
 1 

                                                                          Anexa nr.2 
    

 

 
 
 

CONDIŢII GENERALE ŞI SPECIFICE 
pentru procedura de evaluare/selecţie prealabilă a membrilor Consiliul de 
Administraţie al Regiei Autonome „Aeroportul Transilvania” Tîrgu Mureş 

 
 
 
 

Ocuparea posturilor din cadrul Consiliului de Administraţie al Regiei Autonome „Aeroportul 

Transilvania” Tîrgu Mureş se face, potrivit dispoziţiilor art.5, alin.(4) din Ordonanţa de urgenţă 

a Guvernului nr. 109/2011, privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu 

modificările şi completările ulterioare,  

Anunţul privind organizarea select iei prealabile vizează ocuparea unor posturi din cadrul 

Consiliului de Administraţie al Regiei Autonome „Aeroportul Transilvania” Tîrgu Mureş, după 

cum urmează: 

A. 1 (un) post administrator executiv, preşedinte al Consiliului de Administraţie, 

reprezentant al autorităţii tutelare; 

B. 1 (un) post administrator executiv, vicepreşedinte al Consiliului de Administraţie; 

C. 1 (un) post de administrator neexecutiv, membru al comitetului de audit, auditor 

statutar; 

D. 1 (un) post de administrator neexecutiv, membru al comitetului de audit. 

Select ia se realizează cu respectarea principiilor nediscriminării, tratamentului egal s  i 

transparent  ei s i cu luarea în considerare a specificului domeniului de activitate al Regiei 

Autonome „Aeroportul Transilvania”.  

Se stabilesc condiţiile generale si specifice pentru participarea la selecţia prealabilă, după cum 

urmează: 

I. Condiții generale:  

a. să aibă cetăţenia româna , cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene 

sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European s i domiciliul în România;  

b. să cunoască limba română (scris s i vorbit);  

c. să aibă capacitate deplina  de exercit iu;  

d. să aibă o stare de sănătate corespunzătoare funcţiei pe care candidează, 

atestata   pe baza  de documente medicale;  

e. să nu fi fost destituit dintr-o funcţie publica  sau să nu-i fi fost încetat contractul 

individual de munca   pentru motive disciplinare în ultimii 5 ani;  

f. să nu fi desfăşurat activitate de poliţie politica  , astfel cum este definita   prin 

lege;  
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g. sa  nu fie persoană incapabilă, potrivit legii, ori care a fost condamnată pentru:  

- gestiune frauduloasa  , abuz de încredere, fals, uz de fals, înşelăciune, 

delapidare, mărturie mincinoasa , dare sau luare de mita  ;  

- infracţiunile prevăzute de Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea s  i 

sancţionarea spălării banilor, precum s i pentru instituirea unor măsuri de 

prevenire s i combatere a finanţării actelor de terorism, republicată, cu 

modifica rile s i completa rile ulterioare,  

- infracţiunea de bancrută simplă, infracţiunea de bancrută frauduloasă, 

infracţiunea de gestiune frauduloasă, infracţiunea  de delapidare. 

h. să nu aibă înscrise în cazierul fiscal faptele sancţionate contravenţional sau 

penal de legile fiscale, contabile, vamale, precum şi cele care privesc disciplina 

financiară, aşa cum sunt prevăzute de art.4 din Ordonanţa Guvernului 

nr.39/2015 privind cazierul fiscal; 

i. sa  nu facă parte din mai mult de 4 consilii de administrat  ie ale unor regii 

autonome sau societăţi comerciale; 

 

 II.  Condiţii specifice: 

A. Pentru postul de administrator executiv, preşedinte al Consiliului de Administraţie, 

reprezentant al autorităţii tutelare: 

 să fie absolvent de studii universitare absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în 

următoarele domenii fundamentale de ierarhizare şi ramuri de ştiinţă (conform H.G. 

nr.580/2014 cu modificările şi completările ulterioare, inclusiv echivalente ale 

acestora, conform structurii instituţiilor de învăţământ superior şi specializărilor 

/programelor de studii universitare la momentul absolvirii): 

a) ştiinţe inginereşti, ramura de ştiinţă:  

 inginerie civilă;  

 inginerie electrică, electronică şi telecomunicaţii; 

 ingineria transporturilor; 

 ingineria sistemelor, calculatoare şi tehnologia informaţiei;  

 inginerie mecanică, mecatronică, inginerie industrială şi management. 

b) ştiinţe sociale – ramura de ştiinţă: 

 ştiinţe juridice; 

 ştiinţe economice. 

 Să aibă experienţa de cel puţin 5 ani în domeniul de activitate al Regiei Autonome 

„Aeroportul Transilvania” (cod CAEN 5223 – Activităţi de servicii anexe transporturilor 

aeriene) si/sau în activitatea de administrare de societăţi comerciale ori regii 

autonome; 

 cunoştinţe de limba engleză, nivel „avansat” -  verificate prin test prealabil şi 

eliminatoriu elaborat de un expert intern cu competenţe specifice sau de către un 

extern a cărui servicii vor fi cooptate cu respectarea dispoziţiilor legale, după caz. 
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B. Pentru postul de administrator executiv, vicepreşedinte al Consiliului de Administraţie: 

 să fie absolvent de studii universitare absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în 

următoarele domenii fundamentale de ierarhizare şi ramuri de ştiinţă (conform H.G. 

nr.580/2014 cu modificările şi completările ulterioare, inclusiv echivalente ale 

acestora, conform structurii instituţiilor de învăţământ superior şi specializărilor 

/programelor de studii universitare la momentul absolvirii): 

a) ştiinţe inginereşti, ramura de ştiinţă:  

 inginerie civilă;  

 inginerie electrică, electronică şi telecomunicaţii; 

 ingineria transporturilor; 

 ingineria sistemelor, calculatoare şi tehnologia informaţiei;  

 inginerie mecanică, mecatronică, inginerie industrială şi management. 

b) ştiinţe sociale – ramura de ştiinţă: 

 ştiinţe juridice; 

 ştiinţe economice. 

 să aibă experienţă de cel puţin un an în administrarea/managementul unor regii 

autonome sau societăţi comerciale profitabile din domeniul de activitate al regiei 

autonome (cod CAEN 5223 – Activităţi de servicii anexe transporturilor aeriene), inclusiv 

societăţi comerciale din sectorul privat; Profitabilitatea se probează cu cel puţin un 

exerciţiu financiar încheiat cu profit în perioada de administrare/management; 

 să nu aibă calitatea de funcţionar public sau să aparţină altor categorii de personal din 

cadrul autorităţii publice tutelare sau al altor instituţii publice. 

 să aibă cunoştinţe de limba engleză, nivel „avansat” -  verificate prin test prealabil şi 

eliminatoriu elaborat de un expert intern cu competenţe specifice sau de către un 

extern a cărui servicii vor fi cooptate cu respectarea dispoziţiilor legale, după caz. 

C. Pentru postul de administrator neexecutiv, membru al comitetului de audit, auditor 

statutar: 

 să fie persoană fizică autorizată să efectueze audit statutar de către autoritatea 

competentă, respectiv Camera Auditorilor Financiari din România (CAFR),  în conformitate 

cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.90/2008 privind auditul statutar al 

situaţiilor financiare anuale şi al situaţiilor financiare anuale consolidate şi supravegherea în 

interes public a profesiei contabile, cu modificările şi completările ulterioare; 

 să aibă experienţă de cel puţin un an în administrarea/managementul unor regii autonome 

sau societăţi comerciale profitabile din domeniul de activitate al regiei autonome (cod CAEN 

5223 – Activităţi de servicii anexe transporturilor aeriene), inclusiv societăţi comerciale din 

sectorul privat; Profitabilitatea se probează cu cel puţin un exerciţiu financiar încheiat cu 

profit în perioada de administrare/management; 

 să nu aibă calitatea de funcţionar public sau să aparţină altor categorii de personal din 

cadrul autorităţii publice tutelare sau al altor institut  ii publice. 

 
D. Pentru un post de administrator neexecutiv, membru al comitetului de audit: 

 să fie absolvenţi de studii universitare absolvite cu diplomă de licenţă în următoarele 
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domenii fundamentale de ierarhizare şi ramuri de ştiinţă (conform H.G. nr. nr.580/2014 cu 

modificările şi completările ulterioare, inclusiv echivalente ale acestora, conform structurii 

instituţiilor de învăţământ superior şi specializărilor /programelor de studii universitare la 

momentul absolvirii): 

a) ştiinţe inginereşti, ramura de ştiinţă:  

 inginerie civilă;  

 inginerie electrică, electronică şi telecomunicaţii; 

 ingineria transporturilor; 

 ingineria sistemelor, calculatoare şi tehnologia informaţiei;  

 inginerie mecanică, mecatronică, inginerie industrială şi management. 

b) inginerie şi management – ramura de ştiinţă Inginerie şi management în industria 

turismului; 

c) geografie – ramura de ştiinţă geografia turismului; 

d) administrarea afacerilor – ramura de ştiinţă economia comerţului, turismului, 

serviciilor şi managementul calităţii; 

e) ştiinţe sociale – ramura de ştiinţă - ştiinţe economice. 

 să aibă experienţă de cel puţin un an în administrarea/managementul unor regii autonome 

sau societăţi comerciale profitabile din domeniul de activitate al regiei autonome (cod CAEN 

5223 – Activităţi de servicii anexe transporturilor aeriene), inclusiv societăţi comerciale din 

sectorul privat; Profitabilitatea se probează cu cel puţin un exerciţiu financiar încheiat cu 

profit în perioada de administrare/management; 

 să nu aibă calitatea de funcţionar public sau să aparţină altor categorii de personal din 

cadrul autorităţii publice tutelare sau al altor instituţii publice.” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


