
PROFILUL CONSILIULUI 

 

Consiliul de Administrație este responsabil pentru asigurarea unui puternic control, în 
conformitate cu legislația statutară în vigoare, cerințele reglementare, codurile naționale și 
standardele internaționale de bune practici în domeniul guvernanței corporative. 

Conform prevederilor Legii nr. 31/1991, privind societățile, cu modificările și completările 
ulterioare, competența desemnării membrilor consiliilor de administrație revine adunării 
generale a acționarilor. 

Membrii consiliilor de administrație sunt desemnați de adunarea generală a acționarilor la 
propunerea autorității publice tutelare. Selecția candidaților pentru funcțiile de administratori 
se realizează în baza unei proceduri de selecție, cu respectarea prevederilor O.U.G. nr. 109/2011 
privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice cu completările și modificările 
ulterioare, aprobată prin Legea nr.111/2016 și HG nr. 722 din 28 septembrie 2016 pentru 
aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de Urgență a 
Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice și Legea nr. 
31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare. 

Consiliul va fi compus din 7 (șapte) membri, administratori neexecutivi, şi va fi condus de un 
preşedinte ales de plenul consiliului din rândul membrilor săi. Acest consiliu îşi desfăşoară 
activitatea în baza Actului Constitutiv şi a Regulamentului propriu de organizare şi funcţionare 
care a fost întocmit cu respectarea legislaţiei în vigoare şi prin care Consiliul de Administraţie 
are în responsabilitate administrarea societăţii. Structura de specialităţi, cunoştinţe, aptitudini şi 
abilităţi, care poate asigura asumarea responsabilităţilor şi a rolurilor în cadrul Consiliului de 
administraţie al Operatorului este urmatoarea: 

- 4 economisti 

- 2 ingineri 

- 1 jurist 

 

Secretariatul Consiliului de Administraţie este asigurat de către o persoană din cadrul societăţii 
desemnată de către preşedintele consiliului. 

Atribuţiile Consiliului de Administraţie privind administrarea societăţii sunt cele legate de 
stabilirea direcţiilor principale de activitate şi dezvoltare a societăţii a obiectivelor pentru 
directorii societăţii, urmărirea şi evaluarea activităţii acestora prin raportarea la prevederile 
Scrisorii de așteptări, a contractelor de mandat, respectiv a planului de management al acestora. 
Consiliul de Administraţie are şi atribuţii care pot fi delegate directorului general. 

Fiecărui membru al Consiliului de Administrație îi este cerut să înțeleagă pe deplin 
responsabilitățile Consiliului, să aibă o viziune pe termen lung și să ofere contribuții valoroase, 



să arate dedicație pentru rolul său prin pregătire minuțioasă, disponibilitate și punctualitate; 
dedicație pentru îmbunătățirea continuă a societății, integritate, independență, să ia numai 
decizii pentru binele organizației, și probitate. 

Responsabilitățile Consiliului de administrație 

În conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a 
întreprinderilor publice, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor societății numește membrii 
Consiliul de administrație al societății exclusiv din lista de persoane propuse de autoritatea 
publică tutelară. Mandatul membrilor Consiliului de Administraţie este stabilit pentru un 
termen de 4 (patru) ani 

Consiliul de Administrație are următoarele atribuții principale: 

- Administratorii au obligația îndeplinirii procedurilor de publicitate pentru documentele 
stabilite de lege. 

- Rezolvă problemele stabilite de Adunarea Generală și execută hotărârile luate de aceasta în 
conformitate cu Actul Constitutiv. 

- Verifică funcționarea sistemului de control intern/managerial, implementarea politicilor 
contabile și realizarea planificării financiare. 

- Evaluează activitatea directorilor, verifică execuția contractelor de mandat ale acestora. - 
Publicarea pe pagina de internet a societății documente prevazute de OUG 109/2011. 

- Orice alte obligații stabilite de lege. Consiliul de Administrație ține prin grija lui următoarele 
registre ale societății: 

• registrul acționarilor; 

• registrul ședințelor și deliberărilor Adunărilor Generale; 

•  registrul ședințelor și deliberărilor Consiliului de Administrație; 

Componența Consiliului de Administraţie 

Componenta Consiliului la nivelul  ECOAQUA SA se stabilește astfel încât membrii săi, în 
ceea ce privește relația dintre ei și cu managementul executiv, să acționeze independent și critic 
iar membrii consiliului să se completeze unul pe celălalt. Consiliul va avea o componență mixtă 
și echilibrată în ceea ce privește experiența profesională, asigurând o diversitate a expertizei și 
experiențelor la nivelul întregului consiliu. Fiecare membru al consiliului trebuie să aibă 
calificarea necesară pentru a evalua strategiile, politicile și operațiunile societății. 

Consiliul trebuie să fie compus în așa fel încât să existe o experiență a consiliului în domeniile 
care oglindesc activitatea societății și anticipează provocările acesteia în anii următori. Un 
membru al consiliului poate avea mai multe domenii de expertiză/competență. Nu este necesar 
ca toți membrii Consiliului sa aibă experiența profesională în industria în care activează 
societatea, întrucât pluralitatea de experiențe profesionale este cea care poate da substanța 



discuțiilor și activităților membrilor Consiliului. Cu toate acestea cel puțin un membru al 
Consiliului este indicat să aibă și acest tip de experiență sectorială. De asemenea este esențial 
ca toți membrii Consiliului să aibă o educație economică adecvată și o bună înțelegere a 
principalilor termeni economici specifici administrării unor societăți și de guvernanță 
corporativă. Este recomandat ca cel puțin unul dintre membrii Consiliului de Administrație să 
aibă și experiența în mediul privat pentru a se asigura armonizarea între mediul public și cel 
privat. 

În baza prevederilor OUG 109/2011 cu modificările și completările ulterioare, se vor aplica 
următoarele reguli generale obligatorii privind alcătuirea și componența Consiliului: 

1. Membrii consiliului de administratie trebuie să aibă experienţă în îmbunătăţirea 
performanţei societăţilor sau regiilor autonome pe care le-au administrat sau condus 
(art.28, alin.(1) din OUG nr. 109/2011); 

2. Consiliul de Administrație este format din 7 membri (art. 28 alin. (2) din OUG nr. 
109/2011); 

3.  Cel puțin doi dintre membrii consiliului trebuie să aibă studii economice sau juridice și 
experiență în domeniul economic, juridic, contabilitate, de audit sau financiar de cel 
puțin 5 ani (art. 28 alin. (3) din OUG nr. 109/2011); 

4. În cadrul Consiliului de administratie nu pot fi mai mult de 2 membri din rândul 
funcţionarilor publici sau al altor categorii de personal din cadrul autorităţii publice 
tutelare ori din cadrul altor autorităţi sau instituţii publice (art. 28 alin. (5) din OUG nr. 
109/2011); 

5. Consiliului de administraţie este format din administratori neexecutivi şi in majoritate 
independenţi  în sensul art. 138^1 și 138^2 din Legea nr. 31/1990, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare (art. 28 alin. (6) din OUG nr. 109/2011), la 
desemnarea cărora se vor avea în vedere următoarele criterii: 

a) să nu fie director al societății sau al unei societăți controlate de către aceasta și să nu fi 
îndeplinit o astfel de funcție în ultimii 5 ani; 

b)  să nu fi fost salariat al societății sau al unei societăți controlate de către aceasta ori să fi 
avut un astfel de raport de muncă în ultimii 5 ani; 

c) să nu primească sau să fi primit de la societate ori de la o societate controlată de aceasta 
o remunerație suplimentară sau alte avantaje, altele decât cele corespunzând calității 
sale de administrator neexecutiv; 

d) să nu fie acționar semnificativ al societății; 

e) să nu aibă sau să fi avut în ultimul an relații de afaceri cu societatea ori cu o societate 
controlată de aceasta, fie personal, fie ca asociat, acționar, administrator, directorsau 
salariat al uneisocietăți care are astfel de relații cu societatea, dacă, prin caracterul lor 
substanțial, acestea sunt de natură a-i afecta obiectivitatea; 



f) să nu fie sau să fi fost în ultimii 3 ani auditor financiar ori asociat salariat al actualului 
auditor financiar al societății sau al unei societăți controlate de aceasta; 

g) să fie director într-o altă societate în care un director al societății este administrator 
neexecutiv; 

h)  să nu fi fost administrator neexecutiv al societății mai mult de 3 mandate; 

i)  să nu aibă relații de familie cu o persoană aflată în una dintre situațiile prevăzute la lit. 
a) și d). 

 

1. 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; 

2. Consiliul de administratie va fi astfel format încât se va asigura o diversificare a 
competenţelor și o pluralitate de experiențe profesionale la nivelul consiliului de 
administraţie. 

Consiliul de administrație va organiza Comitete consultative cu respectarea prevederilor legale 
în vigoare. 

 

 

Competențe, trăsături și cerințe ale membrilor Consiliului de Administrație 

 

I Competențe 

1. Competenţe specifice sectorului de activitate 

1.1.Cunoştinţe despre domeniul de activitate al societăţii: cel puţin unul dintre membrii 
Consiliului de administraţie ar trebui să posede cunoştinţe despre sectorul de activitate al  
ECOAQUA SA pentru a facilita elaborarea şi implementarea unei viziuni de administrare în 
concordanţă cu strategia locală şi naţională în domeniu. Nu are caracter de obligativitate pentru 
întreg consiliul. 

 1.2.Cunoştinţe despre domeniul utilităţilor publice: cel puţin unul dintre membrii Consiliului 
de administraţie ar trebui să posede cunoştinţe despre sectorul utilităţilor publice pentru a 
facilita adoptarea unor bune practici din domeniul mai larg al sectorului de activitate al  



ECOAQUA SA, însă fără a depăşi cu mult similaritatea. Nu are caracter de obligativitate pentru 
întreg consiliul. 

 1.3.Capacitatea de a depăşi constrângerile furnizării de apă potabilă și uzată: cel puţin unul 
dintre membrii Consiliului de administraţie ar trebui să posede capacitatea de a depăși 
constrângerile economice privind furnizarea serviciilor de apă potabilă și uzată pentru a facilita 
adoptarea unor măsuri din domeniul specific al sectorului de activitate al  ECOAQUA SA. Nu 
are caracter de obligativitate pentru întreg consiliul. 

 

2. Competenţe profesionale de importanţă strategică: 

 

2.1.Viziune strategică: necesară pentru trasarea unei direcţii optime privind evoluţia SC 
ECOAQUA SA., în concordanţă cu acordurile şi reglementările legislative, cu politica locală şi 
naţională şi de asemenea, necesară pentru stabilirea obiectivelor strategice pe care 
managementul societășii/directorii să le atingă în termenii agreaţi, precum şi a oportunităţilor 
de creştere; vizunea strategică se manifestă în diverse arii precum managementul strategic, 
managementul financiar, managementul producției, managementul serviciilor, managementul 
marketingului, managementul resurselor umane, management operațional. Are caracter de 
obligativitate pentru fiecare membru în cel puțin o arie de competență managerială. 

2.2.Competenţa financiară şi de contabilitate: necesară pentru înţelegerea constrângerilor şi 
oportunităţilor financiare pe care  ECOAQUA SA le întâmpină, pentru a înţelege elementele 
cheie ale sănătăţii financiare a societăţii. Nu are caracter de obligativitate pentru întreg consiliul, 
dar cel puțin patru membri vor deține aceste competențe. 

 2.3.Competenţa de gestionare a riscului: necesară pentru înţelegerea şi identificarea timpurie a 
riscurilor la care  ECOAQUA SA este expusă fie prin activitatea în sine, fie prin 
mediul/contextul în care operează şi/sau de luarea unor măsuri de prevenire şi/sau corecţie a 
lor. Nu are caracter de obligativitate pentru întreg consiliul. 

2.4.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. Nu are caracter de obligativitate pentru întreg 
consiliul 

 

3. Competenţe de guvernanţă corporativă: 

3.1.Guvernanţa întreprinderilor publice şi rolul consiliului: necesară pentru trasarea liniilor 
directorii in vederea implementării optime a politicilor guvernamentale și a legislației specifice, 
cu un focus pe rolul și funcțiile consiliului de administrație; Are caracter de obligativitate pentru 
fiecare membru al consiliului. 



 3.2.Luarea deciziei: necesară pentru a decide în privinţa politicilor majore care trebuie 
implementate şi/sau atinse în cadrul organizaţiei, în privinţa liniilor pentru dezvoltare şi a altor 
aspecte sensibile şi/sau care au impact major, pozitiv sau negativ, asupra bunei funcţionări a  
ECOAQUA SA; Are caracter de obligativitate pentru fiecare membru al consiliului. 

3.3.Monitorizarea performanței: 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. Nu are caracter de obligativitate pentru întreg consiliul. 

 

4. Competenţe sociale şi personale: 

4.1.Relaţii interpersonale: necesare pentru stabilirea unor rapoarte eficace si armonioase de 
lucru, cu diferite grupuri și în diferite situații; sunt necesare aptitudini și abilități de relaționare 
interumană precum sociabilitatea, empatia, stabilitate emoțională, adaptabilitate. Are caracter 
de obligativitate pentru fiecare membru al consiliului. 

 4.2.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. Nu are caracter de obligativitate pentru întreg consiliul. 

 4.3.Comunicare orală și scrisă la nivelul cerinţelor postului: necesare pentru asigurarea unui 
climat propice, respectiv abilitatea de a utiliza eficient vocabularul pentru a înțelege sau 
transmite cu claritate diferite concepte și perspective. Are caracter de obligativitate pentru 
fiecare membru al consiliului. 

 

5. Experienţă pe plan local şi international 

5.1.Experienţă locală: 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 locală/naţională; Nu are caracter de obligativitate pentru 
întreg consiliul. 

 5.2.Experienţă 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 internatională. Nu are caracter de 
obligativitate pentru întreg consiliul. 

 

II. Trăsături 



6. Reputaţie personală şi profesională: necesară pentru a conferi credibilitate a  ECOAQUA SA 
în fața propriilor angajați, cât și a terţilor (consumatori, instituţii, etc.). Nu are caracter de 
obligativitate pentru întreg consiliul. 

7. Integritate: necesară pentru promovarea unui mediu etic şi transparent în relaţiile cu angajaţii 
societăţii, dar şi cu terţii. Are caracter de obligativitate pentru fiecare membru al consiliului 

8. Independență: necesară pentru a asigura o structură organizatorică eficientă fără influențe 
majore care pot afecta deciziile luate în cadrul consiliului. Pentru constituirea Consiliului de 
administraţie, majoritatea membrilor trebuie să fie independenţi. Nu are caracter de 
obligativitate pentru întreg consiliul. 

9. Expunere politică: pentru a se asigura depolitizarea Consiliului de administraţie, este de dorit 
ca membrii Consiliului de administraţie să nu fie membri activi ai unui partid politic. Nu are 
caracter de obligativitate pentru întreg consiliul. 

10. Aliniere cu scrisoarea de aşteptări a acționarilor: necesară pentru înţelegerea valorii 
adăugate pe care fiecare persoană o poate aduce consiliului de administraţie şi implicit 
societăţii. Depunerea Declarației de Intenție are caracter de obligativitate pentru fiecare 
candidat din Lista Scurtă, fiind un criteriu obligatoriu prevăzut de legislația corporativă. 

11. Diversitate de gen: este de dorit pentru asigurarea unui caracter de diversitate a Consiliului 
de administraţie. Nu are caracter de obligativitate pentru întreg consiliul. 

 

 

 

III. Condiții prescriptive și proscriptive 

12. Număr de mandate: fiecare membru 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, dacă va fi numit administrator al  
ECOAQUA SA. Se va avea în vedere aici: numărul de mandate deţinute, fapt ce se poate 
traduce în risc pentru numire; 

13. Experiență în administrare și/sau management: fiecare membru să deţină experienţă în 
îmbunătăţirea performanţei societăţilor sau regiilor autonome pe care le-au administrat sau 
condus sau în administrație publică. Se va avea în vedere aici atât experiența cât și evoluția 
profitabilității societăţii administrată/gestionată. 

14. Studii superioare finalizate: fiecare membru trebuie să aibă minim studii superioare 
finalizate cu diplomă de licență sau echivalent, de preferinţă, în domeniul economic, juridic, 
tehnic. Este de dorit ca fiecare membru să dețină şi alte certificări care pot aduce un avantaj în 
activitatea desfăşurată. Are caracter de obligativitate pentru fiecare membru al consiliului. 



15. Înscrieri în cazierul fiscal și/sau judiciar: fiecare membru al consiliului trebuie să aibă 
cazierul fiscal/judiciar fără înscrieri, fiind condiție obligatorie conform legislației în vigoare. În 
acest sens se va urmări să nu fi fost începută urmărirea penală pentru infracțiunile prevăzute la 
art. 6 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, 
pentru infracțiuni contra patrimoniului prin nesocotirea încrederii, infracțiuni de corupție, 
delapidare, fals în înscrisuri, evaziune fiscală, infracțiuni prevăzute de Legea nr. 129/2019 
pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor 

 

Cerinţele de mai sus reprezintă o condiţie esenţială pentru accederea în consiliu de administraţie 
şi, implicit, în procesul de selecţie. 

Celelalte cerinţe conform prevederilor legislative privind guvernanța corporativă, 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, Consiliul de administraţie ar fi bine să aibă o componenţă mixtă şi 
echilibrată în ceea ce priveşte genul şi vârsta, precum şi în ceea ce priveşte experienţa 
profesională, asigurând o diversitate a expertizei şi experienţelor la nivelul întregului consiliu. 
Nu este obligatoriu ca toţi membrii Consiliului de administraţie să aibă experienţă 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 experienţa în mediul public este de dorit, fără ca tipul acesta de 
experienţă să devină o condiţie obligatorie. Referitor la pregătirea educaţională, este 
recomandat ca pe lângă formarea economică şi/sau juridică din cadrul consiliului, prevăzută 
legal, cel puţin unul dintre membri să aibă o pregătire în domeniul tehnic. 

Aceste competenţe, trăsături şi cerinţe sunt translatate în matricea profilului Consiliului de 
administraţie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


