
 

CARE România S.A.   
      

   

MATRICEA CONSILIULUI, ANEXA LA PROFILUL CONSILULUI 
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I. Competenţe specifice sectorului asigurărilor/financiar-bancar 
                      

1. experienţă relevantă în domeniul asigurărilor/financiar-bancar Obligatoriu 1           0 0 80 0 

2. experiență în domeniul produselor specifice C.A.R.E România S.A. (în 
special asigurări de riscuri financiare) 

Opţional 0.5           0 0 60 0 

3. Cunoaşterea legislaţiei din domeniul asigurărilor Obligatoriu 1           0 0 80 0 

4. abilitatea de a construi și transmite o cultura organizațională bazată pe 
valori și cunoasterea climatului economic și social în care operează 
organizația 

Opţional 1           0 0 80 0 

5. cunoașterea sectorului asigurărilor, inclusiv tendințele și forțele care 
modelează industria, evoluțiile viitoare, modele și strategii relevante de 
afaceri și poate articula poziționarea competitivă a societății în raport cu alți 
jucători din sistem 

Obligatoriu 0.5           0 0 50 0 

II. Competenţe profesionale de importanţă strategică 
                      

1. vechimea şi experienţa practică acumulată din ocupaţiile anterioare 
relevante 

Obligatoriu 0.5           0 0 80 0 

2. experienţă relevantă, de minimum 5 ani, în domeniul financiar-bancar sau 
de specialitate, precum şi cunoştinţe teoretice şi practice adecvate cu privire 
la activităţile care urmează a fi coordonate în cadrul entităţii reglementate 

Obligatoriu 1           0 0 60 0 

3. sfera competenţelor, a responsabilităţilor, a riscurilor aferente şi, după caz, 
a capacităţii de a lua decizii în funcţiile anterior deţinute şi în funcţia vizată 

Obligatoriu 0.5           0 0 80 0 

4. abilitatea managerială, cu luarea în considerare a numărului de angajaţi 
subordonaţi 

Obligatoriu 0.5           0 0 50 0 



 

III. Guvernanţă corporativă 
                      

1. Cunoaşterea bunelor practici şi principii de guvernanţă corporativă, este 
familiarizat/ă cu legislaţia şi politicile guvernamentale referitoare la 
guvernanţa întreprinderilor deţinute de stat 

Obligatoriu 1           0 0 80 0 

2. Înțelegerea rolului și funcțiilor consiliului și îndatoririlor conducătorilor de 
nivel mediu și cunoașterea procesului de luare a deciziilor. 

Obligatoriu 1           0 0 80 0 

3. Înțelegerea rolului consiliului în oferirea unei direcții strategice pentru 
companie pe termen lung. 

Obligatoriu 0.5           0 0 60 0 

4 Monitorizarea și raportarea performanței conform OUG nr. 109/2011 privind 
guvernanța corporativă a întreprinderilor publice 

Obligatoriu 0.5           0 0 40 0 

IV. Social şi personal – educaţie şi formare                       

1. Absolvent(ă) de studii superioare cu diplomă de licenţă (cel puţin doi dintre 
membrii consiliului de administraţie trebuie să aibă studii economice sau 
juridice). Absolvent(ă) al unei specializări master/doctorat în domeniile 
management/ juridic /economic /financiar, precum şi alte domenii relevante 
pentru societate 

Obligatoriu 1           0 0 60 0 

2. Cunoaşterea limbii române Obligatoriu 0.5           0 0 50 0 

3. Cunoaşterea unei limbi de circulaţie internaţională Obligatoriu 0.5           0 0 50 0 

V  Internațional                       

Înțelegerea tendințelor și evoluțiilor internaționale atât în aria de 
reglementare cât și economică în domeniul pieței financiare în general și a 
pieței asigurărilor în special. 

Optional 0.25           0 0 40 0 

VI. Specifice actionarilor                       

Alinierea cu scrisoarea de așteptări Obligatoriu 1           0 0 60 0 

SUBTOTAL 1     0         0       

  SUB TOTAL PONDERAT                       
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1. Antecedente judiciare care pun la îndoială reputaţia şi integritatea 
persoanei evaluate, în situaţia în care există informaţii, fără a se limita la 
acestea, cu privire la existenţa uneia dintre situaţii prevăzute la art. 7 din 
Regulamentul nr. 14/2015 ASF. 

Obligatoriu 1           0 0 95 0 

2. Independenţă (cel puțin un membru al consiliului de administraţie trebuie 
să fie independent, în sensul art. 138^2(2) din Legea 31/1991) 

Obligatoriu                     

3. Capacitatea de a contribui la luarea deciziilor prin exercitarea de gândire 
și judecată independente, contribuind la fundamentarea evoluției pe termen 
lung a organizației; 

Opțional 0.5           0 0 80 0 

4. diversitatea de gen (cel puțin 1 persoana de gen feminin/masculin) Opţional                     

5. capacitatea persoanei evaluate de a-şi îndeplini atribuţiile care îi revin în 
mod independent, precum şi aspectele relevante care pot rezulta din analiza 
informaţiilor obţinute, referitoare la: 
• activităţile desfăşurate în funcţiile anterioare şi actuale, exercitate în cadrul 
societății sau în cadrul altor entităţi; 
• relaţiile personale, profesionale sau alte relaţii economice cu membrii 
structurii de conducere din cadrul societății, din societatea-mamă sau din 
cadrul altor entităţi ale grupului de care aparţine entitatea reglementată 
• relaţiile personale, profesionale sau alte relaţii economice cu acţionarii care 
deţin controlul asupra entităţii reglementate, a societăţii-mamă sau a altor 
entităţi din cadrul grupului;                                                       • expunere 
politică;  

Obligatoriu 1           0 0 60 0 

SUBTOTAL 2               0       

  SUB TOTAL PONDERAT                       
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1. înscrieri în cazierul fiscal şi judiciar                       

2. activități sancționate anterior de ASF sau alte organisme de 
supraveghere prudențială 

                      

3. restricţii şi incompatibilităţi între funcţia evaluată şi poziţiile deţinute în 
cadrul aceleiaşi entităţi sau în cadrul altor entităţi, astfel cum sunt definite în 
legislaţia specifică asigurărilor; 

                      

4. existența unui conflict de interese sau indicii rezonabile privind afilierea la 
un anumit grup de interese sau riscul de a fi supusă unor influenţe 
nejustificate din exteriorul entităţii, situaţii care ar putea să îi afecteze 
corectitudinea, independenţa sau imparţialitatea deciziilor 

                      



 

5. indicii rezonabile care să determine rezerve privind integritatea, buna 
reputaţie sau comportamentul profesional. 

                      

6. lipsa studiilor superioare cu diplomă de licenţă                       

7. lipsa capacităţii de desfăşurare efectivă a activităţii şi de alocare a 
timpului corespunzător exercitării acesteia 

                      

8. neîndeplinirea oricăror condiţii minime pentru cerinţele obligatorii                       

9. necunoaşterea limbii române la un nivel care să permită întelegerea 
conţinutului documentelor de lucru şi comunicarea în cadrul colectivului cu 
colegii de echipă 

                      

  

10. rezultate economico – financiare negative la companiile unde au deținut 
funcții de conducere executive sau neexecutive în perioada ocupării 
respectivei funcţii (reorganizare, insolvență, faliment) 

                      

  

11. deține mai mult de 3 mandate de de administrator și/sau de membru al 
consiliului de supraveghere în societăţi sau întreprinderi publice cu sediul în 
România. 

                      

  TOTAL                      

 Total ponderat            

 Clasament            
 

 

 

 

 

Notă explicativă: 
 

a - Obligatoriu (Oblig.) sau Opţional (Opt.) 

Precizează dacă pentru scopul evaluării este necesar un anumit criteriu (selectează 

obligatoriu) sau nu (selectează opţional). 

b - Pondere (0 - 1) 

Indică importanţa relativă a competenţei ce este evaluată. O valoare a ponderii 

apropiată de 1 indică o importanţă crescută a competenţei, în timp ce valorile 

apropiate de 0 indică o importanţă scăzută. 



 

c-h 

Numele complet [Nume, Prenume] al administratorilor propuşi (candidaţi sau/şi 

nominalizaţi), ordonaţi alfabetic. 

    c - Administrator 1 

    d - Administrator 2 

    e - Administrator 3 

    f - Administrator 4 

    g - Administrator 5 

    h - Administrator 6 
 

Total 

Valoarea totală a unui anumit criteriu pentru toţi administratorii şi candidaţii 

nominalizaţi, de exemplu suma punctajelor de pe fiecare rând. 

i - Total Ponderat  

Valoarea totală ponderată a unui anumit criteriu pentru administratorii şi candidaţii 

nominalizaţi [calculat ca suma punctajelor de pe fiecare coloană multiplicată cu 

ponderea criteriului (prevăzută la lit. b)]. 

j - Pragul minim colectiv 

Nivel procentual din potenţialul maxim al competenţelor individuale agregate care 

trebuie îndeplinite de toţi membrii consiliului, pentru îndeplinirea capacităţilor 

necesare consiliului ca întreg (calculat ca punctaj minim acceptat pentru criteriu în 

total / [numărul candidaţi sau membri x punctajul maxim] x 100). 

k - Pragul curent colectiv 

Nivel procentual calculat ca raport între: Total / (numărul candidaţi sau membri x 

punctaj maxim) x 100 
 


