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      Anexa nr.2 la HCLM nr……. 
 
 
 

PROFILUL INDIVIDUAL AL MEMBRILOR  
CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE al   

Societatii Uzina Termoelectrica Production Giurgiu S.A. 

 
  

Conditiile generale minime obligatorii care vor fi indeplinite de membrii 
Consiliului sunt urmatoarele: 
 
a) să aibă cetățenia română sau cetățenie in alte state membre ale Uniunii 
Europene cu domiciliul în România, 
b) să cunoască foarte bine limba română (scris si vorbit), 
c) să aibă capacitate deplină de exercițiu, 
d) să fie apt din punct de vedere medical și psihologic, 
e) absolvent de învățământ superior de lungă durată , 
f) să nu fi avut încetat contractul individual de muncă pe motive disciplinare din 
cadrul unor întreprinderi de stat, cu capital de stat , 
g) să nu se afle in conflict de interese care să-l facă incompatibil cu funcția de 
administrator in cadrul Soc. Uzina Termoelectrica Production  Giurgiu S.A. 
h) să nu fi fost condamnat printr-o hotărâre judecătorească pentru săvârșirea 
unei infracțiuni contra umanității, contra statului sau contra autorității, infracțiuni de 
corupție și de serviciu, infracțiuni contra înfăptuirii justiției, infracțiuni de fals, 
infracțiuni contra patrimoniului, pentru infracțiuni prevăzute de legea nr. 656/2002 
pentru prevenirea și saturarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor 
masuri de prevenire și combaterea înființării terorismului, cu modificările și 
completările ulterioare, sau pentru infracțiunile prevăzute de Legea nr. 85/2006 sau 
Legea nr. 85/2014 privind procedurile desăvârșită cu intenție care ar face 
incompatibil cu exercitarea funcției, 
i) membrul consiliului, persoana fizica, poate exercita concomitent cel mult trei 
mandate de administrator si/sau de membru al consiliului de supraveghere in 
societati sau intreprinedri publice al caror sediu se afla pe teritoriul Romaniei, masura 
aplicabila in aceeasi masura persoanei fizice administrator sau membru al consiliului 
de supraveghere, precum si persoanei fizice reprezentant al unei persoane juridice 
administrator ori membru al consiliului de supraveghere - declarație pe propria 
răspundere, 
j) să aibă experiență în îmbunătățirea performanței societăților sau regiilor 
autonome pe care le-au administrat sau le-au condus. 
 
 Candidatii selectati conform conditiilor minime de mai sus, vor fi evaluati in 
baza matricei Consiliului, un membru al consiliului putand avea mai multe domenii de 
expertiza/competenta. 
 

Criterii ce trebuie folosite in cadrul procedurii de selectie: 

 
Competente specifice activitatii societatii: 

 
- cunostinte privind domeniul/activitatea societatii – energie termica si electrica; 
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- cunostinte privind climatul economic si social; 
- cunostinte privind reglementarile legale privind sectorul energetic; 
- cunostinte privind reglementarile legale privind societatile; 
 
Competente profesionale de importanta strategica: 
 
 Membrii Consiliului vor avea vechimea şi experienţa practică acumulată din 
ocupaţiile anterioare relevante in imbunatatirea performantei societatii pe care le-au 
administrat sau condus, bune capacitatii strategice si de evaluare a impactului 
deciziilor consiliului privind societatea precum şi cunoştinţe teoretice şi practice 
adecvate cu privire la activităţile care urmează a fi coordonate în cadrul entităţii 
reglementate . 
 
Competente de guvernanta corporativa: 
 

Evaluarea intelegerii principiilor si practicilor de guvernanta corporativa, 
inclusiv  dar nu limitat la rolurile si responsabilitatiile directorului, luarea deciziilor, 
gandire strategica si previziuni, monitorizarea performantei. 
 
- cunoaşterea bunelor practici şi principii de guvernanţă corporativă, este 
familiarizat/ă cu legislaţia şi politicile guvernamentale referitoare la guvernanţa 
întreprinderilor deţinute de stat  

-  

- înțelegerea rolului și funcțiilor consiliului și îndatoririlor conducătorilor de nivel 
mediu și cunoașterea procesului de luare a deciziilor.  

- înțelegerea rolului consiliului în oferirea unei direcții strategice pentru 
companie pe termen lung.  
- monitorizarea și raportarea performanței conform OUG nr. 109/2011 privind 
guvernanța corporativă a întreprinderilor publice . 
 
Competente sociale si personale: 
 

Se au in vedere urmatoarele : 
 
- cunoaşterea limbii române,  
- abilitatii de comunicare si negociere; 
- 2ermit2ion, capacitate de adaptare, capacitatea de analiza si sinteza; 
- abilitati de relationare bine dezvoltate; 
- abilitati 2ermit2ion. 
 
Experienta pe plan local si Internațional: 
 

 Se are in vedere experiența cumulată in diverse organizatii din domeniu 
precum si înțelegerea tendințelor și evoluțiilor internaționale în aria de reglementare . 
 
Condiții eliminatorii : 

 
- sa nu existe inscrieri in cazierul fiscal si judiciar; 
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- restricţii şi incompatibilităţi între funcţia evaluată şi poziţiile deţinute în cadrul 
aceleiaşi entităţi sau în cadrul altor entităţi, astfel cum sunt definite în legislaţia 
3ermit3i; 
- existența unui conflict de interese sau 3ermit3 rezonabile privind afilierea la un 
anumit grup de interese sau riscul de a fi supusă unor influenţe nejustificate din 
exteriorul entităţii, situaţii care ar putea să îi afecteze corectitudinea, independenţa 
sau imparţialitatea deciziilor; 

- 3ermit3 rezonabile care să determine 3ermit3 privind integritatea, buna 
reputaţie sau comportamentul 3ermit3ional; 

-  lipsa capacităţii de desfăşurare efectivă a activităţii şi de alocare a timpului 
corespunzător exercitării acesteia; 

- neîndeplinirea oricăror condiţii minime pentru cerinţele obligatorii; 

- necunoaşterea limbii române la un nivel care să 3ermit întelegerea 
conţinutului documentelor de lucru şi comunicarea în cadrul colectivului cu colegii de 
echipă; 

- Deține mai mult de 3 mandate de administrator și/sau de membru al consiliului 
de supraveghere în societăţi sau întreprinderi publice cu sediul în România.  
 
 

 
 
 
 
 

         Președinte de ședință,                                                    Secretar general, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


