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MUNICIPIUL ARAD
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HOTẢRẢREA nr. 446
din 20 decembrie 2016

privind aprobarea profiluiui consiliului de administrație pentru societāțile comerciale
care funcționează sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Arad

Avānd in vedere inițiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată prin Expunerea de motive nr.

Tinând seama de raportul Directiei Comunicare - Serviciul Societăți comerciale, monitorizare

In conforitate cu prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului României nr. 109/2011, privind

81958/14.12.2016,

serviciilor de utilități publice, înregistrat cu nr. 81959/14.12.2016,

guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 1!1/2016, ale
Hotărârii Guvemului României nr. 722/2016, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor
prevederi din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/201l şi ale Legii nr. 31/1990 – legea societăților,
republicată, cu modificārile și completările ulterioare,

Luând în considerare Hotărârea nr. 418/2016 a Consiliului Local al Municipiului Arad privind
aprobarea unor māsuri în vederea selecției membrilor consililor de administrație pentru societăjile
comerciale care funcționează sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Arad,

Adoptarea hotărârii în unanimitate de voturi (21 prezenți din totalul de 23),
În temeiul art. 36 alin. (1), alin. (2) lit. a), lit. d), alin. (3) lit. c), alin. (6) lit. a) pct. 14 şi pct. 19, alin.

(9), art. 45 alin. (1) şi art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001,
republicatä, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD
HOTẢRĂŞTE

Articol unic: Se aprobă profilul consiliului de administrație, pentru societățile comerciale la care
Consiliul Local al Municipiului Arad exercită rolui de autoritate publică tuteiară: SC Recons SA, SC
Centrala Electrică de Termoficare Hidrocarburi SA, SC Gospodārirea Comunală Arad SA, SC Compania de
Transport Public SA, SC Târguri Oboare Piețe SA şi SC Centrala Electrică de Termoficare Arad SA,
conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
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Anexa la Hotărárea nr. 446/20. 12.2016
a Consiliului Local al Municipiului Arad

PROFILUL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

Consiliul de administrație este insărcinat cu indeplinirea tuturor actelor necesare si utile pentru realizarea
obiectului de activitate al societatii, cu exceptia celor rezervate de lege pentru adunarca gencrala a actionarilor.

Societatea este administrată in sistem unitar. Având in vederc dclcgarea atribuțiilor de conducere catre
directori, majoritatea membrilor consiliului de administratie va fi fomata din administratori necxccutivi si
independenti in sensul art. 138^2 din Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si
completarile ulterioare. In cadrul consiliului de adminsitratie vor functiona doua comitete: comitetul de audit si
comitetul de nominalizare si remunerare.

Atributiile consiliului de administratie privind administrarea societatii sunt cele legate de stabilirea dircctiilor
principale de activitate si dezvoltare a socictatii, a obicctivelor pentu dircctorii socictatii, de urmarire si evaluare a
activitatii acestora, prin raportarc la prevcderile contractclor de mandat, respcctiv ale planului de mangement al
acestora.

(
Consiliul de administrație are următoarele competențe de bază, care nu pot fi delegate directorilor:

- stabilirea direcțiilor principale de activitate și de dezvoltare ale societāții;
- stabilirea politicilor contabile și a sistemului de control financiar, precum şi aprobarca planificării financiare;
- numirea și revocarea directorilor și stabilirea remunerației lor;
-supraveghercaactivitāții directorilor;
- pregătirea raportului anual, organizarea adunării generale a acționarilor şi implementarea hotărârilor acesteia.

Componenta consiliului de administratie se stabileste astfel incat membrii sai, in ceea ce priveste relatia dintre
ei si cu managementul executiv, sa actioneze independent si critic iar membrii consiliului sa se completcze unul pe
celalalt. Consiliul va avea o componenta mixta si echilibrata in ceea ce priveste experienta profesionala, asigurand o
diversitate a expertizei si expericntelor la nivelul intregului consiliu. Fiecare membru al consiliului trebuie sa aiba
calificarea necesara pentru a evalua operatiunile si politicile societat.

Se vor aplica urmatoarele reguli generale privind componenta consiliuiui :
- membrii consiliului sunt absolvenți de studii superioare de lungă durată, cu experiență profesională şi vechime in
specialitatea studiilor absolvite de minimum 3 ani;
- cel putin doi dintre membrii consiliului de adminsitratie desemnati trebuie sa aiba studii cconomice sau juridice si
Cxperienta in domeniul cconomic, juridic, contabilitate, de audit sau financiar de ccl putin 5 ani;
-I sau 2 membri ai consiliului de administratic pot fi din rândul funcționarilor publici sau altor categorii de personal din
cadrul autorităii publice tutelare ori din cadrul altor autorități sau instituții publice, in funcție de cifra de afaceri a
societāții la sfärşitul ultimului exercițiu financiar;
- membrii consiliului de administratie nu pot face parte din mai mult de 3 consilii de administratie ale intrepinderilor
publicc: regii autonome sau societati comerciale;
- evitarea situatiilor de conflict de interese sau incompatibilitati prevazute de OUG nr. 109/2011 privind guvemanta
corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare si Legea nr. 31/1990 republicata, cu
modificarile si completarile ulterioare.

Profilul candidatului la poziția sde membru al consiliului de administratie:

Pentru a se califica pentru pozițiile de administratori, candidații trebuie sã posede următoarele cunoştințe, aptitudini si
abilitati;

a. Competențe specifice
Cunoştințe despre domeniul de activitate al societāții;
Cunoştințe despre reglementările specifice servicilor publice

b. Competențe profesionale de importanță strategică/tehnice



Membrii consiliului vor avea experiența în imbunatățirea performangei societăților pe care le au de administrat sau
condus, bune capacități strategice și de evaluare a impactului deciziilor consiliului privind societatea şi parțile
interesate, respectiv:

Bune cunoştințe tehnologice pentru a sprijini analiza strategică a operațiunilor organizaționale;
Cunoştințe despre procesul strategic și abilitatea de a evalua opțiuni strategice și riscuri, de a identifica

priorități strategice şi de a contribui la direcția strategică a organizației;
Cunoştințe de sisteme pentru managementul riscului, inclusiv abilitatea de a identifica, cuantifica și propune

strategii pentrumanagementul riscului.

c. Competențe privind guvernanta corporativa
Membrii consiliului vor dovedi o puternică ințelegere a principilor și practicilor de guvernanță corporativā, respectiv
roluri și responsabilități, luarca decizilor, gåndire strategică și previziuni, monitorizarea performanței.
Cunoaşterea din interior a bunelor practici de guvernanță a întreprinderii publice este considerată o caracteristică
importantă.

d. Trăsături în plan social si personal
De la candidatul ideal se aşteaptă:

Sã se comporte cu integritate, onestitate și transparență în relația cu ceilalți si cu organizația;

nu doar pe termen scurt;

gândiri independente;

mai bunc rezultate in beneficiul organizatiei si pentruo vitoare realizare a scopurilor acesteia;

face cu opinii adverse;

statut;

Să exercite gândire şi judecată independente, considerānd ce este mai bine pentru organizație pe termen lung,

Sã ofere provocarea și rigoarea necesare pentru a facilita un standard inalt de luare a deciziilor cu ajutorul unci

Sã construiasca relații de colaborarc profesională în cadrul şi în afara organizației pentru a putea atinge cele

Să gestioneze cu eficacitate conflicte, să găseasca un interes comun şi să obļină consens atunci cand are de-a

Să construiască raporturi de colaborare și să relaționeze bine cu ceilalti, indiferent de poziție, influență sau

Să negocieze cu succes in situații de criză atât cu grupuri inteme cât şi cu grupuri externe.

-

MATRICEA CONSILIULUI

Matricea consiliului - tabel care cuprinde competențele măsurabile, trăsăturile și condițile care trebuie îndeplinite in
mod ideal de membrii consiliului, individual și colectiv, împreună cu aptitudinile, cunoştinjele, experiența și alte
atribute ale membrilor în funcție, precum și ale potențialilor candidați.

Modeiul matricei consiliului este prevăzut în anexă.

Descrierca coloanclor matricei
Criterii
Reprezintă categorii de competențe, trăsături, condiții necesare și interdicții derivate din matricea consiliului.

Criteriile sunt folosite pentru evaluarea colectivă sau individualä a candidaților pentru postul de membru în consiliu.

Obligatoriu (Oblig) sau Opțional (0pt.)
Precizează dacă pentru scopu! evaluării este necesar un anumit criteriu (selectează obligatoriu) sau nu (selectează

opțional).

acei membri din consiliu pentru care există un nivel minim de competență aplicabil.

mod necesar de toți, pentru care nu există un nivel minim de competență aplicabil tuturor membrilor consiliului.

Criterile obligatorii sunt competențe și trăsături care trebuie să fie îndeplinite de către toți candidații sau de către

Criteriile optionale sunt competenje și trăsături care pot fi îndeplionite de unii dintre membri consiliului, dar nu în

Ponderea (0-1)
Indică importanța relativā a competenței ce este evaluată. O valoare a ponderi apropiată de 1 indică o importanță

crescută a competenței, în timp ce valorile apropiate de 0 indicā o importanță scăzută.

Administratori în funcție
Numele complet [Nume, Prenume] al administratorilor actuali, ordonați alfabetic.

Candidați nominalizați
Numele complet (Nume, Prenume] al administratorilor propuşi, ordonați alfabetic.



Total - Valoarea totală a unui anumit criteriu pentru toți administratorii și candidații nominalizați, de exemplu
suma punctajelor de pe ficcare rând.
Total ponderat - Valoarea totală ponderată a unui anumit criteriu pentru administratorii şi candidații nominalizați
(calculat ca suma punctajelor de pe ficcare coloană multiplicată cu ponderca criteriului (prevăzută la punctul C).
Pragul minim colectiv - Nivel procentual din potențialul maxim al competențelor individuale agregate, care
trebuie îndeplinite de toți membrii consiliului, pentru îndeplinirea capacităților necesare consiliului ca întreg
(calculat ca punctaj minim acceptat pentru criteriu in total / [numărul candidați sau membri x punctajul maxim]x
100).
Pragul curent colcctiv - Nivel procentual calculat ca raport între: Total/ (numărul candidați sau membri x punctaj
maxim) x 100.

Descrierca rândurilor matricei
1. Competențe - Combinația de cunoştințe, aptitudini, experiență şi comportament necesară pentru a îndeplini cu

succes rolul de administrator - punctaj de l la 5.
Trāsīturi -O calitatedistinctăsaucaracteristicăa individului - punctajde lal la 5.
Cerințc prescriptive şi proscriptive - Reprezintă caracteristicile individuale sau colective care trebuie să fie

2
3.
indeplinite și care sunt interzise - punctaj de la I la S.
4.
(calculat ca suma punctajelor pentru fiecare grup de criterii - competențe, trăsături, condiții care pot fi eliminatorii,
pentru un administrator sau candidat nominalizat).
5.
criteriu cu pondereaasociatā. (punctaj criteriu*pondere crileriu)
6.
(calculat ca suma punctajelor pentru fiecare coloană).
7.
8

Sub-Total - Punctajul total pentru administratori și candidați nominalizați individuali pe grupuri de criterii

Sub-Total ponderat - Insumarea valorilor obținute în uma multiplicării punctajului obținut pentru fiecare

Total - Valoarea totalã a punctajului criteriilor pentru administratori şi candidații nominalizați individuali

Total ponderat - Suma Sub-Totalurilor ponderate (prevăzute la punctul 5).
Clasament - Clasificarea candidaților nominalizați pe baza totalului ponderat obținut de fiecare.

CRITERII FOLOSITE IN CADRUL MATRICEI
Descriere si indicatori asociati

Criterile folosite in cadrul matricci sunt descrise şi asociate cu indicatori, care sunt folositi pentru a evalua
membrii in functie ai consiliului, dar si candidatii noi, respectiv candidati la reînnoirea mandatului

A. Competențe

I. Competențespecificesectorului
1.1 Cunoştinte despre sectorul in care fiuncționeazăsocielatea
Descriere: Cunoaşte sectorul in care functionează societatea, poate elabora modele și strategii de dezvoltare pentru
socictate
Indicatori:
- este familiarizat cu strategiile si modelele de afaceri potrivite pentru sectorul in care opercaza societatca;
- cunoaşte care sunt jucatorii cheie ai sectorului de activitate și modul in care relaționeaza acestia;
- este la curent cu tendințele actuale şi viitoarc, evolutii şi factori care pot modela scctorul (sociali, politici, cconomici
etc.);
- impartaseste cunoştințele si perspectivele sectorului cu alți membri ai consiliului in sprijinul procesului de luare a
deciziilor.

2.Competențe profesionale de importanță strategică/ tehnică
2.1. Gândire strategică și previziuni
Descriere: Ințelege rolul consiliului in oferirea unei direcții strategice pentru organizație pe termen lung. Poate
identifica opțiunile strategice ale societății şi contribuie prin prezentarca de direcții strategice, în scopul de a oferi
valoare și creştere pentru organizație, pe termen lung
Indicatori:
- contribuic la definirea viziunii oragnizației, a scopurilor și valorilor care ghidează strategia acesteia;
- poate stabili obiective strategice pentru organizație;
poate analiza infonați şi date de referințā.



2.2. Managementul riscului
Descriere: Ințelege importanța evaluarii si atenuārii riscurilor organizationale si este familiarizat cu metodologile si
procesele pentru indeplinirea cerintelor managementului de risc
Indicatori
familiarizat cu subiecte, stralegii si tehnicile curente referitoare la idenificarea si atenuarea riscului;

- asistă consiliul la identi ficarea cuantificarea si propunerea de strategii pentru managementul riscului;
- se angajcaza in dezvoltarca profesionala continun in ceea cc priveste metodologiile managementului de risc;
- cxplica aspectele tehnice legate de managementul riscului intr-o maniera usor de inteles;
- conduce strategia de implicare a consiliului in sedinte infomate despre risc;
- preia comanda de propuneri care au fost adusc in atentia consiliului de administratie pentru revizuire, in cvaluarea
componentelor de management al riscurilor.

2.3.Conştientizare organizațională
Descriere: are abilitatea de a înțelege funcționarea, structura și cultura organizației, dar și climatul economic, social și
politic în care funcționează aceasta
Indicatori:
- înțelege rolurile din cadrul organizației;
- poate sprijini consiliul in identificarea unor oportunități sau evenimentcare pot afecta persoanele și grupurile din
cadrul acestcia.

2.4. Finanțe și contabilitate
Descriere: Candidatul este familiarizat cu cerințele guvermanței financiare şi cu practicile contemporane de
management financiar, inclusiv responsabilităile fiduciare ale consiliului şi principiile de contabilitate financiară, audit
financiar și raportare financiară.
Indicatori:
- înştiințează consiliul referitor la posibile implicări financiare sau contabile;
- ajută membrii consiliului să ințeleagă potențialele implicați financiare ale unor decizii specifice;
- explică aspectele financiare şi contabile într-o manieră în care pot fi înțelese cu uşurințā de către membrii consiliuiui
ce posedă un nivel scăzut al competenței financiare;
- conduce dezvoltarea viziunii analitice independente a consiliului referitoare la bunăstarea financiară și mediul de
control financiar ale întreprinderii;
- familiarizat cu reglementările și bunele practici financiare aplicabile;
- familiarizat cu standardele profesionale de contabilitate.

3. Guvernanta corporativa
3.!. Cunoaşterea legislației specifice gıvernantei corporative
Descriere: Are o bună cunoasterea legislației specifice și a principilor de guvemanta corporativă, ințelege importanța
gestionării resurselor publice intr-o maniera transparenta si eficace
Indicatori:
- familiaizat cu principile conceptele si practicile de buna guvemanta corporativa fundamentale, regiementarile,6 codurile si politicile relevante
- demonstreaza un nivel ridicat de dedicatie, transparenta integritate responsabilitate si probitate
- înțelege structura de responsabilitate și relaționarea intre diverse organisme institutionale

3.2. Rolul consiliului şi luarea deciziilor in cadrul consiliului
Descriere: Ințeiege funcționarea și structura organizației. Contribuie la luarea deciziilor consiliului prin exercitarca unui
raționamernt independent, înțelegând principiul responsabilități colective
Indicatori
- înțelege rolul şi funcțile consiliului şi îndatoririle directorilor;
- înțelege structura şi compoziția consiliului;
- caută clarificări atunci când are incertitudini cu privire la o problemă neclară;

exercită o judecată independentā și oferă o pārere obiectivă după o atentă evaluare a tuturor problemelor;
solicită infomați suplimentare, pentru a facilita procesul de luare a deciziilor-

3.3. Moitorizarea perfomanței
Descriere: Ințelege responsabilitatea consiliului pentrıu supervizarea performanței managementului
Indicatori:
- poate evalua eficacitatea controlului intem şi a sistemelor de management și gestionare a riscurilor din cadrul

organizației;



cunoaşte responsabilitặțile legale, etice și sociale ale organizației şi monitorizacază conformitatea cu acestea;
monitorizează relația structurii manageriale cu alte părți interesate.-

4. Social şi personal
4.I Luarca deciziilor
Descriere: Contribuie la luarea decizilor în cadrul consiliului prin gândire independentă, luând în considerare interesul
organizație pe termen lung, nu doar rezultatele pe termen scurt

Indicatori:
- ia decizii bazate pe analiză, experiență și raționament;

se consultă cu ceilalți pentru a obține alte perspective asupra problemei dezbătute;
oferă claritate dezbaterilor și se asigură de respectarea termenelor limitã importante, când există.-

4.2. Abilitāți de negociere
Descriere: Participă la negocieri şi se asigură de obținerea de rezultate dorite, într-o manieră ce demonstrează
integritate și respect
Indicatori:
- negociazå cu succes in situații de criză atât cu grupuri interne cât şi cu grupuri externe;

soluționează diferențele de poziție cu minimum de impact;
câştigă increderea partenerilor de negociere, demonstrānd un bun simţ al momentului.

(
4.3. Capacitate de analizā și sinteză
Descriere: Poate descompune, ordona, caracteriza și ierahiza clementele unui sistem şi poate previziona evoluția
acestuia atunci când apar modificări de structură
Indicatori:

păstrează imaginea de ansamblu a unei probleme în cazul descompunerii acesteia;
sintetizeazã un volum mare de infomații şi identifică elementele importante;
formulează concluzii și soluții pe baza analizelor efectuate.

B. Trasaturi
1. Etica si integritate
Descriere: Se comporta cu integritate, onestitate si transparenta in relatia cu altii si cu organizatia
Indicatori
- intelege si indeplineste indatoririle si responsabititatile unui consiliu, detine cunoştințe in aceasta privinta prin formare
profesionala;
- plascaza interesele organizationale deasupra tuturor celorlalte;
- se comporta intr-o maniera demna de increderea si respcctul colegilor din consiliu;
vorbeste cu onestitate si sinceritate;
tratcaza informatiile sensibile si confidentiale cu discretia cuvenita si in concordanta cu porevederile contractului de
mandat;
- se abtine de la deciziile care pot crea conflicte de interese,
se comporta in concordanta cu propriile valori si cu cele ale organizatici.

2. Independenta
Descriere: Are gandire independentă si este capabil sa ofere provocarea si rigoarea necesara pentru a asista consiliul in
realizarea unei intelegeri globale a informatiilor si optiunilor care faciliteaza un standard inalt de luare a deciziilor
Indicatori:
- este dispus sa nu fie de acord si sa adopte o pozitie independenta in fata opiniilor divergente si detrimentul potential
personal;:
- încurajează discutia riguroasă si opinii diverse pentru a putea preveni gandirea de grup;
- adoptă o abordare curioasa si pune sub semnul intrebarii in mod activ ipotezele si testeaza presupozitiile;
- solicita clarificări si explicati.

3. Expunere politica

Rating

4. Aliniere cu scrisoarea de asteptari a actionarilor

Rating

2 5
Fara expunere

3 4
Expunere politica Foarteexpus

4 5



Alinierea
scrisoarea
asteptari
actionarilor

Intentia
Cxprimata
aliniaza

IntentiaCu

de exprimata nu se
a aliniaza

se

C. Cerinte preseriptive si proscriptive
Numar de mandate

Rating
Numar
mandate

1

Mai mare de 3
(trei)

2

de 2 1

Studii superioare cconomicc sau juridicc si cxperienta de cel putin 5 ani în specialitae

Rating
Studii
superioare
cconomice sau
juridice
experienta
cel putin 5 ani

2 4 5

studiiCuFara
superioare
domeniul

studii
ir

Cu
superioare
domeniul
cconomic sau economic
juridic
experienta de 5 experienta
ani

studii
inin supeioare

domeniul
si economic
de juridic

sau
si
de

sau
si juridic

Cxperienta
minim 5 ani

de

peste 5 ani

Utilizări posibile ale matricei, criteriile asociate și grila de punctaj
Matricea personalizată, criteriile asociateşși grila de punctaj vor fi utilizate în următoarele scopuri:

1.Informări prívind procesul de evaluare a consiliului în funcție
a. Dezvoltarea instrumentelor de evaluare pentru stabilirea eficienței şi performanței consiliului (inclusiv

b. Infommare referitoare la monitorizarea comportamentului individual al membrilor consiliului în diferitele lor

c. Identificarea punctelor forte și a punctelor siabe ale consiliului prin matricea consiliului în funcție, în vederea

autoevaluare și evaluare de către terțe părți);

roluri;

configurării structurii comitetului de nominalizare și remunerare al consiliului și a altor mecanisme, inclusiv
apelarea la servicii profesionale externe, pentru asigurarea abilitāții consiliului de a-şi atinge capabilitāțile
necesare și îndeplini responsabilitățile fiduciare.

2. Informări referitoare la desfăŞurarea programelor pentru dezvoltarea continuả a membrilor consiliului
a. Asistență privind elaborarea programelor în domeniul guvermanței corporative pentru dezvoltarea continuă a

membrilor consiliului, directori, precum și personalul din cadrul ministerelor (inciusiv, dar fāră a se limita la,
programele furnizate de Ministerul Finanțelor Publice).

b. Oferirea descrierilor și a indicatorilor de compelențe ce pot fi folosiți în dezvoltarea studiilor de caz și a altor
materiale de studiu pentru cursurile fomale de guvernanță corporativă ale consiliului.

Oferirea unui standard comun, formal, transparent şi riguros pentru procesul de evaluare şi selectare a
candidaților pentru funcția de membru in consiliu

3

a.
b.
c.
d.

Notarea tuturor candidaților pentru consiliu conform unui standard comun
Formularea întrebărilor pentru interviul candidaților
Infomare referitoare la descrierea profilelor de candidat
Informare referitoare la anunțul consiliului pentru postul(urile) vacant(e)

4 Informare referitoare la elaborarea proceselor formale de inițiere pentru noii membri ai consiliului
a. Ghidarea preşedintelui consiliului in cxplicarea aşteptărilor de comportament pentru consiliu ca

intreg și membri individuale ai consiliului in particular
Informare referitoare la elaborarea programelor formale de inițiere și a evenimentelor asociate.b.



Scopul analizei numerice este acela de a clarifica avantajele și dezavantajele, punctele forte, zonele pentru dezvoltare și
dimensiunile activități consiliului de administrație pe care consiliul le poate îmbunätăji, fie și temporar, cu ajutorul
serviciilor profesionale sau prin cooptarea comitetelor de expertiză cu scopul de a se alinia cu indatoririle fiduciare şi
îndatoririle de îngijire.

Grila de punctaj a competențelor
Grila este un instrument folosit pentru măsurarea abilitäții unei persoane de a işi demonstra competența in ceea ce
priveşte consiliul, clasi ficând nivelurile de abilitäți în cinci categori, de la "limitat" la "expert".

Nivel
competență

Nu sc aplică

deRating Descriere

NA Nu este necesar să aplicați sau sả demonstrați această compctenļă.

Limitat Aveți o înțeiegere a cunoştințelor de bază.

Aveți un nivel de experiențā câstigat prin formare fundamentală şi/sau prin câteva
experiențe similare. Aceasta aptitudine presupune sprijin extern.Intermediar

Ingelegeți şi puteți discuta termeni, concepte, principii și probleme legate de
această competențā;
Faceți uz activ de legi, regulamente şi ghiduri.

2

Sunteți capabil/ă să îndepliniți cu succes funcțiile asociate acestei competențe. Poate fi
necesar, uneori, ajutorul persoanclor cu mai multa experienț, dar de regulā demonstrați
această aptitudine independent.Competent3

Ați aplicat această competență cu succes în trecut, cu minim de ajutor;
Înțelegeți și puteți discuta aplicarea și implicațiile schimbārilor în procesele,
politicile și procedurile din acest sector.

Puteți îndeplini sarcinile asociate cu această aptitudine fără asistență. Sunteți recunoscuvă
in cadrul organizației curente ca un(o) expertă in această competențā , sunteți capabil/ă să
oferiți ajutor și aveți expericnță avansată în această competențā.

Avansat • Ați oferit idei practice/relevante, resurse şi perspective practice referitoare la4
procesul sau imbunătățirile practice, la nivel de guvernanță a consiliuiui şi nivel
cxecutiv superior;
Sunteți capabil/ā să interacționați și să purtați discuții constructive cu conducerea
executivă, dar și så instruiți alte persoane în aplicarea acestei compctențe.

Sunteți cunoscut/ă ca un(o) expert/ă în acest sector. Puteți oferi ajutor și gāsi soluți pentru
lileme și probleme complexe referitoare la această zonă de expertiză.

Ați demonstrat excelență în aplicarea acestei competențe in multiple consilii de
administrație şi/sau organizații;
Sunteți privit/ă ca un(o) expertVă, conducător/oare şi inovator/oare în aceasta
competență de către consiliul, organizația şi/sau organizațile din afarẫ.

Expert •
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