
PROFILUL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE 

AL S.C. ELTRANS S.A. BOTOȘANI – 2020 

 

      Profilul Consiliului de Administrație din cadrul Societății Comerciale ELTRANS S.A. 
Botoșani (denumită în continuare ELTRANS S.A. Botoșani), se bazează pe două componente: 
- Analiza cerințelor contextuale ale ELTRANS S.A. Botoșani, în general și ale consiliului, în 

particular; 
- Matricea unui profil al consiliului. 
 
1. CERINȚE CONTEXTUALE 
 
     Societatea comercială ELTRANS S.A. Botoșani este o persoană juridică, având forma de 
organizare societate pe acțiuni. Își desfășoară activitatea în conformitate cu legile române și 
prevederile Actului Constitutiv. 
     Sediul social al ELTRANS S.A. Botoșani este în România, municipiul Botoșani, Calea 
Națională nr.2, județul Botoșani. Societatea are deschis un punct de lucru, STAȚIE 
ELECTRICĂ, în municipiul Botoșani, strada Ana Ipătescu, județul Botoșani. 
     Obiectul principal de activitate este Transporturi urbane, suburbane și metropolitane de 
călători (4931 – CAEN Rev.2) 
     Activitatea ELTRANS S.A. Botoșani este coordonată de Municipiul Botoșani, Unitatea 
Administrativ Teritorială a Municipiului Botoșani, prin Consiliul Local al Municipiului 
Botoșani, în calitate de acționar unic. 
     Capitalul social al societății este de 1.200.000. lei și este împărțit în 480.000 de acțiuni 
nominative cu valoare nominală de 2,5 lei fiecare. Municipiul Botoșani, Unitatea Administrativ 
Teritorială a Municipiului Botoșani, prin Consiliul Local al Municipiului Botoșani deține 100% 
din acțiuni. 
     Societatea ELTRANS S.A. Botoșani este administrată de un consiliu de Administrație 
format din 5 membri persoane fizice sau juridice, cu experiență în activitatea de administrare a 
unor întreprinderi publice sau societăți comerciale profitabile din domeniul de activitate al 
societății. Cel puțin unul dintre membrii consiliului de administrație trebuie să aibă studii 
economice  și experiență în domeniul economic, contabilitate sau audit financiar de cel puțin 5 
ani. 
     Atribuțiile și responsabilitățile membrilor consiliului de administrație sunt cele prevăzute de 
Actul Constitutiv, completate cu prevederile Legii nr.31/1990, republicată cu modificările 
ulterioare, O.U.G. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, Legea 
nr. 111/2016 pentru aprobarea O.U.G.109/2011 cu modificările și completările ulterioare, H.G. 
nr.722/2016 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din O.U.G. 
109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice. 
 
1.1. Infrastructura aflată în administrarea companiei 
 
     ELTRANS S.A. Botoșani deține bunuri concesionate de către Autoritatea Contractantă în 
scopul executării Contractului, bunuri de natura domeniului public nou create sau cele existente. 
Astfel ELTRANS S.A. Botoșani gestionează următoarele bunuri: 
I. Construcții 
- Linie tramvai – traseul A 
- Linie tramvai – traseul B 
- Rețea contact – traseul A 
- Rețea contact – traseul B 
- Stație redresare 



II. Terenuri cu o suprafață totală aproximativă de 51.310 mp 
- Teren STU str. Ana Ipătescu 
- Teren – Depou – Calea Națională 
- Linie-trasee-cale rulare 
- Teren stâlpi 
 
1.2. ANALIZA SWOT 
     Pentru a înțelege mai bine contextul organizației prezentăm analiza SWOT efectuată. 
 

Puncte forte Puncte slabe 
- Existenta unei rețele de drumuri naționale 

și județene ce acoperă în mod relativ 
echilibrat teritoriul județului; 

- Lucrări periodice de întreținere ce asigură 
funcționarea transportului în comun. 

- Neconcordanța caracteristicilor tehnice 
ale vehiculelor față de standardele 
europene;  

- Ponderea semnificativă a parcului 
învechit de autovehicule pentru călători; 

- Rețeaua de transport suburban este 
inadecvată cerințelor moderne; 

- Procentul scăzut al mijloacelor de 
transport în comun climatizate; 

- Costuri mari pentru achiziționarea de 
autobuze electrice/tramvaie. 

Oportunități Amenințări 
- Reabilitarea și modernizarea stațiilor 

mijloacelor de transport în comun; 
- Creșterea numărului de trasee pentru 

mijloacele de transport în comun; 
- Acces la oportunități de finanțare 

nerambursabilă; 
- Contextul geo-politic actual favorabil ca 

zona de  stabilitate la granița de Est a UE.  
 

- Dilatarea căilor de rulare, datorită 
temperaturilor extreme pe timpul verii 
care pot duce la îngreunarea traficului, 
pagube și accidente; 

- Inundarea temporară a unor străzi 
datorată precipitațiilor extreme ce pot 
duce la afectarea traficului, ambuteiaje; 

- Ruperea cablurilor din rețeaua de contact 
datorată ploilor înghețate afectând 
alimentarea cu energie electrică a 
tramvaielor; 

- Competiția cu S.C. Microbuzul S.R.L. 
- Declinul producției industriale în regiune 

care pot duce la o migrație a populației 
către alte orașe și implicit scăderea 
numărului de călători; 

- Existența unor soluții alternative de 
transport. 

 
     Contextul în care activează organizația – totalitatea factorilor care influențează pozitiv și 
negativ activitățile companiei. 
a) Factorii interni sau aspectele interne sunt reprezentați(te) de tipul de procese specifice din 

cadrul organizației, modul de organizare (fluxuri informaționale și de lucru, structuri 
ierarhice), cultură organizațională, obiective impuse de management, competențele 
angajaților, particularități ce țin de infrastructura utilizată etc.  

b) Factorii externi sau aspectele externe sunt reprezentați(te) de profilul și numărul 
furnizorilor de servicii (inclusiv personal colaborator) cu care compania lucrează, legislația 
și cerințele de reglementare specifice, cerințe de la clienți și tipologia acestora, aspecte ce 
țin de zona geografică în care ELTRANS S.A. Botoșani activează. 

 



1.3. Factorii externi (analiza PEST) 
 
     Analiza PEST se realizează pentru identificarea principalilor factori – politici, economici, 
sociali și tehnologici specifici mediului extern în care activează ELTRANS S.A. Botoșani, 
precum si a impactului acestor factori asupra dezvoltării strategice a companiei și implicit a 
modului de funcționare a SMC. 
 
Factori politici: 
- maturitatea politica la nivel național și internațional; 
- gradul de stabilire a structurilor executive/legislative – Guvern, Parlament etc.; 
- relația dintre societate și unitățile administrative; 
- gradul de predictibilitate și stabilitate a legislației aplicabile; 
- concordanta între legislația română și cea internațională. 
 
Factori economici: 
- intervenția statului în economie; 
- situația națională și internațională; 
- dinamica factorilor macroeconomici (inflație, PIB, șomaj, rata dobânzii); 
- nivelul competitivității economice; 
- cursurile de schimb valutar si fluctuațiile acestora. 
 
Factori social-culturali: 
- interesul pentru profesiile din domeniul transport public; 
- gradul de educație și informare; 
- accesul populației la sursele de informare și comunicare; 
- nivelul de motivare al absolvenților pentru dezvoltarea profesională; 
- nivelul de motivare al absolvenților de a profesa în România. 
 
Factori tehnologici: 
- impactul tehnologiei actuale asupra activității administrației; 
- rata inovației tehnologice, calitatea tehnologiei din domeniu; 
- costuri cu implementarea tehnologiilor de vârf; 
- nivelul competentelor tehnice deținut de personalul angajat. 

 
2. ÎNȚELEGEREA NECESITĂȚILOR ȘI AȘTEPTĂRILOR PĂRȚILOR 

INTERESATE 
 
     ELTRANS S.A. Botoșani consideră importantă înțelegerea necesităților și așteptărilor 
părților interesate având în vedere efectul acestora asupra capabilității companiei de a furniza 
consecvent servicii de calitate, care satisfac cerințele clienților și care, în același timp, asigură 
îndeplinirea cerințelor legale și reglementate aplicabile. Odată identificate, compania a 
monitorizat și analizat informațiile despre părțile interesate și cerințele lor relevante și a aprobat 
Planul de Măsuri pentru furnizarea unor servicii de calitate, în contextul respectării 
reglementărilor specifice aplicabile. 
 
Părți interesate interne Așteptări 
Managementul (de la cel 
mai înalt nivel) 
 

- Cadru legislativ clar, predictibil astfel încât să asigure un 
nivel înalt de conformare; 

- Evaluarea sistemelor de management și control ale 
companiei pentru a asigura transparenta și conformitatea lor 
cu normele de legalitate, regularitate, economicitate, 
eficiență și eficacitate; 



- Asigurarea transparenței actului de management; 
- Suport în implementarea proceselor de guvernanță. 

Șefi de structuri 
organizaționale  

- Cadru de organizare și funcționare clar, reglementat; 
- Resurse suficiente pentru conducerea proceselor în condiții 

optime; 
- Personal competent conform atribuțiilor și autorității 

specifice. 
Angajați  - Condiții de muncă adecvate pentru exercitarea atribuțiilor 

specifice postului conform aptitudinilor, competențelor și 
autorității deținute; 

- Siguranța locului de muncă și a salariului; 
- Dezvoltarea continuă profesională a personalului. 

 
Părți interesate externe Așteptări 
Clienții companiei - Asigurarea condițiilor optime pentru derularea activităților; 

- Consultare și solicitare feed-back; 
- Stabilitate în relațiile de colaborare; 
- Comunicare eficientă și transparență. 

Autorități ierarhice 
superioare 

- Respectarea legislației in vigoare; 
- Asigurarea transparenței unor categorii de informații. 

Organisme/autorități de 
certificare, acreditare, 
autorizare 

- Asigurarea cadrului de organizare, funcționare și legal 
adecvat pentru menținerea certificărilor, autorizărilor 
specifice transportului public local; 

- Respectarea cadrului legal și a documentației necesare pentru 
evaluarea, raportare conform cerințelor organismelor; 

- Identificarea neconformităților și stabilirea de măsuri 
corective. 

 
 
3. MATRICEA CONSILIULUI 
 
     Matricea consiliului ELTRANS S.A. Botoșani reprezintă tabelul care cuprinde 
competențele măsurabile, trăsăturile și condițiile care trebuie îndeplinite în mod ideal de 
membrii consiliului, individual și colectiv, împreună cu aptitudinile, cunoștințele, experiența și 
alte atribute ale membrilor în funcție, precum și ale potențialilor candidați. 
 
3.1. Criterii 
    Reprezintă categorii de competențe, trăsături, condiții necesare și interdicții derivate din 
matricea consiliului. Criteriile sunt folosite pentru evaluarea colectivă sau individuală a 
candidaților pentru postul de membru în consiliu. 
 
Obligatoriu (Oblig.) sau Opțional (Opt.) 
     Precizează dacă pentru scopul evaluării este necesar un anumit criteriu (selectează 
obligatoriu) sau nu (selectează opțional). 
Ponderea (0-1) 
     Indică importanța relativă a competenței ce este evaluată. O valoare a ponderii apropiată de 
1 indică o importanță crescută a competenței, în timp ce valorile apropiate de 0 indică o 
importanță scăzută. 
Administratori în funcție 
     Numele complet [Nume, Prenume] al administratorilor actuali, ordonați alfabetic. 
Candidați nominalizați 



     Numele complet [Nume, Prenume] al administratorilor propuși (candidați sau/și 
nominalizați), ordonați alfabetic. 
Totaluri 
a) Total 
     Valoarea totală a unui anumit criteriu pentru toți administratorii și candidații nominalizați, 
(calculat ca suma punctajelor de pe fiecare rând). 
b) Total ponderat 
     Valoarea totală ponderată a unui anumit criteriu pentru administratorii și candidații 
nominalizați (calculat ca suma punctajelor de pe fiecare coloană multiplicată cu ponderea 
criteriului). 
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 în total/numărul candidați sau membri 
x punctajul maxim x 100). 
d) Pragul curent colectiv 
     Nivel procentual calculat ca raport între: Total/(numărul candidați sau membri x punctaj 
maxim) x 100. 
 
3.2. Grila de punctaj a criteriilor 
 
Descrierea rândurilor matricei 
Competențe Combinația de cunoștințe, 

aptitudini, experiență și 
comportament necesară pentru a 
îndeplini cu succes rolul de 
administrator. 

Grila de punctaj de 1 până la 5 

Trăsături O calitate distinctă sau 
caracteristică a individului. 

Grila de punctaj de 1 până la 5 

Alte condiții 
eliminatorii 

Reprezintă caracteristicile 
individuale sau colective care 
trebuie să fie îndeplinite și care 
sunt interzise. 

Grila de punctaj de 1 până la 5 

Subtotal Punctajul total pentru 
administratori și candidați 
nominalizați individuali pe 
grupuri de criterii. 

(punctajelor pentru
fiecare grup de criterii 

pentru un administrator 
sau candidat nominalizat) 

 

Subtotal 
ponderat 

Însumarea valorilor obținute în 
urma multiplicării punctajului 
obținut pentru fiecare criteriu cu 
ponderea asociată. 

(punctaj criteriu ∗ pondere criteriu) 

Total Valoarea totală a punctajului 
criteriilor pentru administratori 
şi candidații nominalizați 
individuali. 

(punctajelor pentru fiecare coloană) 

Total 
ponderat 

Suma subtotalurilor ponderate. (subtotalurilor ponderate)  

Clasament Clasificarea candidaților 
nominalizați pe baza totalului 
ponderat obținut de fiecare. 

 

 



 
3.3. Descrierea grilei de punctaj a competențelor 
 

Scor Nivel de competență Descriere 

N/A Nu se aplică Nu este necesar să aplicați sau să demonstrați această 
competență. 

1 Novice Aveți o înțelegere a cunoștințelor de bază. 

2 Intermediar 

Aveți un nivel de experiență câștigat prin formare 
fundamentală și/sau prin câteva experiențe similare. Această 
aptitudine presupune sprijin extern. 
- Înțelegeți și puteți discuta termeni, concepte, principii și 

probleme legate de această competență; 
- Faceți uz activ de legi, regulamente și ghiduri. 

3 Competent 

Sunteți capabil/ă să îndepliniți cu succes funcțiile asociate 
acestei competențe. Poate fi necesar, uneori, ajutorul 
persoanelor cu mai multă experiență, dar de regulă 
demonstrați această aptitudine independent. 
- Ați aplicat această competență cu succes în trecut, cu 

minim de ajutor;  
- Înțelegeți și puteți discuta aplicarea și implicațiile 

schimbărilor în procesele, politicile și procedurile din 
acest sector. 

4 Avansat 

Puteți îndeplini sarcinile asociate cu această aptitudine fără 
asistență. Sunteți recunoscut/ă în cadrul organizației curente 
ca un (o) expert(ă) în această competență, sunteți capabil/ă 
să oferiți ajutor și aveți experiență avansată în această 
competență.  
- Ați oferit idei practice/relevante, resurse și perspective 

practice referitoare la procesul sau îmbunătățirile 
practice, la nivel de guvernanță a consiliului și nivel 
executiv superior; 

- Sunteți capabil/ă să interacționați și să purtați discuții 
constructive cu conducerea executivă, dar și să instruiți 
alte persoane în aplicarea acestei competențe. 

5 Expert 

Sunteți cunoscut/ă ca un (o) expert/ă în acest sector. Puteți 
oferi ajutor și găsi soluții pentru dileme și probleme 
complexe referitoare la această zonă de expertiză. 
- Ați demonstrat excelență în aplicarea acestei competențe 

în multiple consilii de administrație și/sau organizații;  
- Sunteți privit/ă ca un (o) expert/ă, conducător/oare și 

inovator/oare în această competență de către consiliul, 
organizația şi/sau organizațiile din afară. 

 
3.4. Descrierea grilei de punctaj a trăsăturilor 
 

Rating 1 2 3 4 5 
Reputație personală 
și profesională 

Incidente majore  Incidente minore  Fără incidente 

Integritate Lipsă de integritate  Abateri minore de la 
etică 

 Persoană 
integră 

Independență Influențabil  Ușor influențabil  Neinfluențabil 
Expunere politică Foarte expus  Expunere medie  Fără expunere 



Abilități de 
comunicare 
interpersonală 

Lipsă de abilități  Abilități medii  Abilități 
ridicate 

Aliniere cu 
scrisoarea de 
așteptări a 
acționarilor 

Intenția exprimată 
nu se aliniază 

 Intenția exprimată se 
aliniază parțial 

 Intenția 
exprimată se 
aliniază 

Diversitate de gen Masculin Feminin 
 
 
3.5. Descrierea grilei de punctaj a condițiilor prescriptive și proscriptive 
 

Rating 1 2 3 4 5 
Studii superioare tehnice/economice/juridice Lungă 

durată  Master  Doctor 

Înscrieri în cazierul judiciar zero     0 
Înscrieri în cazierul fiscal zero     0 
Număr de mandate membru C.A. 0 1 2 3 >3 
Experiență în managementul companiilor mari 
(nr.ani) </=5 6 7 8 >/=9 

Notă: 
1.Pentru studiile de lungă durată finalizate cu specializare se acordă 3 puncte. 
Pentru înscrisuri în cazierul judiciar și/sau fiscal nu se acordă puncte (candidații sunt eliminați 
automat din procesul de selecție). 
 
     În ANEXA se regăsește matricea Consiliului de Administrație. 
 
     Potrivit art. 33 din OUG 109/2011, un membru al consiliului poate deține maxim 3 mandate 
de administrator și/sau de membru al consiliului de supraveghere în societăți sau întreprinderi 
publice al căror sediu se află pe teritoriul României. 
     Potrivit anexei 1b , punctul 10, din HG nr. 722/2016, pentru un membru al consiliului, nu 
trebuie să fie 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 combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și 
completarea unor acte normative cu modificările ulterioare. 
 
     Pe lângă cerințele contextuale, aptitudinile, cunoștințele și experiența mai sus menționate, 
membrii consiliului trebuie să mai îndeplinească următoarele trăsături și condiții: 
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 C.A. al 

ELTRANS S.A Botoșani, respectiv matricea profilului consiliului de administrație al 
ELTRANS S.A Botoșani;  

4. să aibă minimum de cunoștințe, aptitudini si experiența necesară pentru a-și îndeplini cu 
succes mandatul de administrator; 

5. să cunoască responsabilitățile postului și să-și poată forma viziuni pe termen mediu și lung; 
6. să aibă capacitatea de a-și asuma responsabilitatea față de întregul consiliu și să dea dovadă 

de independență; 
7. să dea dovadă de integritate, onestitate și transparență în relațiile cu ceilalți membri și cu 

societatea; 



8. 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; 

9. 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; 

10. să nu fi contribuit la înrăutățirea rezultatelor economico-financiare ale întreprinderilor în 
care și-a exercitat mandatul de administrator pe perioada exercitării mandatului; 

11. majoritatea membrilor să fie formată din administratori neexecutivi și independenți, în 
sensul art.138 alin.2 din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările 
ulterioare. 

 
     Potrivit cerințelor prevăzute în art.65 ”Comitetul de Audit” din Legea nr.162/2017, cel puțin 
un membru al comitetului de audit, din cadrul consiliului, trebuie să dețină competențe în 
domeniul contabilității și auditului statutar, dovedite prin documente de calificare pentru 
domeniile respective. 


