Propunere privind Profilul Membrilor Consiliului de Administratie (profilul
candidatilor pentru completarea numărului de 7 membri) la ACET S.A. Suceava
Cerințe minime:
Membru al Consiliului de Administratie
- Nu au fost destituiți (e) dintr-o funcţie din cadrul unor instituţii publice sau al unor
întreprinderi cu capital majoritar de stat sau să nu fi avut încetat contractul individual de
muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;
- Nu se află în conflict de interese care să îi/le facă incompatibili (e) cu exercitarea
funcţiei de Administrator al Societăţii ACET SA Suceava;
- Nu au fost condamnaţi (e) definitiv printr-o hotărâre judecătorească pentru săvârşirea
unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, infracţiuni de
corupţie şi de serviciu, infracţiuni contra înfăptuirii justiţiei, infracţiuni de fals, infracţiuni
contra patrimoniului, pentru infracţiunile prevăzute de Legea nr. 656/2002 pentru
prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de
prevenire şi combatere a finanţării actelor de terorism, republicată cu modificările şi
completările ulterioare sau pentru infracţiunile prevăzute de Legea nr. 85/2014 privind
procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, cu modificările şi completările
ulterioare;
- Sunt absolvenţi (e) ai unei instituţii de învăţământ superior de lungă durată din
domeniul tehnic, economic sau juridic, management, finalizate şi atestate cu diplomă de
licenţă sau echivalent;
- Au minimum de cunoştinţe, aptitudini şi experienţă necesară pentru a-şi îndeplini cu
succes mandatul de administrator;
- Cunosc responsabilităţile postului şi pot forma viziuni pe termen mediu şi lung;
- Au capacitatea de asumare a responsabilităţilor faţă de întregul consiliu şi dau
dovadă de integritate şi independenţă;
- Au cunoştinţele necesare, aptitudinile şi experienţă în critica constructivă, muncă în
echipă, comunicare, cultură financiară, luarea de decizii şi detectarea tiparelor pentru a
contribui la activitatea consiliului ca întreg.
- Au o vechime în muncă de minim 7 ani;
- Nu fac parte din mai mult de 3 consilii de administraţie ale unor regii autonome sau
societăţi comerciale, conform art. 33 din OUG 109/2011privind guvernanța corporativă a
întreprinderilor publice,cu modificările şi completările ulterioare;
- Îndeplinesc criteriile cerute prin OUG nr.109/2011privind guvernanța corporativă a
întreprinderilor publice și cele cuprinse în prevederile HG nr.722/2016 pentru aprobarea
Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din OUG nr.109/2011 privind
guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice şi Legea societăţilor nr. 31/1990
republicată cu modificările şi completările ulterioare;
- Au capacitate deplină de exerciţiu, sunt apți din punct de vedere medical și din punct
de vedere psihologic.

