Criterii de selectare a persoanelor ce pot fi desemnate in vederea alegerii in
calitatea de membru in consiliile de administratie ale societatilor la care SAPE
SA detine participatii

1. Studii superioare relevante și experiență în management specifică sectorului in care
functioneaza societatea;
2. Sa aiba cunostinte in unul sau mai multe din domeniile urmatoare: cunostinte tehnice
specifice sectorului in care functioneaza societatea, financiar, audit, management de
proiect, managementul riscului, drept comercial, pentru a putea sprijini analiza strategica
a societatii;
3. Sa inteleaga sistemul legal si reglementarile in care opereaza societatea;
4. Sa inteleaga structura, functiile si responsabilitatile organelor de conducere ale societatii;
5. Sa cunoasca prevederile contractelor de privatizare (unde este cazul);
6. Sa fie familiarizat cu principiile, conceptele si practicile de buna guvernanta corporativa;
7. Sa fie capabil sa realizeze o analiza independenta, sa contribuie la procesul de luare a
deciziilor si sa inteleaga principiul responsabilitatii colective;
8. Sa inteleaga responsabilitatile ce decurg din calitatea de membru al consiliului de
administratie in ceea ce priveste monitorizarea performantei managementului societatii;
9. Sa poata aloca suficient timp pentru informare, clarificare, consultare, in vederea adoptarii
celor mai bune decizii;
10. Sa declare pe propria raspundere ca nu a fost revocat din calitatea de administrator al unei
societati din motive imputabile ;
11. Sa nu se afle in stare de incompatibilitate si/sau conflict de interese, asa cum sunt acestea
definite conform prevederilor legale aplicabile , respectiv:
 Legea nr.215/2001, a administratiei publice locale
 Legea nr.161/2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea
demnitatilor publice, a functiilor publice si in mediul de afaceri, prevenirea si
sanctionarea coruptiei.
 Legea nr.393/2004 privind statutul alesilor locali
 Legea nr.176/2010, privind integritatea in exercitarea functiilor si demnitatilor publice,
pentru modificarea si completarea Legii nr.144/2007 privind infiintarea, organizarea si
functionarea Agentiei Nationale de Integritate, precum si pentru modificarea si
completarea altor acte normative.
Persoanele interesate sunt invitate
administratori@sape-energie.ro.
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Notă: nu vor fi contactate pentru interviuri decât persoanele eligibile, atunci când vor exista
posturi vacante necesar a fi ocupate.

