ANUNŢ
In conformitate cu prevederile OUG Nr.109/2011, privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice,
Consiliul de Administratie al SocietatiiTransurban S.A. Satu Mare, cu sediul in Satu Mare, str.Gara Ferastrau
nr.9, organizeaza procedura de selectie a directorulul economic si a directorului tehnic.
Procesul de selecţie va consta în depunerea de către candidaţi a unui dosar de candidatură însoţit de
declaraţia de intenţie şi declaratia de consimtamant, respectiv susţinerea unui interviu de selecţie, după
următorul calendar:









Depunerea candidaturilor se va face până în data de 24.07.2017, ora 13.00
Selecţia dosarelor şi întocmirea listei scurte se va face până la data de 28.07.2017
Termen limita pentru transmiterea declaratiilor de intentie:14.08.2017
Sustinerea interviului-16.08.2017
Anuntarea rezultatelor interviului-17.08.2017
Contestatiile pot fi depuse la secretariatul Transurban S.A. in data de 18.08.2017 intre orele 7.00-15.00
Rezultatul contestatiilor va fi publicat pe site-ul Transurban S.A. www.transurbansatumare.ro in data
de 21.08.2017
Publicarea si comunicarea rezultatelor-22.08.2017;

Conditii generale:


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;



studii superioare profil economic sau tehnic



are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;



are capacitate deplină de exerciţiu;




are o stare de sănătate corespunzătoare, atestată pe baza de documente medicale valabile;
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 reabilitare.



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;



sa nu se afle într-o situație de conflict de interese sau incompatibilitate, conform legii.

Conditii specifice pentru funcţia de Director Economic


studii superioare, profil economic;



experienţă profesională în domeniul economic, financiar, contabil sau audit de cel puţin 10
ani;



să aibă experienţă relevantă în activitatea de conducere a unor întreprinderi publice ori
societăti din sectorul privat ( prin experienţă relevantă în activitatea de conducere se întelege
ocuparea următoarelor funcţii: administrator sau membru în consiliul de administraţie,

director general, director economic, director, alte funcţii de conducere echivalente functiei de
director, indiferent de denumirea acesteia).


Să aibă cunostinte de guvernanţă corporativă



Să cunoască legislatia financiară şi fiscală;



Să detină cunoştinte referitoare la domeniul de activitate al Transurban S.A.



Să detină calităti personale specifice funcţiei ce urmează a fi exercitată, respectiv: capacitate
de analiză şi sinteză, gândire strategică, logică şi ratională, promptitudine şi eficienţă;
asumarea responsabilităţii; flexibilitate; corectitudine; rezistentă la stres; spirit de initiativă;
abilităti de comunicare, de organizare, de sustinere argumentată a opiniilor proprii, de
negociere, de colaborare, etc.



Să se bucure de integritate şi de o reputaţie personală şi profesională foarte bune.

Condiţii specifice pentru funcţia de Director Tehnic:


studii superioare, profil tehnic;



vechime în specialitate tehnică de minim 10 ani;



experienţă relevantă în activitatea de conducere a unor întreprinderi publice ori societăti
comerciale din domeniul transporturilor (prin experienţă relevantă în activitatea de conducere
se întelege ocuparea următoarelor funcţii: administrator sau membru în consiliul de
administratie, director general, director tehnic, director, alte funcţii de conducere echivalente
funcţiei de director, indiferent de denumirea acesteia).



Să aibă cunoştinte de guvernanţă corporativă;



Să detină cunoştinte referitoare la domeniul de activitate al Transurban S.A.



Să detină calităţi personale specifice funcţiei ce urmează a fi exercitată, respectiv: capacitate
de analiză şi sinteză, gândire strategică, logică şi ratională, promptitudine şi eficienţă;
asumarea responsabilitătii; flexibilitate; corectitudine; rezistenta la stres; spirit de initiativă;
abilităti de comunicare, de organizare, de sustinere argumentată a opiniilor proprii, de
negociere, de colaborare, etc.



Să se bucure de integritate şi de o reputatie personală şi profesională foarte bune;

Criterii de evaluare: Indeplinirea cerintelor de mai sus si a celor cerute prin OUG 109/2011 privind
guvernanta corporativa a intreprinderilor publice .

1. Indeplinirea cerinţelor minime
2.
3.
4.

5.

6.
7.
8.

competente specifice sectorului transport
competente profesionale de importanta strategica
competente de guvernanta corporativa
competente sociale si personale
Capacitatea de a lua decizii şi de a evalua impactul acestora
Abilităţi specifice impuse de funcţia pentru care candidează
Organizarea şi exercitarea controlului

Dosarul de candidatură se va depune la Secretariatul societatii Transurban S.A. Satu Mare, str.Gara
Ferastrau nr.9 personal sau prin posta şi trebuie să conţină, în mod obligatoriu, următoarele documente:
1.

cererea de înscriere ce cuprinde în mod obligatoriu şi un opis al documentelor depuse;

2.

CV in format Europass;

3.

Copia actului de identitate;

4.

Copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor, alte documente care sa certifice efectuarea
unor specializari si copiile documentelor care atesta indeplinirea conditiilor specifice;

5.

Copia carnetului de munca, conforma cu originalul, si/sau, dupa caz, o adeverinta care sa ateste
vechimea in munca, in functie/profesie/ pe un post similar si/sau in specialitatea studiilor;

6.

Adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate;

7.

Cazier judiciar

8.

Declaratie pe proprie raspundere prin care candidatul va confirma că nu se află într-una din
situaţiile prevăzute la art.6 din O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanţa corporativă a
întreprinderilor publice ori ca nu a suferit o condamnare definitivă pentru o infracţiune legată de
conduita profesională;

9.

Declaraţie de consimţământ care să confirme acordul candidatului de a se procesa datele sale
personale în scopul procedurii de recrutare şi selecţie;

10. Modelele declaraţiilor solicitate şi bibliografia sunt disponibile la sediul societătii din Satu Mare,
str.Gara Ferăstrău nr.9 la biroul Resurse Umane, Salarizare, Secretariat sau pe pagina de internet
www.transurbansatumare.ro.
Fiecare dosar depus va primi un număr de înregistrare cu data şi ora depunerii.
Depunerile se fac de luni până vineri, în intervalul 07:00-15:00, însoţite de o cerere de înregistrare a
candidaturii în 2 exemplare.

Pe fiecare dosar de candidatură se va mentiona textul scris ”Candidatură pentru funcţia de Director
Economic/Director Tehnic al Transurban S.A. Satu Mare, în conformitate cu prevederile art.35 din
O.U.G. 109/2011” numele şi prenumele candidatului, domiciliul, număr de telefon de contact, adresa
de e-mail pentru corespondenţă.

Date de contact pentru lamuriri suplimentare:



Telefon: 0261.721.971 (doamna Pataki Ramona-Sef birou Resurse Umane)



Fax: 0261.721.972



E-mail:personal.transurban@gmail.com

