvarea conflictelor într-
o  manieră  constructivă;  oferă  sprijin  şi
asistentă; încurajează atunci când este nevoie.

Criteriu: Monitorizare şi control

Definiţie: Indicatori:

Candidatul demonstrează 
înţelegere asupra funcţiei de 
supervizare a activităţii 
directoratului în sens restrâns şi, a
societăţii în sens larg. 
Demonstrează capacitatea de a 
monitoriza performanţa societăţii 
şi de a crea un sistem de control 
care să acopere arii multiple.

· Stabileşte  obiective  şi  indicatori  cheie  pentru
înţelegerea  bunului  mers  al  societăţii;  le
revizuieşte periodic şi acţionează în consecinţă;

· Oferă feedback,  în  timp real,  Directoratului  şi
Consiliului  asupra  performanţei  societăţii;
performanţa  este  evaluată  din  perspective
multiple, nu doar financiară (de exemplu, etică,
socială, legală, etc.);

· Monitorizează  implementarea  deciziilor
Consiliului,  prin  alocarea  de  resurse,  roluri,
responsabilităţi  şi/sau  termene  şi  obiective
intermediare;

· Monitorizează  şi  evaluează  performanţa
Directoratului;

· Evaluează  eficacitatea  controlului  intern  şi  a
sistemelor de management al riscului; 

· Ajută membrii Consiliului să implementeze, prin
metode potrivite, un sistem în care societatea şi
actorii  săi  să  determine,  să  răspundă  şi  să
raporteze  interesele  materiale,  economice,
legale, sociale şi de mediu.

Criteriu: Organizare şi planificare

Definiţie: Indicatori:

Candidatul demonstrează 
capacitatea de a gestiona eficient 
activităţi complexe/proiecte, 

· Ajută membrii  Consiliului în a avea o imagine
de  ansamblu  asupra  activităţii  societăţii  şi  a



alocând eficient resursele şi 
definind  termene limită. Deţine 
bune cunoştinţe despre structuri 
organizatorice şi este apt pentru a
face previziuni pe termen lung şi 
mediu, demonstrând exigenţă şi 
rigurozitate. 

modului  în  care  aceasta  poate  fi  divizată  în
mod corespunzător; 

· Propune  şi/sau  revizuieşte  structură
organizatorică  în  acord  cu  planul  de
administrare şi atingerea obiectivelor pe termen
lung;

· Intervine la nivel de Directorat sau acţionează
individual  pentru  alocarea/aprobarea  de
resurse necesare unei organizări optime;

· Defineşte  standarde  de  performanţă  care
asigură  o  clarificare  a  obiectivelor  şi
responsabilităţilor  părţilor  implicate;  utilizează
aceste standarde pentru măsurarea progresului
şi evaluarea performanţei;

· Anticipează schimbarea;

· Planifică activitatea pe termen lung, acordând
atenţie la aspectele competitive, tehnologice şi
strategice  ale  societăţii;  are  în  vedere  de
asemenea  activitatea  de  cercetare  şi
dezvoltare,  precum şi  stabilitatea financiară a
companiei;

· Controlează şi intervine dacă e necesar asupra
planificării pe termen mediu realizată de către
Directorat.

Criteriu: Experienţă pe plan local 

Definiţie: Indicatori:

Candidatul demonstrează 
capacitatea de a promova şi de a 
obține acordul de la autorităţile 
publice locale asupra unor politici 
sau activităţi desfăşurate sau care
trebuie realizate de către 
societate. 

· Menţine  o  bună relaţie  cu  autoritatea  publică
tutelară  şi  celelalte  instituţii  locale  şi/sau
naţionale; are şi/sau dezvoltă relaţii pozitive cu
factorii decidenţi din cadrul lor;

· Promovează  interesele  societăţii  în  cadrul
autorităţii  publice  tutelare  şi  instituţiilor  locale
şi/sau naţionale; face uz de diplomaţie în mod
optim pentru a grăbi  lucrurile,  dacă situaţia o
impune;

· Obţine  sprijin  din  partea  autorităţilor  diverse
pentru proiectele demarate de către societate
şi  care  au  un  impact  la  nivel  local  şi/sau



naţional;

· Negociază  cu  succes  în  fata  autorităţilor  şi
instituţiilor  locale  şi/sau  naţionale,  chiar  şi  în
situaţii de criză; soluţionează nepotrivirile cu un
minim impact pentru societate;

· Facilitează  înţelegerea  Consiliului  asupra
politicilor  şi  reglementărilor  locale  şi/sau
naţionale din domeniul apă şi canalizare şi mai
larg, din domeniul utilităţilor publice.

Criteriu: Experienţă pe plan internaţional

Definiţie: Indicatori:

Candidatul demonstrează o bună 
înţelegere a reglementărilor şi 
normelor internaţionale, 
evidenţiind puncte critice şi 
oportunităţi de acţiune. Deţine 
experienţa şi cunoştinţe care ii 
permit adoptarea unor bune 
practici din mediul internaţional. 

· Deţine  şi  îşi  actualizează  în  permanenţă
cunoştinţele referitoare la evoluţiile europene în
domeniu;

· Facilitează  înţelegerea  Consiliului  vizavi  de
importanţa implementării  directivelor, normelor
şi  reglementărilor  internaţionale  în  domeniu;
exprimă  puncte  de  vedere  şi  interpretări
consistente faţă de acestea şi  creează şi/sau
aprobă resursele necesare adoptării lor;

· Importă în cadrul societăţii elemente cheie din
guvernantă corporativă internaţională, facilitând
transferul  unor  modele  şi  practici  a  căror
utilitate şi eficacitate a fost dovedită. 

Criteriu: Reputaţie personală şi profesională

Definiţie: Indicatori:

Candidatul demonstrează un bun 
renume şi o recunoaştere a 
expertizei sale din partea unor 
autorităţi atât în domeniul sau de 
activitate, cât şi în domenii mai 
largi. Se bucură de o apreciere 
socială solidă.

· Câştigă  rapid  încrederea  interlocutorului  prin
expertiza deţinută; 

· Exprimă  puncte  de  vedere  avizate  şi  în
conformitate cu domeniul sau de expertiză;

· Se îngrijeşte de activităţile desfăşurate de către
companie şi angajaţii săi, care au potenţial de a
afecta  negativ  reputaţia  şi  credibilitatea
companiei şi acţionează în consecinţă;

· Se îngrijeşte de formarea continuă a angajaţilor



companiei  cu scopul dobândirii  sau menţinerii
renumelui de profesionişti în domeniu;

· Pune  bazele  şi/sau  menţine  norme/proceduri
care  reglementează  aspecte  diverse  (tehnic,
comportament moral,  civic,  etc.);  pune bazele
sau menţine o deontologie profesională la un
nivel superior;

· Se implică şi angajează societatea în acţiuni şi
proiecte cu recunoaştere socială.

Criteriu: Integritate

Definiţie: Indicatori:

Se comportă cu integritate, 
onestitate şi transparenţă în 
relaţiile cu ceilalţi şi cu 
întreprinderea. 

· Nu are antecedente penale 

· Se comportă în conformitate cu propriul sistem
de  valori,  promovând  şi  respectând  totodată
valorile societăţii;

· Acţionează  cu  transparenţă,  se  comportă  cu
onestitate şi  sinceritate;  arată respect faţă de
ceilalţi,  indiferent  de  poziţie,  statut,  rol  în
organizaţie;

· Construieşte  sau  menţine  şi/sau  actualizează
Codul  de  etică  al  societăţii,  aplicabilitatea
acestuia  proiectându-se  la  toate  nivelurile
ierarhice;

· Denunţa  conflictele  de  interese,  definite
conform  legislaţiei  în  vigoare  şi  conform
reglementărilor interne ale societăţii; se retrage
sau abţine din deciziile Consiliului care ar putea
conduce la conflict de interese;

· Tratează  informaţiile  sensibile  şi  confidenţiale
în conformitate cu prevederile şi reglementările
legale  şi  ale  societăţii  şi/sau  contractului  de
administrare/mandat.

Criteriu: Independenţă

Definiţie: Indicatori:

Candidatul deţine statutul de · Este dispus să nu fie de acord şi să adopte o



independenţă, aşa cum este 
definit de către art. 138^2 alin.2) 
din Legea 31/1990. Prezintă o 
gândire critică şi independentă, îşi
expune propriile opinii şi 
perspective, fără a fi părtinitor şi 
influenţat.

poziţie  independentă  chiar  dacă  există  o
unanimitate  şi/sau  există  un  potenţial  interes
personal;

· Recunoaşte  situaţia  gândirii  de  grup  şi
încurajează  consiliul  la  expunerea  unor
perspective şi opinii riguroase şi diverse;

· Înlătura presupoziţiile, adoptă o abordare nouă,
testează alternative;

· Pune sub semnul întrebării modul tradiţional de
a face lucrurile, contestă status-quo-ul.

Criteriu: Expunere politică

Definiţie: Indicatori:

Candidatul deţine contacte în 
mediul politic care pot deschide 
rapid uşi în situaţii dificile. Poate fi
membru al unui partid politic, însă 
fără a avea funcţii de conducere.

· Deţine  contacte  cheie  în  mediul  politic  şi  le
foloseşte  pentru  promovarea  intereselor
societăţii, acţionând în limitele cadrului legal;

· Exprimă puncte de vedere avizate de societate
în relaţie cu reglementările/normele/politice de
la  nivel  local  şi/sau  naţional  şi  depune  toate
diligenţele  pentru  adoptarea  lor  în  măsură  în
care acestea garantează bunăstarea societăţii
şi impactul pozitiv la nivel local/naţional;

· Nu  face  propagandă  politică,  evită  în  a-şi
exprimă  deschis  convingerile  şi  preferinţele
politice  şi/sau  de  a  atrage/convinge  alte
persoane, indiferent de statut şi relaţionare, de
a-i urma convingerile;

· Evită în a angaja societatea în acţiuni care au
caracter  politic;  denunţa  astfel  de  acţiuni  şi
depune  toate  diligenţele  pentru  a  fi  evitate
şi/sau a nu se realiza.

Criteriu: Abilităţi de comunicare interpersonală

Definiţie: Indicatori:

Candidatul demonstrează claritate
şi coerenţă a discursului, 
adaptarea comportamentului 

· Arată interes faţă de interlocutor, indiferent de
statutul sau funcţia acestuia; comunicarea este
desfăşurată sub nota de respect;



verbal la interlocutor astfel încât 
înţelegerea reciprocă să fie 
facilitată. Arată concizie şi logică, 
poate comunica uşor mesaje 
complexe. Adept al feedback-ului.

· Adaptează  mesajul  la  interlocutor,  foloseşte
diferite  tehnici  de  comunicare  şi  instrumente
pentru a facilita înţelegerea; limbajul este optim
echilibrat  între  latura  tehnică  şi  latura  non-
tehnica;

· Transmite  mesaje  complexe  într-o  manieră
comună, se face uşor înţeles; ordonează idei,
demonstrează o logică a discursului;

· Promovează  feedback-ul  în  interiorul
organizaţiei  ca  metodă  pentru  îmbunătăţirea
comunicării la toate nivelurile;

· Dă  dovadă  de  claritate  şi  coerenţă  în
exprimarea verbală şi/sau scrisă.

Criteriu: Aliniere cu scrisoarea de aşteptări a acţionarilor

Definiţie: Indicatori:

Completitudinea cu care 
declaraţia de intenţie răspunde 
scrisorii de aşteptări a acţionarilor.

· Intenţia  exprimată  tratează  aprofundat  toate
punctele exprimate de către acţionari în cadrul
scrisorii de aşteptări;

· Intenţia  depusă  dezvăluie  capacitate  de
atingere  a  obiectivelor  şi  aşteptărilor
acţionarilor pe termen mediu şi lung;

· Declaraţia de intenţie are un caracter realizabil,
acţiunile propuse şi/sau ideile exprimate având
o  bază  concretă  şi  solidă;  limbajul  şi  tonul
folosit indică acțiunea;

· Acolo  unde  este  posibil,  face  apel  la  date
concrete şi cifre; 

· Atinge  puncte  sensibile,  oferă  alternative
pentru realizarea lor; dovedeşte o înţelegere a
specificului şi complexităţii activităţii societăţii;

· Surprinde  avantajul  competitiv  al  societăţii,
evidenţiază rolul ei într-un context larg;

· Nota  dominantă  este  de  viziune  strategică,
orientarea  fiind  vădită  spre  obţinerea  unei
performanţe superioare.

Criteriu: Studii: superioare de lungă durată



Definiţie: Indicatori:

Candidatul dovedeşte o educaţie 
riguroasă în domeniu.

· Formarea  educaţională  în  cadrul
învăţământului superior;

· Certificări/atestări în domeniu care creează un
avantaj competitiv în sensul punerii la dispoziţia
societăţii  a  unor  cunoştinţe  specializate;
creşterea gradului de expertiză a Consiliului;

· Diplome  sau  formări  de  specialitate  în  arii
conexe, care pot conduce la creşterea gradului
de profesionalism al Consiliului.

Criteriu: Experienţa de administrare şi/sau management într-o societate comercială 
publică sau privată sau, regie autonomă.

Definiţie: Indicatori:

Candidatul dovedeşte o 
experienţa de administrare şi/sau 
management la un nivel care 
asigură atingerea unei 
performanţe superioare.

· Numărul de mandate şi/sau anii de când este
administrator/director;

· Tipul de societate administrată/gestionată;

· Cifră de afaceri administrată/gestionată;

· Numărul  de  angajaţi  pe  care  societatea
administrată/gestionată ii deţine;

· Capacitatea  de  a  îmbunătăţi  profitabilitatea
societăţii administrate/gestionate.

Tipuri de criterii: obligatorii şi opţionale

Criteriile pot fi obligatorii sau opţionale. 

a) 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.

b) 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.



Categorisirea criteriilor în obligatorii sau opţionale este realizată în baza analizei 
contextuale desfăşurată în Secțiunea II, luând în considerare complexitatea şi specificul 
activităţii societăţii. Modul în care criteriile sunt categorisite în obligatorii sau opţionale este 
reflectat în matricea competenţelor, în coloana “Oblig sau opţional (opt.)”

Grilă comună de evaluare pentru toate criteriile

 

 Grilă este un instrument folosit pentru măsurarea abilităţii unei persoane de a îşi 
demonstra competenţa în ceea ce priveşte consiliul, clasificând nivelurile de abilităţi în cinci
categorii, de la "limitat" la "expert", conform exemplului de mai jos:

Scor Nivel de
competenţ

ă

Descriere

N/A Nu se 
aplică.

Nu este necesar să aplicaţi sau să demonstraţi această 
competenţă.

1 Novice Aveţi o înţelegere a cunoştinţelor de bază.

2 Intermediar Aveţi un nivel de experienţă câştigat prin formare fundamentală 
şi/sau prin câteva experienţe similare. Această aptitudine 
presupune sprijin extern.

· Înţelegeţi  şi  puteţi  discuta  termeni,  concepte,  principii  şi
probleme legate de această competenţă;

· Faceţi uz activ de legi, regulamente şi ghiduri.

3 Competent Sunteţi capabil/ă să îndepliniţi cu succes funcţiile asociate acestei
competenţe. Poate fi necesar, uneori, ajutorul persoanelor cu mai 
multă experienţă, dar de regulă demonstraţi această aptitudine 
independent. 

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

· Înţelegeţi şi puteţi discuta aplicarea şi implicaţiile 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 experienţă 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 (o) expert/ă în acest sector. Puteţi oferi 
ajutor şi găsi soluţii 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; 

· Sunteţi  privit/ă  ca  un  (o)  expert/ă,  conducător/oare  şi
inovator/oare  în  această  competenţă  de  către  consiliul,
organizaţia şi/sau organizaţiile din afară.  

Grilă exemplificată mai sus se aplică grupei de competențe în totalitate, precum și 
următoarelor trăsături: 

· integritate

· abilităţi de comunicare interpersonală
Pentru “Competenţe şi restricţii specifice pentru funcţionarii publici sau alte categorii 

de personal”, restricţia de conducere este evaluată după cum urmează:

De conducere

Scor Nivel de
competenţă

Descriere

1 Novice Mai puțin de 4 ani, acumulaţi însă în perioade diferite şi la 
compartimente diferite.

2 Intermediar Mai puțin de 4 ani, acumulaţi însă în perioade diferite şi în 
acelaşi compartiment.

3 Competent Minimul de 4 ani, acumulaţi însă într-un perioadă continuă la 
acelaşi compartiment.

4 Avansat Între 4 şi 10 ani, acumulată în cel puţin două compartimente 



diferite. Este necesar ca experienţa într-unul din departamente 
să fie de minim 5 ani şi într-o perioadă continuă. 

5 Expert Peste 10 ani, acumulată în cel puţin două compartimente 
diferite. Este necesar ca experienţa într-unul din departamente 
să fie de minim 4 ani şi într-o perioadă continuă.

Principiul de cuantificare de mai sus se aplică şi restului trăsăturilor şi condiţiilor 
prescriptive şi proscriptive, după caz. Cuantificarea lor este descrisă mai jos. 

Reputaţie personală şi profesională

Scor Nivel de
competenţă

Descriere

1 Novice Aveţi o reputaţie restrânsă, apreciată în special de persoane cu 
care aţi avut o colaborare strânsă şi de pe poziţii egale şi/sau 
subordonaţi şi, care dovedesc ele însele o reputaţie limitată.

· Recomandările  vin  în  special  de  la  colegi  cu  o  poziţie
similară şi/sau subordonaţi direcţi.

2 Intermediar Aveţi o reputaţie bună, apreciată în special unidirecţional, în 
cercul de specialitate şi mai puţin în cercul larg; recomandările 
sunt oferite de persoane specialişti sau experţi în aria de 
competenţă şi, mai puţin de persoane din managementul 
general.

· Recomandările vin în special de la specialişti/experţi care au
o poziţie/funcţie similară, chiar dacă din organizaţii diferite.

3 Competent Aveţi o reputaţie apreciată pozitiv de către persoane din 
managementul general, dar şi de către colaboratorii interni 
şi/sau externi, cu o poziţie egală sau de subordonare.

· Recomandările vin în special din interiorul societăţii la care
persoană a activat sau activează;

· Recomandările vin de la persoane din conducere.

4 Avansat Aveţi o reputaţie recunoscută dincolo de limitele organizaţiei în 
care aţi activat/activat. 

· Recomandările  vin:  de  la  persoane  de  conducere  din
societatea  în  care  persoană  activează,  dar  şi  din  afară



societăţii;

· Persoană  poate  face  dovada  reputaţiei  sale  prin  oferirea
unor articole scrise de el şi/sau scrise despre el.

5 Expert Aveţi o reputaţie recunoscută la nivel macro; recomandările sunt
oferite de către persoane care dovedesc ele înşele o reputaţie. 
Mai mult, sunteți recunoscut pentru activitatea dumneavoastră 
prin publicarea de articole/lucrări ştiinţifice şi/sau prin publicarea
unor articole despre dumneavoastră;

· Recomandările vin de la persoane de notorietate publică, din
diverse domenii;

· Persoana dovedeşte reputaţia să prin oferirea unor articole
scrise de el şi/sau scrise despre el.

Independenţă

Scor Risc Descriere

1 Major Nu respectă condiţia de independenţă în sensul art. 138^2 din 
Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare

2 Minor Respectă condiţia de independenţă în sensul art. 138^2 din 
Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare

Expunere politică

Scor Nivel de
competenţă

Descriere

1 De 
notorietate

Aveţi o expunere politică de notorietate publică, în sensul în 
care înregistraţi o bună prezenţă în presa de orice natură.

Dispuneţi de un parcurs politic dovedit, deţinând funcţii la nivel 
înalt.

2 Foarte 
expus

Dispuneţi de un parcurs politic dovedit, deţinând funcţii la nivel 
înalt. Cu toate acestea, apariţiile publice în presă/media sunt 
rare.

3 Expus Dispuneţi de un parcurs politic dovedit, deţinând funcţii care fie 
nu au avut un nivel înalt, fie sunt la un nivel înalt și nu au produs
efecte, aflându-se la început. 



4 Puţin expus Sunteţi membru de partid, fără a deţine funcţii în cadrul lui. 

5 Fără 
expunere

Nu sunteţi membru niciunui partid.

Aliniere cu scrisoarea de aşteptări a acţionarilor

Scor Nivel de
competenţă

Descriere

1 Nu se 
aliniază

Calităţile şi intenţia personală nu corespund scrisorii de 
aşteptări.

2 Se aliniază 
puţin

Alinierea se realizează la nivel de intenţie, însă nu sunt dovedite
calităţile care să sprijine realizarea acestora (doar o parte din 
cele obligatorii) sau dacă sunt dovedite, acestea se află la un 
nivel scăzut de dezvoltare.

Alinierea se realizează la nivel de calităţi obligatorii, însă nu şi la
nivel de intenţie.

3 Se aliniază 
moderat

Alinierea se realizează la nivel de intenţie şi sunt dovedite o 
parte a calităţilor care sprijină realizarea acestora, la un nivel de 
dezvoltare minim dorit. Anumite corecţii la nivel de intenţie pot fi 
înregistrate totuşi.

4 Se aliniază 
într-o mare 
măsură

Alinierea se realizează atât la nivelul intenţiei, cât şi la nivelul 
calităţilor în cea mai mare parte. Sunt întrunite calităţile 
obligatorii şi o parte din cele cele opţionale sau cele opţionale 
însă nu mereu la nivelul dorit. Puţine corecţii la nivel de intenţie.

5 Se aliniază 
complet

Alinierea se realizează atât la nivel de intenţie cât şi la nivel de 
calităţi. Corecţiile necesare sunt minore şi în general au un 
caracter de completare.

Diversitate de gen

Scor Descriere   

M Masculin

F Feminin

Număr de mandate



Scor Risc Descriere   

1 Major Mai mare sau egal cu 3.

2 Minor Mai mic de 3.

Anii de când este director/membru CA

Scor Nivel de 
competenţă

Descriere   

1 Novice Mai puțin de 4 ani, acumulaţi însă în perioade diferite şi la 
companii diferite.

2 Intermediar Mai puțin de 4 ani, acumulaţi însă în perioade diferite şi la 
aceeaşi companie.

3 Competent Minimul de 4 ani, acumulaţi însă într-un perioadă continuă la 
aceeaşi companie.

4 Avansat Între 4 şi 10 ani, din care minim 4 acumulaţi în cadrul aceleiaşi 
companii şi într-o perioadă continuă.

5 Expert Peste 10 ani, din care minim 4 acumulaţi în cadrul aceleiaşi 
companii şi într-o perioadă continuă.

Tip de societate (publică privată)

Scor Nivel de
competenţă

Descriere

1 Novice Experienţa de administrare/management este acumulată cu 
precădere (adică experienţa cea mai îndelungată) în cadrul unei
societăţi de tip afacere de familie. 

2 Intermediar Experienţa de administrare/management este acumulată cu 
precădere (adică experienţa cea mai îndelungată) în cadrul unei
societăţi din sectorul privat, în alt domeniu decât cel al S.C. 
APASERV SATU MARE S.A. .

3 Competent Experienţa de administrare/management este acumulată cu 
precădere (adică experienţa cea mai îndelungată) în cadrul mai 
multor societăţi din sectorul privat, care activează în alt domeniu
decât cel al S.C. APASERV SATU MARE S.A. . 

4 Avansat Experienţa de administrare/management este acumulată cu 
precădere (adică experienţa cea mai îndelungată) în cadrul 
uneia sau a mai multor societăţi din sectorul utilităţilor publice 



(exclus sectorul de apă şi canalizare). Poate avea experienţa şi 
în administrarea/managementul societăţilor din sectorul privat. 

5 Expert Experienţa de administrare/management este acumulată cu 
precădere (adică experienţa cea mai îndelungată) în cadrul 
uneia sau a mai multor societăţi din sectorul utilităţilor publice, 
apă şi canalizare. Poate avea experienţa şi în administrarea/ 
managementul societăţilor din sectorul privat şi/sau a altor 
societăţi de utilitate publică.

Cifra de afaceri

Scor Nivel de
competenţă

Descriere

1 Novice Experienţa de administrare/management este acumulată cu 
precădere (adică experienţa cea mai îndelungată) în cadrul unei
societăţi a cărei cifră de afaceri nu a depășit în perioadă de 
administrare/conducere 100 000 euro/an.

2 Intermediar Experienţa de administrare/management este acumulată cu 
precădere (adică experienţa cea mai îndelungată) în cadrul unei
societăţi a cărei cifră de afaceri, în cel puțin un an din  perioadă 
de administrare/management, este cuprinsă în intervalul 100 
000-500 000 euro.

3 Competent Experienţa de administrare/management este acumulată cu 
precădere (adică experienţa cea mai îndelungată) în cadrul unei
societăţi a cărei cifră de afaceri, în cel puțin un an din  perioadă 
de administrare/management, este cuprinsă în intervalul 500 
000-1 000 000 euro.

4 Avansat Experienţa de administrare/management este acumulată cu 
precădere (adică experienţa cea mai îndelungată) în cadrul unei
societăţi a cărei cifră de afaceri, în cel puțin un an din  perioadă 
de administrare/management, este cuprinsă în intervalul             
1 000 000 - 5 000 000 euro.

5 Expert Experienţa de administrare/management este acumulată cu 
precădere (adică experienţa cea mai îndelungată) în cadrul unei
societăţi a cărei cifră de afaceri depășește 5 000 000 euro, în 
cel puțin un an din  perioadă de administrare/management.

Număr de angajaţi



Scor Nivel de
competenţă

Descriere

1 Novice Experienţa de administrare/management este acumulată cu 
precădere (adică experienţa cea mai îndelungată) în cadrul unei
societăţi al cărui număr de angajaţi este mai mic sau egal cu 50.

2 Intermediar Experienţa de administrare/management este acumulată cu 
precădere (adică experienţa cea mai îndelungată) în cadrul unei
societăţi al cărui număr de angajaţi este cuprins în intervalul 51-
100.

3 Competent Experienţa de administrare/management este acumulată cu 
precădere (adică experienţa cea mai îndelungată) în cadrul unei
societăţi al cărui număr de angajaţi este cuprins în intervalul 
101-300.

4 Avansat Experienţa de administrare/management este acumulată cu 
precădere (adică experienţa cea mai îndelungată) în cadrul unei
societăţi al cărui număr de angajaţi este cuprins în intervalul 
301-500.

5 Expert Experienţa de administrare/management este acumulată cu 
precădere (adică experienţa cea mai îndelungată) în cadrul unei
societăţi al cărui număr de angajaţi este mai mare de 500.

Profitabilitate

Scor Nivel de
competenţă

Descriere

1 Novice Profitabilitatea este îmbunătăţită doar în primul/primii ani ai 
perioadei de administrare/management a societăţii, indiferent de
durata perioadei de administrare. Îmbunătăţirea este 
substanţială.

2 Intermediar Îmbunătăţirea profitabilităţii este dovedită doar în ultimul an al 
perioadei de experienţa de administrare/management, indiferent
de durata perioadei de administrare. Îmbunătăţirea este 
substanţială.

3 Competent Profitabilitatea este menţinută la acelaşi nivel pe durata 
perioadei de administrare/management, putând avea mici 
fluctuaţii nesemnificative. 

4 Avansat Profitabilitatea poate fluctua pe durata perioadei de 
administrare/management însă sugerează un trend ascendent 
(profitabilitatea este îmbunătăţită sau se menţine la acelaşi nivel



de la an la an, cel puţin în ultimii doi ani). Trendul ascendent 
denotă o îmbunătăţire substanţială faţă de anii precedenţi.

5 Expert Profitabilitatea are un trend ascendent, chiar dacă se pot 
înregistra mici variaţii, pe întreaga perioadă de 
administrare/management a societăţii. Îmbunătăţirea este 
substanţială de la an la an.

Studii superioare finalizate (economic/juridic/tehnic/administrație publică) şi alte 
certificări care aduc valoare postului

Scor Nivel de 
competenţă

Descriere   

1 Novice Deţineţi diplomă de finalizare a studiilor superioare de lungă 
durată în domeniul economic/juridic/tehnic/administrație publică.
Candidaţii care au terminat studiile conform sistemului Bologna, 
trebuie să aibă diplomă de licenţă plus diplomă de master într-
unul dintre domeniile specificate. 

2 Intermediar Deţineţi diplomă de finalizare a studiilor superioare de lungă 
durată în domeniul economic/juridic/tehnic/administrație publică,
plus alte certificări care pot aduce valoare postului. Numărul 
certificărilor este mai mare sau egal cu trei.

Candidaţii care au terminat studiile conform sistemului Bologna, 
trebuie să aibă diplomă de licenţa plus diplomă de master într-
unul dintre domeniile specificate.

3 Competent Deţineţi diplomă de finalizare a studiilor superioare de lungă 
durată în domeniul economic/juridic/tehnic/administrație publică,
plus altă/alte diplomă(e) de master în domeniile specificate. 

Candidaţii care au terminat studiile conform sistemului Bologna, 
trebuie să facă dovada unui/unor alt(e) master(e) care nu doar 
echivalează sistemul Bologna cu cel de lungă durată.

4 Avansat Deţineţi diplomă de finalizare a studiilor superioare de lungă 
durată în domeniul economic/juridic/tehnic/ administrație 
publică, plus altă/alte diplomă(e) de master în domeniile 
specificate, plus alte certificări care pot aduce valoare postului. 
Numărul certificărilor este mai mare sau egal cu trei.

Candidaţii care au terminat studiile conform sistemului Bologna, 
trebuie să facă dovada unor alte mastere care nu doar 



echivalează sistemul Bologna cu cel de lungă durată.

5 Expert Candidatul a finalizat un doctorat în domeniul 
economic/juridic/tehnic/ administrație publică şi poate deţine alte
certificări care aduc valoare postului. 

Înscrieri în cazierul fiscal şi judiciar

Scor Risc Descriere

1 Major Are înscrieri în cazierul fiscal şi judiciar.

2 Minor Nu are înscrieri în cazierul fiscal şi judiciar.

Ponderile aferente criteriilor

Ponderea 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. Alocarea ponderilor se fundamentează în 
analiză contextuală desfăşurată în Secțiunea II, luând în considerare complexitatea şi 
specificul activităţii societăţii. Ponderile sunt evidenţiate în matricea profilului consiliului în 
coloana “Pondere (0-1)”.

Gruparea criteriilor pentru analiză comparativă

Criteriile sunt grupate în competente, trăsături şi condiţii prescriptive şi proscriptive, 
astfel încât analiza comparativă între candidaţi să se realizeze cu uşurinţă. 

Competenţele reprezintă combinaţia de cunoştinţe, aptitudini, experienţă şi               
comportament necesară pentru a îndeplini cu succes rolul de administrator. Grila de 
punctaj este de regulă de la 1 până la 5.

Trăsăturile se definesc drept calităţi distincte sau caracteristici ale individului. Grila 
de punctaj este de regulă de la 1 până la 5.



Condiţiile prescriptive şi proscriptive reprezintă caracteristicile individuale sau 
colective care trebuie să fie îndeplinite şi care sunt interzise. Şi în cazul lor, de regulă, grila 
de punctaj este de la 1 până la 5. 

Pragul minim colectiv pentru fiecare criteriu la care este necesar, dacă există
sau se aplică

Pragul minim colectiv 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. 

Formula de calcul a pragului minim colectiv pentru fiecare criteriu este: punctaj 
minim acceptat pentru criteriu în total / [numărul candidaţi sau membri x punctajul maxim] x
100.

Pentru definirea punctajului minim acceptat se are în vedere  nivelul minim acceptat 
de competenţă la criteriul respectiv. Nivelul minim acceptat de competenţa reprezintă 
scorul de la care obţinerea unei performanţe superioare în post este posibilă şi ia valori pe 
scala de evaluare de la 1 la 5, unde 1 înseamnă “novice” şi 5 înseamnă “expert”. Punctajul 
minim acceptat este calculat astfel: nivelul minim acceptat X numărul de membri. Întrucât 
criteriile sunt obligatorii, compensarea nu este permisă. Tabelul de mai jos reflectă criteriile 
pentru care este necesar un prag minim colectiv şi punctajul minim acceptat pentru fiecare 
criteriu în parte. În cazul în care nivelul minim acceptat coincide cu punctajul maxim, pragul
minim colectiv nu mai este necesar. De asemenea, în cazul funcţionarilor publici sau a altor
categorii de personal, întrucât un singur membru al consiliului de administraţie poate 
proveni din aceste categorii, pragul minim colectiv nu este necesar.

Criteriile pentru care 
este necesar un prag 
minim colectiv:

Nivel minim 
acceptat 
pentru 
criteriu:

Punctajul minim 
acceptat pentru 
criteriu în total:

Prag minim 
colectiv:

Gestionarea afacerii 3 21 60%

Viziune strategică 3 21 60%

Luarea deciziei 3 21 60%

Colaborare şi cooperare 3 21 60%



cu alte părţi (directorat, 
instituţii, etc.)

De conducere (pentru 
funcţionarii publici sau 
alte categorii de 
personal)

3 21 NA

Integritate 5 35 NA

Abilităţi de comunicare 
interpersonală

3 21 60%

Aliniere cu scrisoarea de
aşteptări a acţionarilor

4 28 80%

Anii de când este 
director/membru CĂ

3 21 60%

Tip de societate (publică 
privată)

2 14 40%

Cifra de afaceri 3 21 60%

Profitabilitate 3 21 60%

Studii superioare 
finalizate  şi alte 
certificări care aduc 
valoare postului

1 7 20%

Înscrieri în cazierul fiscal
şi judiciar

1 7 NA

Sub totaluri, totaluri, totaluri ponderate şi ponderi, pentru criterii şi pentru 
administratorii individuali.

În cadrul matricei se regăsesc o serie de elemente, după cum urmează:

(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 că suma punctajelor de pe fiecare coloană
multiplicată cu ponderea criteriului (0-1)].

(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 că întreg (calculat că punctaj minim acceptat pentru 
criteriu în total / [numărul candidaţi sau membri x punctajul maxim] x 100).

(iv) Pragul curent colectiv: nivel procentual calculat că raport între: Total / (numărul 
candidaţi sau membri x punctaj maxim) x 100.

Secțiunea V. Profilul fiecărui membru al Consiliului de administrație.

Profilul fiecărui membru al Consiliului de administraţie conţine pe lângă calităţile 
identificate în Secțiunea III şi, calităţile care derivă din activitatea desfăşurată în cadrul 
Consiliului de administrație. În cadrul Consiliului de administraţie distingem următoarele 
activităţi principale:

A. Management general: membrii consiliului care activează cu precădere în această arie
de responsabilităţi deţin o experienţă bogată în gestionarea unei societăţi comerciale
aşa  cum  este  definite  în  cerinţă  nr.  5  din  Secțiunea  III,  dovedind  o  bună  viziune
strategică şi capabilitate în a evalua impactul deciziilor consiliului privind compania şi
terţii. În baza experienţei lor, membrii consiliului au un rol de facilitator, de îndrumare şi
control în cadrul Consiliului de administraţie.

B. Financiar economic: membrii consiliului care activează cu precădere în această arie de
responsabilităţi  deţin o experienţa vastă în domeniul  financiar al  societăţii,  incluzând
aici, dar fără a se limita la, managementul riscului şi procese de guvernanţă corporativă.
Experienţa în domeniul financiar este dobândită cu precădere în poziţii de management
(de exemplu, director economic, director financiar) şi  îi face pe aceşti membri să fie
eligibili în comitetul de audit din cadrul societăţii.

C. Tehnologie:  membrii  consiliului  care  activează  cu  precădere  în  această  arie  de
responsabilităţi deţin o experienţa vastă în domeniul tehnic relevant pentru sectorul de
activitate  al  societăţii.  Ei  dovedesc  cunoştinţe  superioare  privitoare  la  executarea
activităţilor  societăţii,  arătând  considerare  pentru  reglementările  locale,  naţionale  şi
internaţional. Aceşti membri sunt în măsură să evalueze impactul evoluţiilor tehnologice
asupra activităţii companiei şi/sau fiabilitatea, eficienţă şi rentabilitatea infrastructurii de
apă şi canalizare.

D. Social-economic: membrii  consiliului  care activează cu precădere în această arie de
responsabilităţi  deţin  o  experienţă vastă  în  relaţiile  cu  diferite  instituţii  şi/sau  mediu
politic, având bune contacte cu acestea. Aceşti membri au o bună înţelegere a mediului
socio-economico-politic din România, fiind capabili să anticipe evoluţiile şi dinamismul



acestuia. De asemenea, aceşti membri pot exprimă poziţia angajaţilor, dovedind astfel o
bună cunoaştere şi/sau experienţa în politicile de resurse umane.

    Comisia de selecție,
Diță Dumitru – președinte

o Lazin Octavian – preşedinte 
o Bîja Tania - membru
o Ciulean Oana – membru
o Iojiban Doina – membru
o Pîrcălab Oana
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