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HOTĂRÂREA NR. 34 

din 29 martie 2018 

privind numirea administratorului executiv - vicepreşedinte al Consiliului de 

Administraţie la Regia Autonomă “Aeroportul Transilvania“ 

 

 

Consiliul Judeţean Mureş, 

Văzând Expunerea de motive nr.6285/28.03.2018 a Preşedintelui Consiliului Judeţean 

Mureş, Raportul privind numirile finale elaborat de comisia de selecţie, Raportul de 

specialitate al Serviciului Resurse Umane, Raportul Serviciului Juridic, precum şi avizul 

comisiilor de specialitate, 

Luând în considerare Hotărârile Consiliului Judeţean Mureş nr.168/27.10.2016, 

nr.145/28.09.2017 şi nr.163/26.10.2017, 

În conformitate cu dispoziţiile prevederile art.5, alin.(3) din Ordonanţa de urgenţă a 

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

modificările şi completările ulterioare,  

Având în vedere dispoziţiile art.1, pct.6, lit.b), art.44, alin. (7) şi (9), lit.a) din Normele 

metodologice 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, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.722/2016, 

În temeiul art.91, alin.(1), lit. f) şi ale art.97 din Legea administraţiei publice locale 

nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 
hotărăşte: 

 
Art.1. Ia act de finalizarea procedurii de selecţie prealabilă a membrilor Consiliului de 

Administraţie al R.A. „Aeroportul Transilvania” Tîrgu Mureş, iniţiată prin Hotărârea 

Consiliul Judeţean Mureş nr.168/2016 privind stabilirea unor măsuri de demarare a 

procedurii de selecţie pentru unii membri ai Consiliului de Administraţie al R.A. 

„Aeroportul Transilvania” Tîrgu Mureş.  

Art.2. Cu data de 16.04.2018, domnul Popa Daniel Marius se numeşte în calitate de 

administrator executiv - vicepreşedinte al Consiliului de Administraţie la R.A. 

„Aeroportul Transilvania” Tîrgu Mureş. 

(2) Până la data menţionată la alin.(1), anterior semnării contractului de mandat 

prevăzut la art.4, domnul Popa Daniel Marius are obligaţia prezentării la zi, a 

documentelor care dovedesc, corespunzător începerii mandatului, îndeplinire condiţiilor 

prevăzute de lege. 
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Art.3. Se constată încetarea mandatului provizoriu acordat domnului Pop Ioan Petru prin 

Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr.186/23.11.2017 privind desemnarea unui 

administrator executiv provizoriu în Consiliul de Administraţie al R.A. „Aeroportul 

Transilvania” Tîrgu Mureş, începând cu data de 16.04.2018. 

Art.4. (1) Se aprobă încheierea contractului de mandat între Consiliul Judeţean Mureş şi 

persoana numită potrivit art.2 din prezenta hotărâre, în calitate de administrator 

executiv- vicepreşedinte al Consiliului de Administraţie la R.A. „Aeroportul Transilvania” 

Tîrgu Mureş, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

(2) Se mandatează preşedintele Consiliului Judeţean Mureş, cu semnarea contractului de 

mandat prevăzute la alin.(1). 

Art.5. Se aprobă iniţierea procedurii de selecţie pentru ocuparea postului de  

administrator neexecutiv, membru al comitetului de audit, vacant în Consiliul de 

Administraţie al Regiei Autonome „Aeroportul Transilvania” Tîrgu Mureş. 

Art.6. Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului - Judeţul Mureş, persoanei 

nominalizate la art.2, Direcţiei Economice din cadrul Consiliului Judeţean Mureş şi 

Regiei Autonome "Aeroportul Transilvania" Tîrgu Mureş, care răspunde de aducerea sa la 

îndeplinire. 

 

 

PREŞEDINTE                                                                            Contrasemnează 

Péter Ferenc                                                               SECRETAR

                        Paul Cosma  
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Nr. 6285/28.03.2018 

Dosar _____________ 

 

 

EXPUNERE DE MOTIVE 

privind numirea administratorului executiv - vicepreședinte al Consiliului de 

Administrație la Regia Autonomă “Aeroportul Transilvania“ 

 

 

 

În conformitate cu prevederile art.5, alin.(3) din Ordonanța de urgență a Guvernului 

nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice membrii consiliului de 

administraţie se numesc de autoritatea publică tutelară. 

Această desemnare se face, potrivit alin.(5) al aceluiași articol în baza unei evaluări sau 

selecţii prealabile efectuate de o comisie organizată la nivelul autorităţii publice tutelare. 

Prin Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.168/2016 privind stabilirea unor măsuri de 

demarare a procedurii de selecţie pentru unii membri ai Consiliului de Administraţie al R.A. 

Aeroportul Transilvania Tîrgu Mureș, s-a aprobat iniţierea procedurii de selecţie pentru 

ocuparea posturilor de administrator executiv, vicepreşedinte al Consiliului de Administraţie 

şi administrator neexecutiv, membru al comitetului de audit, vacante în Consiliul de 

Administraţie al Regiei Autonome „Aeroportul Transilvania” Tîrgu Mureş și s-a constituit 

comisia de selecție. 

Comisia constituită prin actul administrativ mai sus amintit a derulat procedura de selecție, 

asistată de expertul independent ale cărui servicii au fost contractate în acest scop – SC 

Pluri Consultants România SRL iar, la finalizarea procedurii de selecție, a elaborat, în 

conformitate cu prevederile art.44, alin.(7) din Hotărârea Guvernului nr.722/2016, Raportul 

privind numirile finale nr.6157/27.03.2018, care include clasificarea candidaţilor cu 

motivarea acesteia. 

Potrivit raportului mai sus amintit ambii candidați din lista scurtă, domnul Popa Daniel 

Marius și domnul Băceanu Ion Toni au obţinut punctaje totale ponderate superioare pragului 

minim colectiv și îndeplinesc condițiile de studii cerute prin condițiile de eligibilitate 

stabilite de autoritate. 

Propunerea de numire, care face obiectul proiectului de hotărâre supus spre aprobare 

vizează candidatul Popa Daniel Marius,datorită faptului că acesta a obținut punctajul cel 

mai mare și ținând cont de experiența în procesul de dezvoltare și modernizare a unui 

aeroport și convergența experienței personale a candidatului cu actuala etapă de evoluție a 

regiei. 

Menționăm că, potrivit prevederilor art.44, alin. (7), lit. „a” din Normele metodologice 

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 raportul privind 
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numirile finale se transmite „la conducătorul autorităţii publice tutelare, în vederea luării 

deciziei de numire, pentru regiile autonome”. 

Pentru postul de administrator neexecutiv – membru al consiliului de administrație al RA 

„Aeroportul Transilvania” Tîrgu Mureș rămas vacant este necesară reluarea procedurii de 

selecție. 

Având în vedere cele de mai sus, în temeiul prevederilor art.91, alin.(1), lit.”f” din  Legea 

administraţiei publice locale nr.215/2001 republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare, se supune spre aprobare proiectul de hotărâre desemnarea administratorului 

executiv - vicepreședinte al Consiliului de Administrație la Regia Autonomă “Aeroportul 

Transilvania“. 

 

  PREŞEDINTE 

                Péter Ferenc 



 

 

 

 

 

Nr. 6286/28.03.2018 

Dosar II.22 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre privind desemnarea administratorului executiv - 

vicepreședinte al Consiliului de Administrație la Regia Autonomă 

“Aeroportul Transilvania“ Tîrgu Mureș 

 

Prin Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.168/2016 privind stabilirea unor măsuri de 

demarare a procedurii de selecţie pentru unii membri ai Consiliului de Administraţie al R.A. 

Aeroportul Transilvania Tîrgu Mureș, s-a aprobat iniţierea procedurii de selecţie pentru 

ocuparea posturilor de administrator executiv, vicepreşedinte al Consiliului de Administraţie 

şi administrator neexecutiv, membru al comitetului de audit, vacante în Consiliul de 

Administraţie al Regiei Autonome „Aeroportul Transilvania” Tîrgu Mureş și s-a constituit 

comisia de selecție. 

Prin dispozițiile art.2 ale actului administrativ mai sus amintit autoritatea publică 

județeană a că această comisie de selecţie va asistată de un expert independent, persoană 

fizică sau juridică specializată în recrutarea resurselor umane. Prin urmare, seviciile 

expertului independent fiind contractate în condiiile legii. 

Potrivit art.12 din Normele metodologice 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, aprobate prin Hotărârea Guvernului 

nr.722/2016, comisia de selecţie derulează întreaga procedură de selecţie şi propune 

candidaţii selectaţi în lista scurtă în vederea numirii pentru poziţia de membri în consiliu, 

pe baza raportului privind numirile finale întocmit în acest scop. 

Ca atare, Comisia constituită prin actul administrativ mai sus amintit a derulat procedura 

de selecție, asistată de expertul independent ale cărui servicii au fost contractate în acest 

scop – SC Pluri Consultants România SRL iar, la finalizarea procedurii de selecție, a 

elaborat, în conformitate cu prevederile art.44, alin.(7) din Hotărârea Guvernului 

nr.722/2016, Raportul privind numirile finale nr.6157/27.03.2018, care include clasificarea 

candidaţilor cu motivarea acesteia. 

Cu privire la derularea procedurii de selecție evidențiem următoarele: 

Până la expirarea termenului limită de depunere a candidaturilor au fost înregistrate un 

număr de trei dosare de candidatură și prin urmare în lista lungă – nr.2685/08.02.2018 au 

fost reținuți trei candidați, după cum urmează: domnul Popa Daniel Marius, domnul 

Băceanu Ion Toni și domnul Runcan Petru Ștefan. 

Dintre cele trei candidaturi depuse în termen a fost respins un singur dosar, cel al 

domnului Runcan Petru Ștefan, întrucât nu îndeplinea criteriile minime obligatorii 

stabilite prin HCJM nr.163/2017, pentru postul pe care a candidat. Menționăm că, sub 

nr.2691/08.02.2018 candidatul a fost înștiințat cu privire  la „respingerea” candidaturii 

sale din lista lungă. 



 

 

 

 

Pentru postul de administrator neexecutiv – membru al comitetului de audit nu s-a depus, 

până la termenul limită stabilit, nici un dosar de candidatură. 

La finalizarea procedurii de selecție, a elaborat, în conformitate cu prevederile art.44, 

alin.(7) din Hotărârea Guvernului nr.722/2016, Raportul privind numirile finale 

nr.6157/27.03.2018, care include clasificarea candidaţilor cu motivarea acesteia. 

Cu privire la desemnarea administratorilor regiei, Ordonanța de urgență a Guvernului 

nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și 

completările ulterioare reglementează la art.5, alin.(3) și (5) faptul că, membrii consiliului 

de administraţie se numesc de autoritatea publică tutelară, în baza unei evaluări sau 

selecţii prealabile efectuate de o comisie organizată la nivelul autorităţii publice tutelare. 

Potrivit prevederilor art.44, alin. (7), lit. „a” din Normele metodologice 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 raportul privind numirile 

finale se transmite „la conducătorul autorităţii publice tutelare, în vederea luării deciziei 

de numire, pentru regiile autonome”. 

Întrucât potrivit cerințele legale și/sau cele stabilite de autoritatea publică tutelară pot să 

difere la momentul depunerii dosarului de candidatură de cele de la începutul exercitării 

mandatului, considerăm oportun ca, prin actul administrativ de numire să fie stipulată 

obligația candidatului desemnat de a prezenta la zi, a documentele care dovedesc, 

corespunzător începerii mandatului, îndeplinirea condițiilor prevăzute de lege pentru 

exercitarea mandatului. 

Mai precizăm totodată faptul că, potrivit prevederilor art.12, alin.(1) din Ordonanța de 

urgență a Guvernului nr.109/2011, autoritatea publică tutelară încheie cu administratorii 

regiei autonome contracte de mandat având ca obiect administrarea regiei autonome, care 

constituie anexă la actul administrativ de numire. 

Cât privește postul de administrator neexecutiv – membru al consiliului de administrație al 

RA „Aeroportul Transilvania” Tîrgu Mureș rămas vacant, acesta poate fi ocupat printr-o 

noua procedură de selecție și eventual o revizuire a condițiilor de ocupare stabilite de 

autoritate în scopul creșterii accesibilității. 

Luând în considerare cele de mai sus și expunerea de motive nr.6285/28.03.2018 privind 

desemnarea administratorului executiv - vicepreședinte al Consiliului de Administrație la 

Regia Autonomă “Aeroportul Transilvania“ Tîrgu Mureș, apreciem că, sunt întrunite 

condiţiile legale pentru promovarea spre aprobare a acestui proiect de hotărâre.  

 

ŞEF SERVICIU, 

                                                                                                              Elena Popa 

 
 

 

Întocmit: consilier  Radu Doris/2 ex. 
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RAPORT 

la proiectul de hotărâre privind numirea administratorului executiv - 

vicepreședinte al Consiliului de Administrație la Regia Autonomă „Aeroportul 

Transilvania Tîrgu Mureș” 

 

Analizând proiectul de hotărâre inițiat de Președintele Consiliului Județean Mureș, cu 

expunerea de motive nr. 6285/28.03.2018 și raportul de specialitate al Serviciului 

Resurse Umane,  

În conformitate cu prevederile art. 47 alin. (4) din Regulamentul de organizare și 

funcționare al Consiliului Județean Mureș, aprobat prin Hotărârea nr. 172 din 

23.11.2017, am procedat la întocmirea prezentului raport, prin care precizăm 

următoarele:  

Proiectul de act administrativ analizat vizează numirea administratorului executiv - 

vicepreședinte al Consiliului de Administrație la Regia Autonomă „Aeroportul 

Transilvania Tîrgu Mureș”, încetarea mandatului provizoriu acordat în baza HCJM nr. 

186/2017 și inițierea procedurii de selecție pentru ocuparea postului de  administrator 

neexecutiv, membru al comitetului de audit, vacant în Consiliul de administraţie al 

Regiei. 

Potrivit dispozițiilor art. 5 alin. (5) din OUG nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă 

a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, desemnarea 

membrilor consiliului de administraţie se face în baza unei evaluări sau selecţii 

prealabile efectuate de o comisie organizată la nivelul autorităţii publice tutelare, iar 

numirea acestora se face de către autoritatea publică tutelară, conform alin. (3) al 

aceluiași text legal. 

De asemenea, competența de numire în funcție a membrilor Consiliului de administrație 

la Regie și încheierea contractelor de mandat cu administratorii aparține Consiliului 

Județean Mureș ca autoritate publică tutelară, conform dispozițiilor art. 3, pct. 1, 

lit. „b” și „d” din OUG nr. 109/2011. 

În acest sens, prin Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.168/2016 privind stabilirea 

unor măsuri de demarare a procedurii de selecţie pentru unii membri ai Consiliului de 

Administraţie al R.A. Aeroportul Transilvania Tîrgu Mureș, s-a aprobat iniţierea 

procedurii de selecţie pentru ocuparea posturilor de administrator executiv, 

vicepreşedinte al Consiliului de Administraţie şi administrator neexecutiv, membru al 

comitetului de audit, vacante în Consiliul de Administraţie al Regiei și s-a constituit 

comisia de selecție. 

Prin HCJM nr.163/2017, modificat prin HCJM nr. 203/2017, s-a aprobat profilul 

candidatului pentru poziţiile de administrator executiv, vicepreşedinte al Consiliului de 

   Nr. 6277/28.03.2018 

   Dosar nr. VI/A/__ 
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Administraţie şi administrator neexecutiv, membru al comitetului de audit, vacante în 

cadrul Consiliul de Administraţie al Regiei, fiind publicat anunţul privind selecţia. 

Comisia constituită prin HCJM nr. 168/2016 a derulat procedura de selecție, asistată de 

expertul independent ale cărui servicii au fost contractate în acest scop – SC Pluri 

Consultants România SRL, elaborând, în conformitate cu prevederile art. 44, alin. (7) 

din Normele metodologice 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, aprobate prin HG nr. 722/2016, Raportul privind numirile 

finale pentru postul de administrator executiv – vicepreședinte al Consiliului de 

Administrație nr. 6157 din 27.03.2018, care include clasificarea candidaţilor cu 

motivarea acesteia. 

Până la această dată, respectiv până la numirea noilor administratori selectați conform 

procedurii reglementate de OG nr. 109/2011 și a Normelor metodologice mai sus 

indicate, funcția de administrator executiv – vicepreședinte al Consiliului de 

administrație, a fost îndeplinită provizoriu în baza HCJM nr. 81/2017 și a HCJM nr. 

144/2017. Astfel, constatarea încetării contractului de mandat dispus prin art. 3 al 

Proiectului de act administrativ constituie o măsură necesară și în acord atât cu 

reglementările legale în materie, cât și cu actele autorității publice județene. 

Conform dispozițiilor art. 5, alin. (2), lit. „c” din OUG nr. 109/2011, calitatea de 

administrator la întreprinderile publice este incompatibilă cu calitatea de funcţionar 

public sau cu alte calități de personal din cadrul atât a autorităţii publice tutelare, cât 

și a altor instituții publice. 

În consecință, în concordanță cu precizările și modificările aduse profilului candidatului 

prin HCJM nr. 203/2017, coroborate cu textul legal mai sus indicat, reglementarea 

situației candidatului desemnat în urma derulării procedurii de selecție se circumscrie 

întocmai dispozițiilor mai sus indicate. 

Potrivit prevederilor art. 91, alin. (1), lit. „a”, coroborate cu cele ale alin. (2), lit. „d”, 

al aceluiași text legal, din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, 

republicată cu modificările și completările ulterioare, Consiliul Județean Mureș 

exercită, în numele judeţului, toate drepturile şi obligaţiile corespunzătoare 

participaţiilor deţinute la regii autonome, în condiţiile legii. 

Precizăm totodată că proiectul de hotărâre a fost elaborat cu respectarea prevederilor 

art. 81-82, coroborate cu cele ale art. 30 din Legea nr. 24/2000 privind normele de 

tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, cu modificările si completările 

ulterioare. 

Din perspectiva celor mai sus arătate, apreciem că proiectul de hotărâre privind 

numirea administratorului executiv - vicepreședinte al Consiliului de Administrație 

la Regia Autonomă „Aeroportul Transilvania Tîrgu Mureș”, poate fi supus dezbaterii și 

aprobării plenului Consiliului Județean Mureș 

 

 

 

Întocmit: Kakasi Andras 
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Nr. 6157/27.03.2018 

Dosar II.9 

 
 

Procedura de selecţie a unor membri pentru Consiliul de Administrație al R.A. 

„Aeroportul Transilvania” Tîrgu Mureș 

 

 

 

Raport privind numirile finale 

pentru postul de administrator executiv - vicepreședinte al 

Consiliului de Administrație  

 

 

 

 

Acest Raport este elaborat de comisia de selecție numită prin Hotărârea 

Consiliului Județean Mureș nr.168/2016 privind stabilirea unor măsuri de 

demarare a procedurii de selecţie pentru unii membri ai Consiliului de 

Administraţie al R.A. Aeroportul Transilvania Tîrgu Mureş 
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Domnule Președinte al Consiliului Județean Mureș, 

Comisia de selecție a derulat întreaga procedură de recrutare și selecție, asistată de 

expertul independent SC Pluri Consultants Romania SRL. 

Procedura de selecție, așa cum este reglementată prin dispozițiile Hotărârii Guvernului 

nr.722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din 

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a 

întreprinderilor publice reprezintă un proces complex și de durată ce presupune parcurgerea 

mai multor etape. 

Astfel, procedura de selecţie cuprinde procedura de selecţie prealabilă care reprezintă 

parcursul alcătuit din totalitatea etapelor cuprinse între decizia de declanşare a procedurii 

de selecţiei şi întocmirea listei scurte și procedura de selecţie finală constând din totalitatea 

etapelor de selecţie pentru evaluarea candidaţilor din lista scurtă în vederea numirii şi 

încheierii contractului de mandat. 

În cele ce urmează prezentăm, în contextul reglementărilor legale aplicabile modul de 

derulare a procesului de recrutare și selecție precum și rezultatele procesului de selecție, 

astfel: 

1. Procesul de recrutare si selecție derulat 

a) Contextul declanșării procedurii 

Prin Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.168/2016 privind stabilirea unor măsuri de 

demarare a procedurii de selecţie pentru unii membri ai Consiliului de Administraţie al R.A. 

Aeroportul Transilvania Tîrgu Mureș s-a aprobat iniţierea procedurii de selecţie pentru 

ocuparea posturilor de administrator executiv, vicepreşedinte al Consiliului de Administraţie 

şi administrator neexecutiv, membru al comitetului de audit, vacante în Consiliul de 

Administraţie al Regiei Autonome „Aeroportul Transilvania” Tîrgu Mureş. 

b) Cadrul legal 

Potrivit art. 64^4 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanţa 

corporativă a întreprinderilor publice şi art. V din Legea nr. 111/2016, declanşarea 

procedurii de selecţie a membrilor consiliului începe „în cazul regiilor autonome, la data la 

care autoritatea publică tutelară emite actul administrativ prin care hotărăşte iniţierea 

procedurii de selecţie a membrilor consiliului”. 

c) Etapele si datele lor de derulare 

Procedura de selecție are un parcurs structurat pe patru etape: 

1) Etapa de pregătire a procesului – anunț, profil CA, matrice CA 

Prin Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.145/28.09.2017 a fost aprobată scrisoarea 

de așteptări privind dezvoltarea serviciului aeroportuar îndeplinit de Regia Autonomă 

„Aeroportul Transilvania” Tîrgu Mureș. 

De asemenea prin Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.163/26.10.2017 a fost aprobat 

profilul Consiliului de Administraţie al Regiei Autonome „Aeroportul Transilvania Tîrgu 

Mureş. 

Prin urmare, cu respectarea prevederilor art.5, alin.(8) din Ordonanța de urgență a 

Guvernului nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu 
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modificările și completările ulterioare, coroborat cu cele ale art.39 din Hotărârea 

Guvernului nr.722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor 

prevederi din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa 

corporativă a întreprinderilor publice, anunțul privind selecția organizată în scopul 

ocupării celor două posturi vacante din Consiliul de Administrație al RA „Aeroportul 

Transilvania” Tîrgu Mureș a fost publicat pe site-ul R.A. „Aeroportul Transilvania” Tîrgu 

Mureș și autorității publice județene precum și în două ziare două ziare economice şi/sau 

financiare - Bursa și Curierul Național (în data de 05.01.2018) termenul limită de 

depunere a dosarelor fiind data de 06.02.2018.  

2) Etapa de evaluare a dosarelor – număr de dosare depuse, candidați pe lista 

lungă 

Facem mențiunea că, la termenul limită de depunere a candidaturilor, s-au înregistrat 

trei candidaturi pentru funcția de administrator executiv - vicepreședinte al Consiliului 

de Administrație iar, pentru postul vacant de administrator neexecutiv - membru al 

comitetului de audit nu au fost depuse dosare de candidatură. 

Dintre cele trei candidaturi depuse în termen a fost respins un singur dosar, cel al 

domnului Runcan Petru Ștefan, întrucât nu îndeplinea criteriile minime obligatorii 

stabilite prin HCJM nr.163/2017, pentru postul pe care a candidat. Menționăm că, sub 

nr.2691/08.02.2018 candidatul a fost înștiințat cu privire  la „respingerea” candidaturii 

sale din lista lungă. 

Din acest motiv, etapele următoare ale procedurii de selecție vizează doar postul de 

administrator executiv - vicepreședinte al Consiliului de Administrație și respectiv cei doi 

candidați ale căror dosare de candidatură au fost reținute în lista lungă: Popa Daniel 

Marius și Băceanu Ion Toni. 

3) Etapa de evaluare a dosarelor  

Etapa de evaluare a dosarelor de candidatură în raport cu minimum de criterii stabilite 

pentru selecție a fost programată și derulată, conform Planul de selecție, în intervalul 

06.02.2018 -08.02.2018. 

În această etapă s-au verificat informaţiile din dosarele de candidatură rămase pe lista 

lungă şi s-a stabilit punctajul conform grilei de evaluare pentru fiecare criteriu din cadrul 

matricei profilului, inclusiv prin informații suplimentare solicitate/obținute. 

Menționăm că, punctajul obținut, revizuit după fiecare etapă, a fost înscris într-o 

fișa/grilă de evaluare întocmită de fiecare membru al comisiei, pentru fiecare candidat, 

rezultatul etapei fiind calculat ca medie a punctajelor individuale acordate de membrii 

comisiei. 

Mai precizăm că, la finalizarea acestei etape expertul extern ale cărui servicii s-au 

contractat în scopul asistării comisiei a întocmit un raport de progres. 

4) Etapa de selecție inițială – candidați pe lista scurta, rezultate 

Stabilirea punctajului fiecărui candidat conform grilei de evaluare pentru fiecare criteriu 

din matrice s-a derulat in intervalul 08.02.2018 - 28.02.2018, fiind elaborată lista scurtă – 

sub nr.4063/28.02.2018. 
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În lista scurtă au fost reținuți doi candidați: dl. Popa Daniel Marius și dl. Băceanu Ion 

Toni. Acestora li s-a solicitat depunerea Declarațiilor de intenție până la data de 

15.03.2018. 

5) Etapa de selecție finala – rezultate 

Analiza declaraţiilor de intenţie şi integrarea rezultatele analizei în matricea profilului de 

candidat s-a desfășurat în intervalul19.03.2018 – 22.03.2018 iar interviul final a avut loc 

în data de 26.03.2017. 

  

2. Rezultatele procesului de recrutare si selecție 

Selecţia finală a candidaţilor aflaţi în lista scurtă s-a făcut pe baza interviului final, care 

a avut loc în data de 26.03.2017. 

Interviul s-a organizat în baza planului de interviu și a avut în vedere, fără a se limita la 

acestea, 

 a) dosarul de candidatură; 

b) matricea profilului de candidat; 

c) declaraţia de intenţie a candidatului. 

După finalizarea interviurilor, în conformitate cu prevederile art.44, alin.(7), ale art. 44, 

alin.(9), lit.”a”, coroborat cu cele ale art. 1 pct. 6 din Normele metodologice 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, 

Comisia de selecţie a întocmit prezentul raport pentru numirile finale, care include 

clasificarea candidaţilor cu motivarea acesteia, după cum urmează: 

 Punctajele obţinute de candidaţi vă sunt prezentate mai jos: 

 

Nr. 
Crt. 

Candidat Studiile deținute/Anul absolvirii Punctaj obținut la 
finalizarea 
interviului final 

1. Popa Daniel 
Marius 

Institutul Politehnic București, 
Inginer- Specializarea 
aeronave/1992 

 
116,44 

2. Băceanu Ion 
Toni 

Academia Forțelor Aeriene 
„Henri Coandă” - Științe 
militare și informații, 
specializarea Managementul 
organizației/2012 

 
109,98 

 
 
Analizând rezultatele prezentate sintetic mai sus, se pot constata următoarele: 

 cei doi candidaţi au obţinut punctaje totale ponderate superioare pragului minim 
colectiv; 

 ambii candidați îndeplinesc condițiile de studii cerute prin condițiile de eligibilitate 
stabilite de autoritate; 
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 expertiza deţinută de candidaţi asigură diversitatea necesară exercitării la un înalt 
nivel de profesionalism, a atribuţiilor ce revin consiliului de administrație al RA 
„Aeroportul Transilvania” Tîrgu Mureș. 

 
 

 Motivarea clasamentului: 
 

Candidat: Popa Daniel Marius 

Argumente: 

 Punctajul obținut la finalizarea interviului final 

 Experiența în procesul de dezvoltare și modernizare a unui aeroport  

 Convergența experienței personale a candidatului cu actuala etapă de evoluție 
a regiei 

Puncte tari Puncte de ameliorat 

Experiență de top management 
diversificată; 
Participarea la auditurile efectuate de 
către Autoritatea Aeronautică Civilă 
Română; 
Experiența în dezvoltarea infrastructurii 
aeroportuare 

Adaptarea la condițiile 
concrete/particulare ale regiei 

 
 
 

 
Candidat: Băceanu Ion Toni 

Argumente: 

 Experiența îndelungată în cadrul „Aeroportului Transilvania” Tîrgu Mureș 

 Cunoașterea factorilor interni ce influențează activitatea  

Puncte tari Puncte de ameliorat 

Stabilitate/Experiență de top 
management în cadrul RA „Aeroportul 
Transilvania” Tîrgu Mureș 
Forță și dinamism 

Un nivel ridicat al competențelor 

specifice 

Orientarea/focusarea către rezultate 
 

 
 

 

Comisia de selecție: 

Preşedinte:  Mărginean Ioan Alin   _______________________ 

Membri:       Nemeș Genica   _______________________ 

Farkas Adriana   _______________________ 

Popa Elena   _______________________  

Dohotariu Monica  _______________________  
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