
MATRICEA CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE AL SC URBIS SA 

 

DESCRIEREA MATRICEI 

Descrierea coloanelor matricei 

Criterii 

Reprezintă categorii de competenţe, trăsături, condiţii necesare şi interdicţii derivate din matricea 

consiliului. Criteriile sunt folosite pentru evaluarea colectivă sau individuală a candidaţilor pentru 

postul de membru în consiliu. 

Obligatoriu (Oblig.) sau Opţional (Opt.) 

Precizează dacă pentru scopul evaluării este necesar un anumit criteriu (selectează obligatoriu) sau 

nu (selectează opţional). 

Criteriile obligatorii sunt competente si trasaturi care trebuie indeplinite de catre toti candidatii sau 

de catre acei membri din consiliu pentru care exista un nivel minim de competenta aplicabil. 

Criteriile optionale sunt competente si trasaturi care pot fi indeplinite de unii dintre membrii 

consiliului, dar nu in mod necesar de catre toti.    

Ponderea (0-1) 

Indică importanţa relativă a competenţei ce este evaluată. O valoare a ponderii apropiată de 1 indică 

o importanţă crescută a competenţei, în timp ce valorile apropiate de 0 indică o importanţă scăzută. 

Candidaţi nominalizaţi 

Numele complet [Nume, Prenume] al administratorilor propuşi (candidaţi sau/şi nominalizaţi), 

ordonaţi alfabetic. 

Totaluri 

Total -valoarea totală a unui anumit criteriu pentru toţi administratorii şi candidaţii nominalizaţi, 

de exemplu suma punctajelor de pe fiecare rând. 

Total ponderat - valoarea totală ponderată a unui anumit criteriu pentru administratorii şi candidaţii 

nominalizaţi [calculat ca suma punctajelor de pe fiecare coloană multiplicată cu ponderea 

criteriului.. 

Pragul minim colectiv - nivel procentual din potenţialul maxim al competenţelor individuale 

agregate care trebuie îndeplinite de toţi membrii consiliului, pentru îndeplinirea capacităţilor 

necesare consiliului ca întreg (calculat ca punctaj minim acceptat pentru criteriu în total/[numărul 

candidaţi sau membri x punctajul maxim]x 100). 

Pragul curent colectiv - nivel procentual calculat ca raport între: Total/(numărul candidaţi sau 

membri x punctaj maxim) x 100. 



Grila de punctaj a criteriilor 

Îndrumări pentru acordarea punctelor de la 1 la 5 din grila de punctaj. 

Descrierile rândurilor matricei 

Competenţe 

Combinaţia de cunoştinţe, aptitudini, experienţă şi comportament necesară pentru a îndeplini cu 

succes rolul de administrator. Grila de punctaj de 1 până la 5. 

Trăsături 

Calitate distinctă sau caracteristică a individului. Grila de punctaj de 1 până la 5. 

Subtotal - punctajul total pentru administratori şi candidaţi nominalizaţi individuali pe grupuri de 

criterii [calculat ca suma punctajelor pentru fiecare grup de criterii (competenţe, trăsături, condiţii 

care pot fi eliminatorii) pentru un administrator sau candidat nominalizat]. 

Subtotal ponderat - insumarea valorilor obţinute în urma multiplicării punctajului obţinut pentru 

fiecare criteriu cu ponderea asociată. (punctaj criteriu*pondere criteriu) 

Total - valoarea totală a punctajului criteriilor pentru administratori şi candidaţii nominalizaţi 

individuali (calculat ca suma punctajelor pentru fiecare coloană). 

Total ponderat  - suma Subtotalurilor ponderate . 

Clasament - clasificarea candidaţilor nominalizaţi pe baza totalului ponderat obţinut de fiecare. 

 

Grila de punctaj a competenţelor 

Grila 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". 

 

Scor Nivel de competenţă 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 aceasta competenţă de către consiliul, organizaţia 

şi/sau organizaţiile din afară. 

 

Grila de punctaj pentru evaluarea competenţelor, trăsăturilor şi a condiţiilor necesare serveşte ca 

exemplu ilustrativ pentru stabilirea definiţiilor pe fiecare nivel. Ghidul de bune practici pentru 

guvernanţa corporativă publicat de către Ministerul Finanţelor Publice reglementează şi oferă 

exemple în ceea ce priveşte competenţele şi trăsăturile definite prin indicatori. 

 

  



Tabele de rating 

Competenţe 

Cunoştinţe, aptitudini şi experienţă Rating 

Novice 1 

Intermediar 2 

Competent 3 

Avansat 4 

Expert 5 

Trăsături - exemple Rating 1 2 3 4 5 

Integritate şi reputaţie   Câteva incidente Fără incidente 

Independenţă   Uşor influenţabil Analiză proprie 

Expunere politică   Foarte expus Fără expunere 

Memorie organizaţională   Fără cunoştinţe de consiliu Cunoştinţe personale de 

consiliu 

Alinierea cu scrisoarea de 

aşteptări a acţionarilor 

  Intenţia exprimată nu se aliniază Intenţia exprimată se 

aliniază 

Condiţii prescriptive şi proscriptive - 

exemple 

Rating 1 2 3 4 5 

Număr de mandate   > 3 3 2 1 9 

 

 

CRITERII FOLOSITE IN CADRUL MATRICEI  -  

DESCRIERI SI INDICATORI ASOCIATI 

Toate criteriile folosite în cadrul matricei trebuie să fie descrise şi asociate cu indicatori, care sunt 

folosiţi pentru a evalua membrii în funcţie ai consiliului, dar şi candidaţii, folosind grilele de 

punctaj, înainte de publicarea anunţului de selecţie. 

I.   Competente  

1. Competente specific sectorului  

1.1.  Cunostinte de sector specific transportului public 



Descriere: cunoaste sectorul in care functioneaza societatea, evolutiile viitoare, modele si strategii 

relevante de afaceri si poate articula pozitionarea competitiva a societatii in raport cu alte societati 

din domeniul transportului public. 

Indicatori: 

1. Familiarizat cu strategiile si modelele de afaceri potrivite pentru sectorul in care opereaza 

societatea 

2. Cunoaste care sunt jucatorii cheie ai transportului public si modul in care relationeaza 

acestia 

3. Intelege peisajul competitive si cum influenteaza acesta organizatia si sectorul ca intreg 

4. Se pastreaza la curent cu tendintele actuale si viitoare, evolutii si forte (sociale, politice, 

tehnologice, stiintifice, ecologice, economice) care modeleaza transportul public 

5. Imparteste cunostintele si perspectivele industriei cu alti membri ai consiliului in sprijinul 

procesului de luare a deciziilor 

6. Poate referii indicatori de performanta corpoativa la tendintele transportului public. 

 

1.2.  Experienta in domeniul transportului public 

 

Descriere: membrii consiliului au experienta in activitati legate de domeniul tranportului public 

 

Indicatori:  

1. Vechime in munca, specifica transportului public 

 

Rating 1 2 3 4 5 

Numar ani 

lucrati 

<3 4 5 6 >7 

 

 

2. Competente profesionale de importanta strategica/tehnica 

2.1. Viziune si planificare strategica 

 

Descriere: are o cunoastere aprofundata a procesului strategic si poate evalua optiunile strategice 

si riscuri, identifica prioritatile strategice si contribuie in cadrul consiliului prin prezentarea de 

directii startegice managementului. 

 

Indicatori:  

1. Contribuie la definirea viziunii societatii, valorilor si scopului care ghideaza strategia; 

2. Este familiar/a cu modelele de afaceri si metodele de analiza strategica, evaluarea de optiuni 

si crearea unei startegii organizationale; 

3. Poate define obiectivele startegice ale organizatiei si pozitia strategica curenta; 

4. Intelege si poate sprijinii consiliul in evaluarea mediilor politice, sociale, economice, 

culturale si tehnologice ale societatii; 



5. Intelege factorii implicate in implementarea cu success a strategiei si conducerea schimbarii 

organizationale 

 

2.2.  Capacitate de luare a deciziilor si de evaluare a impactului acestora asupra intreprinderii si 

angajatilor acesteia 

Descriere: contribuie la luarea deciziilor consiliului prin exercitarea unui rationament independent, 

intelegand principiul responsabilitatii colective  

Indicatori:  

1. Cauta clarificari atunci cand are incertitudini, cu privire la o problema sau cand nu exista 

claritate; 

2. Solicita sfat specializat atunci cand sunt necesare alte perspective si puncta de vedere 

despre deciile critice; 

3. Exercita o judecata independent si ofera o parere obiectiva dupa o atenta evaluare a tuturor 

problemelor 

4. Recunoaste nevoia de indepartare a partinirilor personale, convingerilor politice si a 

intereselor special atunci cand considera problemele sin perspectiva consiliului; 

5. Este constient/a de pericolul gandirii de grup si solicita intrebari provocatoare sau 

exploratoare pentru a facilita procesul consiliului de luare a deciziilor. 

 

2.3.  Finante si contabilitate 

 

Descriere: candidatul este familiarizat cu cerinţele guvernanţei financiare şi cu practicile 

contemporane de management financiar, inclusiv responsabilităţile fiduciare ale consiliului şi 

principiile de contabilitate financiară, audit financiar şi raportare financiară 

 

Indicatori:  

1.  Înştiinţează consiliul referitor la posibile implicări financiare sau contabile; 

2.  Ajută membrii consiliului să înţeleagă potenţialele implicaţii financiare ale unor decizii 

specifice; 

3.  Explică aspectele financiare şi contabile într-o manieră în care pot fi înţelese cu uşurinţă 

de către membrii consiliului ce posedă un nivel scăzut al competenţei financiare; 

4. Conduce dezvoltarea viziunii analitice independente a consiliului referitoare la 

bunăstarea financiară şi mediul de control financiar ale întreprinderii; 

5.  Familiarizat cu reglementările şi bunele practici financiare aplicabile; 

6.  Familiarizat cu standardele profesionale de contabilitate. 

 

2.4.  Managementul riscului 

 

Descriere: Înţelege importanţa evaluării şi medierii riscurilor organizaţionale şi este familiarizat 

cu metodologiile şi procesele de management al riscului  

 

Indicatori: 



1. Familiarizat cu subiectele, strategiile şi tehnicile curente referitoare la identificarea şi 

medierea riscului; 

2. .Asistă consiliul în identificarea, cuantificarea şi propunerea strategiilor pentru 

managementul riscului; 

3. Se implică într-o dezvoltare profesională continuă în relaţia cu metodologiile pentru 

managementul riscului; 

4. Explică aspectele tehnice referitoare la managementul riscului într-o manieră uşor de 

înţeles; 

5. Elaborează strategia de implicare a consiliului în şedinţe în care sunt prezentate riscurile; 

6. Preia comanda propunerilor ce au fost aduse spre revizuire consiliului, în evaluarea 

componentelor de management al riscului. 

 

2.5. Tehnologia informatiei 

 

Descriere: candidatul intelege rolul IT-ului ca o unealta strategica de afaceri si ghideaza luarea 

deciziilor a consiliului cu respect pentru strategia de TIC si investitii a societatii. 

 

Indicatori: 

1. Se mentine la current cu dezvoltarile in tehnologia Informatiilor si a Comunicatiilor (TIC) 

2. Asista consiliul in evaluarea strategica a TIC 

3. Ofera consiliului o evaluare independent a problemelor tehnice de TIC 

4. Sfatuieste consiliul pe problem de Securitate cibernetica. 

 

3. Guvernanta corporative 

3.1. Competente de guvernanta corporativa 

 

Descriere: candidatul are o cunoastere de bune practice si principia de guvernanta corporative, este 

familiarizat/a cu legislatia si politicile guvernamentale referitoare la guvernanta intreprinderilor 

detinute de stat si intelege importanta gestionarii resurselor publice intr-o maniera transparenta si 

eficace. 

 

Indicatori:  

1. Familiarizat/a cu principiile, conceptele si practicile de buna guvernanta corporative 

2. Intelege cadrul guvernantei corporative incare opereaza societatea, inclusive legislatia, 

reglementarile codurile si politicele relevante; 

3. Demonstreaza un nivel ridicat de dedicatie, transparenta, integritate, responsabilitate si 

probitate 

4. Intelege structura de responsabilitate si cum relationeaza diverse organisme unul cu celalat- 

Ministerul Finantelor Publice, Autoritatea Publica Tutelara, consiliul de administratie si 

executivul societatii. 

 

3.2. Legislatie 

Descriere: are o intelegere a sistemului legal si a mediilor legale in care opereaza societatea. 

Indicatori:  



1. Are cunostinte functionale despre legislatia de contract si dreptul commercial general; 

2. Familiar/a cu cadrul legislative si statutele sub care opereaza organizatia; 

3. Poate ghida consiliul cu privire la aspectele de conformitae legale si de reglementare; 

4. Sfatuieste consiliul referitor la problemele cu posibile implicari juridice; 

5. Asista membrii consiliului in intelegerea problemelor legale si ale implicatiilor acestora; 

6. Se mentine la current referitor la problemele cu implicatii legale pentru organizatie. 

 

3.3. Monitorizarea performantei 

Descriere: Candidatul intelege ca responsabilitatile consiliului pentru supervizarea performantei 

managementului si monitorizeaza adaptarea organizatiei la responsabilitatile sale legale, etice sau 

sociale 

Indicatori: 

1. Poate evalua eficacitatea controlului intern si a sistemelor de management al riscului 

2. Intelege auditul intern 

3. Contribuie la monitorizarea performantei manageriale de catre consiliu 

4. Intelege responsabilitatile legale, etice si sociale ale societatii si monitorizeaza 

conformitatea cu acestea 

5. Monitorizeaza relatia structurii manageriale cu pratile interesate externe 

6. Ajuta consiliul in implicarea partilor interesate prin metode potrivite pentru determinarea, 

raspunderea si raportarea la interese materiale economice, legale, etice, sociale si de mediu. 

 

4. Social si personal 

4.1.  Abilitati de comunicare si negociere  

Descriere: candidatul este eficient/a in negocierea de intelegeri care obtin rezultatele dorite , intr-

o maniera ce demonstreaza respect si integritate   

Indicatori: 

1. Negociaza cu succes in situatii de criza atat cu grupuri interne cat si cu grupuri externe; 

2. Solutioneaza diferentele cu minimum de impact 

3. Poate obtine concesii fara a deteriora relatiile; 

4. Poate fi direct/a dar si diplomat/a. 

 

4.2. Capacitate de analiza si sinteza 

Descriere: candidatul poate descompune, ordona, caracteriza si ierarhiza elementele unui system, 

are abilitatea de a previziona evolutia acelui sisitem in conditiile modificarii unui element 

component. 

Indicatori: 

1. Descompune partile problemei fara a pierde imaginea de ansamblu 



2. Poate vedea cum modificarea unei componente , variabile a sistemului influenteaza 

ansamblul 

3. Poate modela plroblema in termini abstracti 

4. Nu trage concluzii pripite chiar daca se afla in situatii de stre 

5. Poate sintetiza informatia sis a identifice elementele importante 

6. Poate formula solutii pe baza analizei facute si poate argumenta in mod legic Solutia 

propusa, punctand partile ei forte si punctele ei slabe 

 

4.3. Abilitati de relationare 

Descriere; relationeaza cu success in relatia cu alte peroane, in diverse grupuri si situatii, 

promovand relatiile armonioase de lucru. 

Indicatori: 

1. Relationeaza cu success cu alte persoane, indiferent de pozitie, putere, influenta sau statut 

2. Este eficient/a in stabilirea rapoartelor 

3. Investeste timp si energie pentru a-I cunoaste pe cei cu care trebuie sa interactioneze 

4. Este priceput/a la folosirea tactului si diplomatiei 

 

II. Trasaturi   

1. Etica si integritate 

Descriere: Se comportă cu integritate, onestitate şi transparenţă în relaţiile cu ceilalţi şi cu 

întreprinderea. 

 

Indicatori: 

1. Respectarea Codului de etică al întreprinderii publice, aplicabil nu numai angajaţilor 

acesteia, ci şi membrilor consiliului; 

2. Denunţarea conflictelor de interese, definite conform legislaţiei în vigoare şi conform 

reglementărilor interne ale întreprinderilor publice; 

3. Comportamentul necesar a fi exercitat în cadrul consiliului în cazul situaţiilor care l-ar putea 

pune pe administrator într-o situaţie de conflict de interese. 

4. Obligaţii legate de tratarea informaţiei confidenţiale şi sensibile cu discreţia cuvenită şi în 

conformitate cu menţiunile din contractul de mandat, dar şi de deţinerea şi menţinerea unei 

reputaţii profesionale excelente. 

5. Condiţiile încetării mandatului în circumstanţe de absenţă a integrităţii, agreate între părţi 

conform contractului de mandat, precum situaţii de începere a urmăririi penale şi altele. 

 

2. Independenta 

Descriere: candidatul are o gandire independent si este capabil/a sa ofere provocarea si rigoarea, 

necesare pentru a asista consiliul in realizarea unei intelegeri globale a informatiilor si optiunilor 

care faciliteaza un standard inalt de luarea deciziilor 

Indicatori: 

1. Este dispus/a sa nu fie de acord si sa adopte o pozitie independent in fata opiniilor devregente; 



2. Solicita clarificari si explicatii; 

3. Este dispus/a sa conteste status qua-ul si modul traditional de a face lucrurile. 

 

3. Expunere politica 

Rating 1 2 3 4 5 

Expunere politica Foarte expus    Fara expunere 

 

4. Alinierea cu scrisoarea de asteptari a actionarilor 

Rating 1 2 3 4 5 

Alinierea cu scrisoarea de 

asteptari a actionarilor 

Intentia 

exprimata nu 

se aliniaza 

   Intentia 

exprimata 

se aliniaza 

 

III. Conditii prescriptive si proscriptive (conditii eliminatorii) 

1. Numar de mandate 

Rating 1 2 3 4 5 

Numar de 

mandate 

>3 3 2 1 0 

 

2. Studii economice sau juridice si experienta in domeniul economic, juridic, contabilitate, de 

audit sau financiar de cel putin 5 ani 

Rating 1 2 3 4 5 

Studii economice sau 

juridice si experienta in 

domeniul economic, 

juridic, contabilitate, de 

audit sau financiar de 

cel putin 5 ani 

Fara studii 

superioare si 

fara experienta 

de minim 5 ani 

- - Cu studii 

superioare si cu 

experienta de 

minim 5 ani 

Cu studii 

superioare si cu 

experienta de 

peste 10 ani 

 

3. Inscrieri in cazierul judiciar 

Rating 1 2 3 4 5 

Inscrieri in 

cazierul judiciar 

da - - - nu 

 

  



UTILIZARI POSIBILE ALE MATRICEI, CRITERII ASOCIATE, SI GRILE DE PUNCTAJ 

Matricea personalizată, criteriile asociate şi grilele de punctaj derivate din profilul consiliului şi 

ghidurile de bune practici ale Ministerului Finanţelor Publice, acestea fiind în permanenţă revizuite 

şi actualizate, pot fi folosite pentru un număr de scopuri diferite, fără se limita la: 

1. Informări privind procesul de evaluare a consiliului în funcţie 

a) Dezvoltarea instrumentelor de evaluare pentru stabilirea eficienţei şi performanţei consiliului 

(inclusiv autoevaluare şi evaluare de către terţe părţi); 

b) Informare referitoare la monitorizarea comportamentului individual al membrilor consiliului în 

diferitele lor roluri; 

c) Identificarea punctelor forte şi a punctelor slabe ale consiliului prin matricea consiliului în 

funcţie, în vederea configurării structurii comitetului de nominalizare şi remunerare al consiliului 

şi a altor mecanisme, inclusiv apelarea la servicii profesionale externe, pentru asigurarea abilităţii 

consiliului de aşi atinge capabilităţile necesare şi îndeplini responsabilităţile fiduciare. 

2. Informări referitoare la desfăşurarea programelor pentru dezvoltarea continuă a membrilor 

consiliului 

a) Asistenţă privind elaborarea programelor în domeniul guvernanţei corporative pentru 

dezvoltarea continuă a membrilor consiliului, directori, precum şi personalul din cadrul 

ministerelor (inclusiv, dar fără a se limita la, programele furnizate de Ministerul Finanţelor 

Publice). 

b) Oferirea descrierilor şi a indicatorilor de competenţe ce pot fi folosiţi în dezvoltarea studiilor de 

caz şi a altor materiale de studiu pentru cursurile formale de guvernanţă corporativă ale consiliului. 

3. Oferirea unui standard comun, formal, transparent şi riguros pentru procesul de evaluare şi 

selectare a candidaţilor pentru funcţia de membru în consiliu 

a) Notarea tuturor candidaţilor pentru consiliu conform unui standard comun 

b) Formularea întrebărilor pentru interviul candidaţilor 

c) Informare referitoare la descrierea profilelor de candidat 

d) Informare referitoare la anunţul consiliului pentru postul(urile) vacant(e) 

4. Informare referitoare la elaborarea proceselor formale de iniţiere pentru noii membri ai 

consiliului 

a) Ghidarea preşedintelui consiliului în explicarea aşteptărilor de comportament pentru consiliu ca 

întreg şi membri individuali ai consiliului în particular 

b) Informare referitoare la elaborarea programelor formale de iniţiere şi a evenimentelor asociate. 

Scopul analizei numerice este acela de a clarifica avantajele şi dezavantajele, punctele forte, zonele 

pentru dezvoltare şi dimensiunile activităţii consiliului de administraţie pe care consiliul le poate 



îmbunătăţi, fie şi temporar, cu ajutorul serviciilor profesionale sau prin cooptarea comitetelor de 

expertiză cu scopul de a se alinia cu îndatoririle fiduciare şi îndatoririle de îngrijire. 

Folosirea exclusivă a scorurilor medii calculate pentru decizii, fără alte judecăţi personale, discuţia 

şi luarea de decizii în concordanţă cu procedurile scrise şi prezentate pentru comitetul decizional, 

de oricare dintre organismele implicate în procesul de recrutare, şi care, de asemenea, trebuie să 

ofere posibilitatea de a avea disidenţa înregistrată, nu este recomandată. 

 

  



MATRICEA CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE AL SC URBIS SA 

               

          Nominalizati           

  Criterii 
O

b
lig

at
o

ri
u

 (
O

b
lig

) 
sa

u
 

O
p

ti
o

n
al

 (
O

p
t)

 

P
o

n
d

er
e 

(0
-1

) 

  

A
d

m
in

is
tr

at
o

r 
1

 

A
d

m
in

is
tr

at
o

r 
2

 

A
d

m
in

is
tr

at
o

r 
3

 

A
d

m
in

is
tr

at
o

r 
4

 

A
d

m
in

is
tr

at
o

r 
5

 

  

To
ta

l 

To
ta

l p
o

n
d

er
at

 

P
ra

gu
l m

in
im

 c
o

le
ct

iv
 

P
ra

gu
l c

u
re

n
t 

co
le

ct
iv

 

    B C   E         F G H I 

          

Rating 1 = Novice, Rating 
2 = Intermediar, Rating 3 
= Competent, Rating 4 = 

Avansat, Rating 5 = Expert           

I. 
C

o
m

p
et

en
te

 

1. Competente 
specifice sectorului                           

1.1. Cunostinte de 
sector specifice 
transportului public oblig 1                   60%   

1.2. Experienta in 
domeniul transportului 
public opt 1                   60%   

2. Competente 
profesionale de 
importanta 
stratehica/tehnica                           

2.1 Viziune si 
planificare strategica oblig 1                   60%   

2.2. Capacitate de luare 
a deciziilor si de 
evaluare a impactului 
acestora asupra 
intreprinderii si 
angajatilor acesteia oblig 1                   60%   

2.3. Finante si 
contabilitate oblig 1                   60%   

2.4. Managementul 
riscului oblig 1                   60%   

2.5. Tehnologia 
informatiei opt 0,5                   60%   

3. Guvernanta 
corporativa                           

3.1. Competente de 
guvernanta corporativa oblig 1                   60%   



3.2. Legislatie oblig 0,8                   60%   

3.3. Capacitate de 
monitorizare a 
performantei oblig 1                   60%   

4. Social si personal                           

4.1. Abilitati de 
comunicare si 
negociere oblig 0,5                   60%   

4.2. Capacitate de 
analiza si sinteza oblig 0,5                   60%   

4.3. Abilitati de 
relationare oblig 0,5                   60%   

Sub - total                           

Sub - total ponderat                           

                              

II.
 T

ra
sa

tu
ri

 

1. Etica si integritate oblig 1                   60%   

2. Independenta oblig 1                   60%   

3. Expunere politica oblig 0,5                   N/A   

4. Aliniere cu scrisoarea 
de asteptari a 
actionarilor oblig 1                   60%   

Sub - Total                           

  Sub Total ponderat                           

                              

III
. C

e
ri

n
te

 
p

re
sc

ri
p

ti
ve

 s
i 

p
ro

sc
ri

p
ti

ve
 

1. Numar de mandate opt 1                   60%   

2. Studii economice sau 
juridice si experienta in 
domeniul economic, 
juridic, contabilitate, de 
audit sau financiar de 
cel putin 5 ani opt 1                   60%   

3. Inscrieri in cazierul 
judiciar oblig 1                   100%   

Sub  - Total                           

  Sub Total Ponderat                           

                              

  TOTAL                           

  Total ponderat                           

  Clasament                           

 


