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PROCEDURA 
 Privind organizarea evaluării/selecţiei candidaţilor pentru funcţiile de Director Economic şi Director 

Tehnic în cadrul societăţii Transurban SA Satu Mare 
 
 
 In conformitate cu dispozitiile art. 35 din OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a 
întreprinderilor publice, Consiliul de Administraţie al Societăţii Transurban S.A. Satu Mare, cu sediul în 
Satu Mare, str.Gara Ferăstrău nr.9, înregistrată la ORC Satu Mare sub nr.J30/1291/2005, RO.18171186 
 
                                                                         ANUNŢĂ 

Organizarea procedurii de selecţie a candidaţilor pentru funcţiile de Director Economic şi Director 
Tehnic  

 
Procedura se va desfăşura cu respectarea principiilor transparenţei, liberului acces, obiectivităţii, 
egalităţii de şanse, nediscriminării şi profesionalismului. 
 
Părţi responsabile în procedura de selecţie: 
 
Comitetul de Nominalizare şi Remunerare din cadrul Consiliului de Administraţie al Transurban S.A. Satu 
Mare, format din: 
 
                                   1. Leitner Ioan 
                                   2. Sângeorzan Radu-Bogdan 
                                   3. Enătescu Maria-Emilia 
 
Obiectivele urmărite în cadrul procedurii de evaluare şi selectie a candidaţilor sunt: îmbunătăţirea 
performanţelor societăţii prin angajarea celor mai competente persoane capabile să îndeplinească 
atribuţiile funcţiei în condiţii de eficienţă, eficacitate şi economicitate. 
 
 CONDIŢII GENERALE ŞI SPECIFICE PENTRU CANDIDAŢI: 
I. Condiţii generale:   
 Poate candida persoana care îndeplineşte următoarele condiţii: 
 are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor 
aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România; 
 studii superioare profil economic sau tehnic; 
 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 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 reabilitarea; 
 nu a fost destituit dintr-o functie publica sau nu i-a incetat contractul individual de munca 
pentru motive disciplinare in ultimii 5 ani; 
 sa nu se afle intr-o situatie de conflict de interese sau  
incompatibilitate, conform legii; 

 
II. Conditii specifice pentru funcţia de Director Economic: 

a) studii superioare, profil economic; 
b) experienţă profesională în domeniul economic, financiar, contabil sau audit de cel 

puţin 10 ani; 
c) 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). 

d) Să aibă cunostinte de guvernanţă corporativă 
e) Să cunoască legislatia financiară şi fiscală; 
f) Să detină cunoştinte referitoare la domeniul de activitate al Transurban S.A. 
g) 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. 

h) Să se bucure de integritate şi de o reputaţie personală şi profesională foarte 
bune; 

 
II.1. Criterii de evaluare şi selectie: 
 II.1.1. Competenţe specifice sectorului de activitate; 

a) Cunoştinte privind organizarea şi conducerea evidenţei financiar-contabile a 
unei întreprinderi publice ori societăti din sectorul privat, experienţă în 
specialitate; 

b) Cunoaşterea legislaţiei în domeniul financiar-contabil în general si în particular 
legislatia specifică unei societăti de transport de călători; 

 II.1.2. Competenţe profesionale de importanţă strategică: 
a) Experienţă în conducere (ocuparea unor funcţii de conducere în conditiile 

Sectiunii II, punctul c). 
b) Intelegere aprofundată a sistemelor de management a unei societăti şi a 

cerinţelor unei activităti eficiente; 
c) Întelegerea directiilor strategice de dezvoltare a transporului public local; 



d) Capacitate de luare a deciziilor şi de evaluare a impactului acestora asupra 
societătii şi angajaţilor acesteia; cunoştinte referitoare la managementul 
riscului; 

e) Experienţă în aplicarea unor măsuri de îmbunătăţire a activităţii; 
f) Cunoştinţe privind sistemul de control intern/managerial la societăţile publice; 

 
 II.1.3. Cunoştinte de guvernanţă corporativă (legislatie şi capacitate managerială în domeniu) 
 II.1.4. Competenţe sociale şi personale: 

a) Abilităţi de comunicare şi negociere 
b) Capacitate de analiză şi sinteză, inclusiv a datelor economice; 
c) Abilităti de relationare (gestionarea de relatii cu instituţii de audit financiar, 

autorităţi publice locale, abilitatea de a comunica în mod transparent şi deschis 
cu subalternii, cu publicul, cu autorităţile locale,etc.) 

           II.1.5. Integritate şi reputatie. 
 
 
 III. Condiţii specifice pentru funcţia de Director Tehnic: 

a) studii superioare, profil tehnic; 
b) vechime în specialitate tehnică de minim 10 ani; 
c) 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). 

d) Să aibă cunoştinte de guvernanţă corporativă; 
e) Să detină cunoştinte referitoare la domeniul de activitate al Transurban S.A. 
f) 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. 

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

 
III.1 Criterii de evaluare şi selectie: 

III.1.1 Competenţe specifice sectorului de activitate; 
a) Experienţă managerială şi în specialitate; 
b) Cunoştinte specifice tehnice şi legislative în domeniul transportului 

public; 
III.1.2 Competenţe profesionale de importanţă strategică: 

a) Experienţă în conducere (ocuparea unor functii de conducere în 
conditiile Sectiunii III, punctul c). 

b) Intelegere aprofundată a sistemelor de management a unei societăţi şi 
a cerinţelor unei activităti eficiente; 



c) Intelegerea directiilor strategice de dezvoltare a transporului public 
local; 

d) Capacitate de luare a deciziilor şi de evaluare a impactului acestora 
asupra societătii şi angajatilor acesteia; cunoştinţe referitoare la 
managementul riscului; 

e) Experienţă în aplicarea unor măsuri de îmbunătăţire a activitătii; 
f) Cunoştinte privind sistemul de control intern/managerial la societătile 

publice; 
 

      III.1.3 Cunoştinte de guvernanţă corporativă (legislatie şi capacitate managerială în domeniu) 
      III.1.4. Competenţe sociale şi personale: 

a) Abilităţi de comunicare şi negociere 
b) Capacitate de analiză şi sinteză, creativitate şi spirit de initiativă, viziune 

şi identificarea oportunităţilor de dezvoltare; 
c) Abilităti de relaţionare (gestionarea de relatii cu institutii publice, 

autorităti publice locale, abilitatea de a comunica în mod transparent şi 
deschis cu subalternii, cu publicul, cu autoritătile locale,etc.) 

         III.1.5. Integritate şi reputaţie. 
          
       Introducerea datelor în planul de selecţie se efectuează de către Comitetul de nominalizare şi 
remunerare. 
 
IV. IMPLEMENTAREA PLANULUI DE SELECŢIE. IDENTIFICAREA ŞI CĂUTAREA CANDIDAŢILOR: 
 
 Anunţul privind selecţia Directorului Economic/Directorului Tehnic al Transurban S.A. Satu Mare, 
se publică, prin grija preşedintelui Consiliului de administraţie în cel putin două ziare economice şi/sau 
financiare cu largă răspândire ( cerinţă a OUG 109/2011-art.35 alin 6) si pe pagina de internet a 
societatii ( cerinta a OUG 109/2011-art.35 alin.6). Acesta include conditiile ce trebuie întrunite de 
candidati şi criteriile de evaluare a acestora. Selecţia se realizează cu respectarea principiilor 
nediscriminării, tratamentului egal şi transparentei. 
 
V. PROCEDURA DE DESFĂŞURARE A SELECŢIEI ESTE URMĂTOAREA: 
 
Persoanele interesate pot depune personal până în data de 24.07.2017, ora 15:00, la Secretariatul 
societătii Transurban S.A. Satu Mare, str. Gara Ferăstrău, nr.9, Jud: Satu Mare, următoarele documente:  

 cererea de înscriere ce cuprinde în mod obligatoriu şi un opis al documentelor depuse;  
 CV in format Europass; 
 Copia actului de identitate; 
 Copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor, alte documente care sa certifice efectuarea 

unor specializari si copiile documentelor care atesta indeplinirea conditiilor specifice; 
 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; 
 Adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate; 
 Cazier judiciar 
 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; 

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

 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 

 
 VI. ETAPELE PROCEDURII DE SELECŢIE: 
 
VI. 1. Crearea listei lungi a candidaţilor. Procesul de evaluare a listei lungi: 
 
Dosarele de candidatură depuse în termen formează împreună lista lungă. 
Coordonarea activitătilor care stau la baza elaborării listei lungi se face de către Comitetul de 
nominalizare şi remunerare, astfel: 

a) Crearea listei lungi din toate aplicatiile/dosarele de candidatură complete şi depuse la 
timp. 

b) Evaluarea dosarelor de candidatură în raport cu minimul de criterii stabilite pentru 
selecţie; 

c) Eliminarea din lista lungă a candidaţilor care nu întrunesc minimul de criterii al profilului 
de candidat şi informarea în scris a candidaţilor respinşi de pe lista lungă; 

d) Verificarea informaţiilor din dosarele de candidatură rămase pe lista lungă şi stabilirea 
punctajului conform grilei de evaluare pentru fiecare criteriu din cadrul matricei 
profilului pentru fiecare candidat şi solicitarea de clarificări suplimentare unde e cazul; 

e) Realizarea unei analize comparative a candidaţilor rămaşi în lista lungă, prin raportare la 
profilul candidatului pentru funcţia de director economic/director tehnic. 

f) Eliminarea din lista lungă a candidaţilor care au obtinut un punctaj conform grilei de 
evaluare mai mic decât al celorlalţi şi informarea candidatilor respinşi în această etapă. 
 



Candidaţii sunt eliminati de pe lista lungă în ordinea descrescătoare a punctajului obtinut 
conform matricei profilului, până la limita a maximum 5 candidati, pentru fiecare funcţie 
în parte, rezultând astfel lista scurtă. 
 

 VI.2. Procedura de selecţie finală- Crearea listei scurte a candidatilor. Procesul de evaluare a 
listei scurte. Criterii de stabilire a clasamentului candidaţilor. 
 
 Lista scurtă a candidatilor este realizata de Comitetul de nominalizare si remunerare prin 
parcurgerea urmatoarelor etape: 
 

a) Depunerea declaratiei de intentie de către candidaţii aflaţi în lista scurtă. 
Candidatilor din lista scurtă li se comunică de către comitetul de nominalizare şi 
remunerare faptul că în termen de 15 zile de la data stabilirii listei scurte trebuie să 
depună în scris la societate declaraţia de intenţie întocmită în baza elementelor din 
scrisoarea de aşteptări  şi a informaţiilor publice privind activitatea societăţii Transurban 
SA Satu Mare, prin care candidaţii îşi prezintă viziunea, programul privind dezvoltarea 
societăţii; declaraţia de intenţii se redactează potrivit regulilor generale pentru 
redactarea declaraţiei de intenţie aprobate – anexa 1d) la Normelor Metodologice din 
28/.09.2016 pentru stabilirea criteriilor de selecţie, de întocmire a listei scurte de până la 
5 candidaţi pentru fiecare post, a clasamentului acestora, a procedurii privind numirile 
finale, precum şi a altor măsuri necesare implementării prevederilor Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor 
publice. 
 

b) Evaluarea declaratiei de intenţie. 
Rezultatele evaluării se integrează în matricea profilului de candidat. 
 

c) Realizarea interviului şi sustinerea declaraţiei de intenţie a candidatului- care va avea 
loc la data stabilită de comisiei conform calendarului, dar nu mai mult de 5 zile de la data 
încheierii selecţiei dosarelor, precum şi afişarea rezultatului final al procedurii pe site-ul 
societatii Transurban S.A. cu menţiunea admis/respins.  
 
Selectia finală a candidaţilor aflaţi în lista scurtă se face pe bază de interviu şi prin 
susţinerea declaraţiei de intenţie organizat de către Comitetul de nominalizare şi 
remunerare. 

Planul interviului şi grila de evaluare sunt aduse la cunoştinţa candidaţilor înainte de 
susţinerea interviului. 

  În cadrul interviului se testează şi se evaluează de către Comisia de evaluare şi 
următoarele: 
 

 Capacitatea managerială; 
 Abilităţi de comunicare; 
 Capacitatea de analiză şi sinteză, 
 Motivaţia candidatului; 
 Comportamentul in situaţii de criză; 
 Capacitatea de a lua decizii şi de a evalua impactul acestora, 



 Abilităţi specifice impuse de funcţia pentru care candidează; 
 Organizarea şi exercitarea controlului. 
  Evaluarea/selecţia se face prin acordarea unui punctaj de către fiecare membru al 
comisiei de selecţie de la 1 la 5 puncte, conform planului de interviu şi a grilei de evaluare. 
 Desemnarea/selectarea candidaţilor propuşi pentru functia de Director Economic și 
Director Tehnic al societăţii Transurban SA Satu Mare, se face în ordine descrescătoare a 
punctajelor obţinute. 
  La punctaje egale candidaţii aflaţi în această situaţie vor fi invitaţi la un nou interviu în 
urma căruia comisia de selecţie va decide candidaţii admişi. 
 Punctajul minim pentru a fi declarat admis este de minimum 60 de puncte 
 

d) Elaborarea raportului pentru numirile finale: 
Dupa finalizarea interviurilor, Comitetul de nominalizare si remunerare intocmeste 
raportul pentru numirile finale, care include clasificarea candidatilor cu motivarea 
acesteia. 
 

e) Transmiterea raportului pentru numirile finale către Consiliul de Administraţie al 
Transurban S.A. Satu Mare, în vederea numirii Directorului Economic/Tehnic. 
 

f) Incheierea contractului de mandat. 
 
Rezultatul procedurii va fi comunicat telefonic candidaţilor şi se va publica pe site-ul 
Transurban S.A. 
 

 Prevederile prezentei proceduri se completează de drept cu prevederile O:U.G. nr. 109/2011 
privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modifcările şi completările ulterioare şi 
prevederile Normelor Metodologice din 28/.09.2016 pentru stabilirea criteriilor de selecţie, de 
întocmire a listei scurte de până la 5 candidaţi pentru fiecare post, a clasamentului acestora, a 
procedurii privind numirile finale, precum şi a altor măsuri necesare implementării prevederilor 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor 
publice. 
 
 

 
VII. Comitetul de nominalizare si remunerare va realiza procedura de selectie, după următorul 
calendar: 

a) Publicarea anunţului privind selecţia directorilor -23.06.2017; 
b) Depunerea dosarelor de participare- până la data de 24.07.2017; 
c) Selecţia dosarelor  şi desemnarea candidatilor pentru formarea listei scurte- 28.07.2017; 
d) Termen limită pentru transmiterea declaraţiilor de intenţie- 14.08.2017; 
e) Susţinerea interviului- 16.08.2017 
f) Anuntarea rezultatelor interviului-17.08.2017 
g) Contestaţiile pot fi depuse la secretariatul Transurban S.A. Satu Mare în data de 18.08.2017 

între orele 7.00-15.00. 
h) Rezultatul contestaţiilor va fi publicat pe site-ul Transurban S.A. www.transurbansatumare.ro in 

data de 21.08.2017 

http://www.transurbansatumare.ro/


i) Publicarea și comunicarea rezultatelor-21.08.2017. 
 

 

 
 

 
 VIII. Bibliografie: 
 

 VIII.1 Bibliografie comună: 
 Legea nr.31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare;  
 O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările şi 
completările ulterioare;  
 Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice nr.51/2006, republicată. 
 Ordinul Ministerului Internelor si Reformei Administrative nr.353/2007 pentru aprobarea 
Normelor de aplicare a Legii nr.92/2007 privind serviciile de transport public local. 
 Planul de administrare al Transurban S.A. Satu Mare aprobat prin HCL nr...../...... 
 Planul de management al Transurban S.A. Satu Mare pentru perioada 2013-2017, aprobat de 
Consiliul de Administratie al Transurban S.A. Satu Mare, disponibil pe site-ul 
www.transurbansatumare.ro. 
 
VII.2 Bibliografie specifica pentru postul de Director Economic: 
 Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare; 
 Legea 207/2015 privind Codul de Procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare; 
 OMFP nr.2634/2015 privind documentele financiar-contabile; 
 OMFP nr.2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii 

elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii; 
 Ordinul nr.123/2016 privind principalele aspecte legate de întocmirea şi depunerea situaţiilor 

financiare anuale si a raportarilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitatile 
teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice; 
 

VIII.3 Bibliografie specifică pentru postul de Director Tehnic: 
 Ordin nr.972/2007 pentru aprobarea regulamentului-cadru pentru efectuarea transportului 

public local şi a Caietului de sarcini-cadru al serviciilor de transport public local; 
 O.G. nr.27/2011, privind transporturile rutiere, cu modificările şi completarile ulterioare; 
 O.U.G. 195/2002, privind circulatia pe drumurile publice; 

 
 
 

 
  Comitetul de Nominalizare si Remunerare 
 
 Leitner Ioan 
 Sângeorzan Radu-Bogdan 
 Enătescu Maria-Emilia 

http://www.transurbansatumare.ro/

