PROFILUL CANDIDATULUI
pentru poziția de membru în Consiliul de Administrație
al CN APDM S.A. Galați

Având în vedere poziționarea strategică a CN APDM S.A. Galați și atribuțiile
Directorului General, membrii Consiliului de Administrație trebuie să satisfacă următoarele
cerințe contextuale:
1. să cunoască limba română scris și citit;
2. să nu fie incompatibil potrivit legii;
3. să îndeplinească toate criteriile obligatorii menționate în anexa profilului CA al CN
APDM S.A. Galați, respectiv matricea profilului consiliului de administrație al CN
APDM S.A. Galați;
4. să aibă o bună viziune asupra rolului companiei, asupra poziționării acesteia în piață,
asupra constrângerilor cu care acestea se confruntă;
5. să aibă capacitatea de a identifica și operaționaliza rapid soluții optime care să răspundă
în mod eficient constrângerilor tehnice, financiare, economice și sociale cu care se
confruntă compania;
6. să aibă capacitatea de a analiza mai întâi situații diverse, apoi de a lua decizii corecte în
timp util;
7. să fie capabili, ca prin măsurile și acțiunile potrivite, să inspire întregii organizații dorința
de a depune eforturile necesare pentru atingerea obiectivelor strategice;
8. să aibă capacitatea de a instaura o cultură organizațională bazată pe înțelegerea și
satisfacerea nevoilor clienților, pe calitate și performanță;
9. să nu fi contribuit la înrăutățirea rezultatelor economico-financiare ale întreprinderilor în
care și-a exercitat mandatul de administrator pe perioada exercitării mandatului.
Pe lângă aceste cerințe contextuale, aptitudinile, cunoștințele și experiența mai sus
menționate, candidații trebuie să mai îndeplinească următoarele trăsături și condiții:
1. să aibă minimum de cunoștințe, aptitudini si experiența necesară pentru a-și îndeplini cu
succes mandatul de administrator;
2. să cunoască responsabilitățile postului și să-și poată forma viziuni pe termen mediu și lung;
3. să aibă capacitatea de a-și asuma responsabilitatea față de întregul consiliu și să dea dovadă
de independență;
4. să dea dovadă de integritate, onestitate și transparență în relațiile cu ceilalți membri și cu
societatea;
5. să aibă cunoștințele necesare, aptitudini și experiență în critica constructivă, munca în
echipa, comunicare, cultură financiară, luarea de decizii și detectarea tiparelor pentru a
contribui la activitatea consiliului ca întreg;
6. să fie familiarizat cu cerințele guvernanței financiare și cu practicile contemporane de
management financiar inclusiv responsabilitățile fiduciare ale consiliului și principiile de
contabilitate financiară, audit financiar și raportare financiară.
Față de cele mai sus menționate, cumulul de criterii de evaluare ce vor fi utilizate în
selectarea Membrilor Consiliului de Administrație sunt:
1. Competențe profesionale dovedite prin minimum 5 ani de experiență în administrarea sau
managementul unor entități, persoane juridice ce desfășoară activități specifice sectorului
transport naval, logistic, operare portuară, administrarea infrastructurii de transport naval;
sau competențe profesionale dovedite prin minimum 5 ani de experiență în cadrul
autorităților administrației publice centrale sau locale ori instituțiilor publice, îndeplinind
atribuții de conducere, reglementare sau control în domeniul naval. (Baza legală: Legea

nr. 235/2017 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 22/1999
privind administrarea porturilor și a căilor navigabile, utilizarea infrastructurilor de
transport naval aparținând domeniului public, precum și desfășurarea activităților de
transport naval în porturi și pe căile navigabile interioare.)
2. Competențe profesionale de importanță strategică;
3. Competențe de guvernanță corporativă
4. Competențe sociale și personale
5. Experiență pe plan local și internațional
6. Reputație personală și profesională
7. Integritate
8. Independență
9. Expunere politică
10. Abilități de comunicare interpersonală
11. Aliniere cu scrisoarea de așteptări a acționarilor.
Cerințele care trebuie îndeplinite de candidatul la postul vacant de membru al Consiliului de
Administrație sunt:
1. Are cetățenie română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor
aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
2. Cunoașterea limbii române (scris si vorbit);
3. Capacitate deplina de exercițiu;
4. Stare de sănătate corespunzătoare funcției pe care candidează, atestată pe baza de
documente medicale;
5. Nu a fost destituit dintr-o funcție publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă
pentru motive disciplinare în ultimii 5 ani;
6. Nu are înscrieri în cazierul judiciar și fiscal;
7. Nu a 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. 656/2002
pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor;
8. Nu face parte din mai mult de 3 consilii de administrație ale unor regii autonome sau
societăți comerciale sau din consilii de supraveghere în societăți sau întreprinderi publice
al căror sediu se află pe teritoriul României.
9. Are studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă
durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul
tehnic/economic/juridic;
10. Are experiență în domeniul tehnic/economic/juridic de cel puțin 5 ani.
Candidații selectați conform cerințelor, vor fi evaluați pe baza matricei Consiliului de
Administrație.

