ANUNŢ

Consiliul Local al Municipiului Satu Mare, în calitate de autoritate publică tutelară prin
Comisia de selecţie a candidaţilor, constituită în baza H.C.L. nr. 47/24.02.2017, anunţă organizarea
selecţiei/evaluării membrilor Consiliului de Administraţie în Consiliul de Administraţie al societăţii
Transurban SA Satu Mare, în conformitate cu prevederile O.U.G. Nr.109 din 2011, aprobată prin
Legea 111 din 2016 şi Hotărârea Guvernului nr.722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice
de aplicare a unor prevederi din OUG nr.109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor
publice.
Procesul de selecţie va consta în depunerea de către candidaţi a unui dosar de candidatură
însoţit de declaraţia de intenţie şi susţinerea unui interviu de selecţie, după următorul calendar:
Depunerea candidaturilor se va face până în data de 06.04.2017, ora 15.00
Selecţia dosarelor şi întocmirea listei scurte se va face la data de 10.04.2017
Rezultatul selectiei dosarelor se va publica pe pagina de internet a primariei.
Selecţia finală a candidaţilor aflaţi în lista scurtă se va face pe bază de interviu în baza
planului de interviu în perioada 11-14.04.2017
Cerinţe generale minime:
•
•
•
•
•

•

•

•
•
•

are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a
statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
are capacitate deplină de exerciţiu;
are o stare de sănătate corespunzătoare, atestată pe baza adeverinţei medicale
eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate, cu o valabilitate de
30 de zile;
nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii,
contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care
împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei
infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea
mandatului, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
nu pot fi administratori persoanele care, potrivit legii, sunt incapabile ori care au fost
condamnate pentru infracţiuni contra patrimoniului prin nesocotirea încrederii,
infracţiuni de corupţie, delapidare, infracţiuni de fals în înscrisuri, evaziune fiscală,
infracţiuni prevăzute de Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea
spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a
finanţării terorismului, republicată, cu modificările ulterioare.
nu a desfăşurat activitate de poliţie politică, astfel cum este definită prin lege.
studii superioare absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalenţă.
experienţă în îmbunătăţirea performanţei societăţilor sau regiilor autonome pe care
le-au administrat, condus sau au avut funcţii de conducere;

să nu fi fost destituit dintr-o funcţie publică sau să nu îi fi încetat contractul
individual de muncă pentru motive imputabile, în ultimii 5 ani;
Cerinţe specifice:
•

cel puţin doi dintre membri consiliului de administraţie trebuie să aibă studii
superioare economice sau juridice şi experienţă în domeniul economic, juridic,
contabilitate, de audit sau financiar de cel puţin 5 ani;
cel puţin unul dintre membri consiliului de administraţie trebuie să aibă studii
•
superioare şi experienţă în domeniul transportului de călători;
nu poate fi mai mult de un membru din rândul funcţionarilor publici sau al altor
•
categorii de personal din cadrul autorităţii publice tutelare ori din cadrul altor
autorităţi sau instituţii publice;
majoritatea membrilor consiliului de administraţie este formată din administratori
•
neexecutivi şi independenţi, în sensul art. 138ˆ2 din Legea nr.31/1990, republicată cu
modificările şi completările ulterioare;
evitarea situaţiilor de conflict de interese sau incompatibilităţi prevăzute de O.U.G.
•
109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările
şi completările ulterioare şi Legea 31/1990 republicată, cu modificările şi
completările ulterioare.
Criterii de evaluare: Indeplinirea cerinţelor de mai sus şi a celor cerute prin OUG 109/2011
privind guvernanţa corporativă a intreprinderilor publice.
•

1. competenţe specifice sectorului transport (experienţă relevantă în domeniul transportului
de călători, cunoaşterea proceselor tehnologice/operaţionale din domeniul transportului
public de călători) ;
2. competenţe profesionale de importanţă strategică (viziune şi planificare strategică,
capacitatea de luare a deciziilor şi de evaluare a impactului acestora asupra intreprinderii
şi angajaţilor acestuia, marketing strategic)
3. competenţe de guvernanţă corporativă (monitorizarea performanţei);
4. abilităţi sociale şi personale potrivit celor expuse în profilul Consiliului ;
5. capacitatea de a lua decizii şi de a evalua impactul acestora ;
6. abilităţi specifice impuse de funcţia pentru care candidează,
7. organizarea şi exercitarea controlului;
Dosarul de candidatură se va depune la registratură Primăriei municipiului Satu Mare,
Piaţa 25 Octombrie nr. 1 şi trebuie să conţină, în mod obligatoriu, următoarele documente:
1. Cerere de înscriere/cerere de reînnoire pentru administratorii în funcţie precum şi un
opis al documentelor, cererea va conţine în mod obligatoriu datele de contact ale
candidatului – adresă e-mail, număr telefon ;
2. Copie act identitate;
3. Copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;

4. Copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor privind experienţa în cadrul
societăţilor sau regiilor pe care le-au administrat sau condus;
5. Copia carnetului de muncă sau după caz o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă
şi în specialitatea studiilor;
6. Cazier judiciar;
7. Cazier fiscal;
8. Adeveinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare de la medicul de familie ;
adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele
emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.
9. Declaraţie pe popria răspundere conform modelului ataşat anunţului;
10. Declaraţia de intenţie întocmită în baza elementelor din scrisoarea de aşteptări şi a
informaţiilor publice privind activitatea societăţii Transurban SA Satu Mare
11. Raportul de activitate al administratorilor în funcţie care vizează reînnoirea mandatului
încredinţat
12. CV(model European conform H.G. 1021/2004)
Actele prevăzute la pct.2, 3,4,5, vor fi prezentate şi în original în vederea verificării
conformităţii copiilor cu acestea.
Bibliografie:
Ordonanţa de Urgenţă nr.109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice,
cu modificările şi completările ulterioare;
Hotărârea de Guvern nr.722/2016 privind normele de aplicare ale Ordonanţei de Urgenţă nr.
109/2011;
Legea nr.31/1990 privind societăţile, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Regulamentul (CE) nr.1370/2007 din 23 octombrie 2007 privind serviciile publice de
transport feroviar şi rutier de călători şi de abrogare a Regulamentului (CEE) nr.1191/69 şi
nr.1107/70 ale Consiliului;
Legea nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilitati publice, cu modificările şi completările
ulterioare;
Legea nr.92/2007a serviciilor de transport public local, cu modificările şi completările
ulterioare şi a Normele din 23 noiembrie 2007 de aplicare a legii;
Ordinul nr. 272 din 12 decembrie 2007 pentru aprobarea normelor cadru privind stabilirea,
ajustarea şi modificarea tarifelor pentru serviciile de transport public local de personae;
Ordinul nr.263 din 6 decemrie 2007 privind aprobarea Normelor-cadru privind modalitatea
de atribuire a contractelor de delegare a gestiunii serviciilor de transport public local;
Ordinul nr. 972 din 3 octombrie 2007 pentru aprobarea Regulamentului-cadru pentru
efectuarea transportului public local şi a Caietului de sarcini-cadru al serviciilor de transport
public local;
Contractul nr.43357/08.12.2011 privind delegarea serviciului public de transport local pe
raza municipiului Satu Mare,
Hotărârea Consiliului Local Satu Mare nr. 183/2016 privind modificarea Organigramei şi a
Regulamentului de Organizare şi Funcţionare ale societăţii Transurban SA Satu Mare;
Prevederile Actului Constitutiv aprobat ca Anexă prin art.5 al Hotărârii Consiliului Local

Satu Mare nr.109/25.04.2013 privind implementarea guvernanţei corporative la Transurban SA
Satu Mare;

Candidaturile şi documentele solicitate prin prezentul anunţ se depun până la data de 6
aprilie 2017, ora 15.00 la registratura Primăriei Municipiului Satu Mare, Piaţa 25
Octombrie nr. 1.
În data de 10.04.2017, dosarele de candidatură sunt evaluate în raport cu minimul de
criterii stabilite pentru selecţie, iar cele ce nu întrunesc minimul de criterii al profilului de
candidat sunt respinse din lista lungă.
Candidaţii selectaţi vor fi anunţaţi telephonic şi prin e-mail asupra datei şi locaţiei de
desfăşurare a interviului. Persoana de contact: Ciulean Oana Maria, preşedinte Comisie
selecţie, telefon: 0261807561

COMISIA DE SELECŢIE
Preşedinte Ciulean Oana Maria
Membri;: Racolţa Mihaela,
Masculic Csaba.

