
 
         ROMÂNIA                    PROIECT 

     JUDEŢUL MUREŞ        

CONSILIUL JUDEŢEAN   

 
 

HOTĂRÂREA   NR.____  
                din 28 februarie 2013 

 

privind stabilirea unor măsuri în vederea derulării procedurii de selecţie prealabilă a unor membri ai 
Consiliului de Administraţie al Regiei Autonome „Aeroportul Transilvania” Tîrgu Mureş 

 

 
Consiliul Judeţean Mureş,  

 Analizând Expunerea de motive nr.3677/21.II.2013 la proiectul de hotărâre  privind stabilirea 

unor măsuri în vederea derulării procedurii de selecţie prealabilă a unor membri ai Consiliului de 
Administraţie al Regiei Autonome „Aeroportul Transilvania” Tîrgu Mureş, 
 Având în vedere prevederile art.2 din Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr.135/29.11.2012  şi 

respectiv art.2 din Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr.153/ 20.12.2012, privind aprobarea unor 
măsuri în vederea asigurării managementului la Regia Autonomă „Aeroportul Transilvania” Tîrgu Mureş, 
 În conformitate cu prevederile art.5, alin.(5) – (6) precum şi cele ale art.8, alin.(1)- (2) din 

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor 
publice, 
 În temeiul dispoziţiilor art.91, alin.(1) lit. „a” şi respectiv ale alin. (2) lit.”d” din Legea 

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

hotărăşte:  

 
 Art.1. Se aprobă condiţiile generale şi specifice, respectiv criteriile de selecţie pentru procedura 
de selecţie prealabilă a unor membri ai Consiliului de Administraţie al Regiei Autonome „Aeroportul 

Transilvania” Tîrgu Mureş, conform anexei 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 Art.2. Se aprobă metodologia de evaluare a candidaţilor înscrişi în cadrul procedurii de selecţie 
prealabilă a unor membri ai Consiliului de Administraţie al Regiei Autonome „Aeroportul Transilvania” 

Tîrgu Mureş, conform anexei 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  
 Art.3. (1) Se stabileşte nivelul remuneraţiilor pentru membrii Consiliului de administraţie al R.A. 
„Aeroportul Transilvania” Tîrgu Mureş a căror selecţie prealabilă face obiectul prezentei hotărâri, conform 

anexei 3, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  
  (2) Anexa nr.3 la Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr.25/25.02.2012 privind implementarea 
guvernanţei corporative la R.A. „Aeroportul Transilvania” Tîrgu Mureş se modifică corespunzător. 
 Art.4. Anunţul privind selecţia membrilor consiliului de administraţie se va publica în două ziare 

economice şi/sau financiare cu largă răspândire şi pe pagina de internet a Regiei Autonome „Aeroportul 
Transilvania” Tîrgu Mureş, cu respectarea conţinutului cadru prevăzut în anexa 4, care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre, prin grija Serviciului Resurse Umane din aparatul de specialitate al 

Consiliului Judeţean Mureş, cu minimum 15 zile calendaristice înainte de data stabilită pentru selecţia 
dosarelor. 
 Art.5. Prestatorul desemnat, potrivit legii, cu efectuarea serviciilor de recrutare va putea aplica 

instrumentele proprii specifice în derularea procesului de selecţie prealabilă, cu respectarea prevederilor 
prezentei hotărâri. 
 Art.6. Prezenta hotărâre va fi comunicată: Regiei Autonome „Aeroportul Transilvania” Tîrgu 

Mureş, Societăţii Comerciale „The Searchers Advisory Group” SRL şi Serviciului Resurse Umane din 
aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Mureş, care răspund de ducerea la îndeplinire a măsurilor 
stabilite. 

 
 
  PREŞEDINTE     AVIZAT PENTRU LEGALITATE    

                          SECRETAR 
         Ciprian Dobre                       

    Aurelian Paul Cosma 

                                                                                                 



          ROMÂNIA 
     JUDEŢUL MUREŞ  

  CONSILIUL JUDEŢEAN  
SERVICIUL RESURSE UMANE  

      Nr. 3677/21.II.2013 
 
 

EXPUNERE DE MOTIVE  
la proiectul de hotărâre privind stabilirea unor măsuri în vederea derulării procedurii  

de selecţie prealabilă  a unor membri ai Consiliului de Administraţie  

al Regiei Autonome „Aeroportul Transilvania” Tîrgu Mureş 
 
 

 
 Potrivit prevederilor art.1, alin.(3)  din Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş 

nr.135/29.11.2012  mandatul domnului Poruţiu Mihail administrator executiv – Preşedinte 

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

încetat prin demisie. De asemenea, potrivit art. 1, alin.(3)  din Hotărârea Consiliului 

Judeţean Mureş nr.153/20.12.2012 a încetat mandatul domnului Ivaşcu Dorin 

administrator neexecutiv – membru al comitetului de audit în Consiliului de Administraţie 

al Regiei Autonome „Aeroportul Transilvania” Tîrgu Mureş.  

 Actele administrative mai sus amintite aprobă la art.2 iniţierea procedurii de selecţie 

prealabilă a candidaţilor în vederea numirii unor noi administratori pe funcţiile devenite 

vacante, prin intermediul unui expert independent – persoană fizică sau juridică 

specializată în recrutarea resurselor umane, mandatând în acest sens Preşedintele 

Consiliului Judeţean Mureş cu derularea procedurii de contractare a acestor servicii. 

 Pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor din actele normative mai sus amintite, 

în temeiul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.34/2006 privind atribuirea contractelor 

de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de 

concesiune de servicii, s-a derulat procedura de achiziţie a  serviciilor expertului în 

domeniul recrutării resurselor umane. Această procedură de achiziţie a fost finalizată prin 

încheierea contractul de prestări servicii nr.1511/25.01.2013, prin care prestatorul, SC 

„The Searchers Advisory Group” SRL,  se obligă să efectueze selecţia prealabilă a 

candidaţilor în vederea numirii noilor administratori. 

 Potrivit prevederilor art. 5, alin. (5)-(6) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 

nr.109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, criteriile de selecţie 

a administratorilor sunt stabilite de comisia sau, după caz, expertul independent, cu luarea 

în considerare a specificului şi complexităţii activităţii regiei autonome.  

 Potrivit prevederilor art.4.2. din contractul de prestări servicii, aceste servicii se 

derulează în două etape: 

 Etapa I - stabilirea criteriilor de evaluare (condiţii generale şi specifice) 

pentru selecţia prealabilă a celor doi membri ai consiliului de administraţie, 

conceperea metodologiei de evaluare şi propuneri către autoritatea 

contractantă cu privire la nivelul de remunerare a membrilor Consiliului de 

Administraţie al regiei şi 

 Etapa II – derularea activităţilor de evaluare şi redactarea unui raport final 

care să conţină şi recomandările de selecţie prealabilă. 

 Între cerinţele stabilite la contractarea acestor servicii s-a stabilit ca expertul 

specializat în domeniul resurselor umane ce va contracta lucrarea să elaboreze unele 



documente în vederea aprobării în plenul Consiliului Judeţean Mureş. Astfel, SC „The 

Searchers Advisory Group” SRL, pentru derularea primei etape din contract, a elaborat cu 

respectarea prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.109/2011: 

 condiţiile generale şi specifice, respectiv criteriile de selecţie; 

 metodologia de selecţie şi 

 propuneri cu privire la nivelul de remunerare a membrilor Consiliului de 

Administraţie al regiei. 

 Anunţul privind selecţia membrilor consiliului de administraţie se publică, potrivit 

prevederilor art.5, alin.(6) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.109/2011 în două 

ziare economice şi/sau financiare cu largă răspândire şi pe pagina de internet a 

întreprinderii publice. Acesta trebuie să includă condiţiile ce trebuie întrunite de candidaţi 

şi criteriile de evaluare a acestora. Selecţia se realizează cu respectarea principiilor 

nediscriminării, tratamentului egal şi transparenţei. Documentele mai sus amintite, inclusiv 

anunţul cadru  sunt cuprinse în anexele 1 – 4 la proiectul de hotărâre. 

       Având în vedere cele de mai sus, se supune spre aprobare proiectul de hotărâre 

privind stabilirea unor măsuri în vederea derulării procedurii de selecţie prealabilă  a unor 

membri ai Consiliului de Administraţie al Regiei Autonome „Aeroportul Transilvania” Tîrgu 

Mureş. 

 

 

 
 

PREŞEDINTE, 
 

Ciprian Dobre 

                       
                    

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
Întocmit: 

Şef serviciu: 
E.Popa/ 2.ex. 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 



                           
                                                                                                  ANEXA 1 

                         
C                    SPECFICE/CRITERII DE EVALUARE 

 
    

I.                                  

I.1.  ondiții generale   

a.                                                                             

                                                                          

b.                                               

c.                                   

d.                                                                            

                             

e.                          -                          -                                

                                                  ni;  

f.                                                                                      

g.                                                                                   

                                                                        

dela                                                                          

                                                                           

                                                                              

                                                                                   

                                   -                                            

                                                          

h.                                  4 cons                                     

                                   

 I.2. Condiții specifice: 

A. Pentru postul de administrator executiv, preşedinte al  onsiliului 

de  dministraţie,  reprezentant al autorităţii tutelare : 

  studii superioare economice, juridice sau tehnice; 

                                                             egiei 

Autonome „Aeroportul Transilvania”                          

                                                         

 C   ş   ţ                          „       ” (se vor verifica prin test 

          ş                  

B. Pentru postul de administrator neexecutiv, membru al 

comitetului de audit: 

 studii superioare economice, juridice sau tehnice; 

                                  ementul unor regii autonome sau 

soci                                                                  

                                                                          

        ui                                         

                                                                  

                                                                           

                  ; 

 c   ş   ţ                          „       ”                            



          ş                  

 

  II. CRITERII DE EVALUARE: 
 

 I. C   ş   ţ                      –       de verificare eliminatorie          ţ     

     nivel avansat. 

 II. C       ţ                                ş      ş   ţ            – evaluate prin 

      proba                                               

          III   A      ţi manageriale, evaluate                        pe ba                    

        criterii: 

  1. P           ş            ; 

  2. Orientare spre rezultate; 

  3. O                   ; 

  4. Capacitate de rezolvare a problemelor; 

         ţ                 ş  orizontal); 

     C          ş              

  7  C                        ş           

  8. Capacitatea de a conduce echipe. 

 

 P                              I ş  II           ş            j               

                   ţ                           nd suma       j       ţ         cele      

probe. P     j                                      „     ”                             

probe este de 70. 

             va realiza                                                                    

                                                                                      egiei 

A        „Aeroportul Transilvania”. 

  C      ţ   vor                                                        

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                           
    

                Anexa 2  

 

METODOLOGIA DE EVALUARE 

 

 

 

                                                      trei                           

          

1.                                   

2. P  b       ă: 

 Verificarea c   ş   ţ           b    g    ; 

 V                   ţ               -     ş   ţ               g        

          ş    h    ; 

3. Int                              

 Î                     se vor verifica ab     ţ      g          b                 criterii: 

  1.             ş    g       ; 

  2. Orientare spre rezultate; 

  3. O               g   ; 

  4. Capacitate de rezolvare a problemelor; 

  5. R   ţ       (         ş  orizontal); 

  6. C          ş            ; 

  7. C                h  b    ş         ; 

  8. Capacitatea de a conduce echipe. 

 

 Î                     ţ                     ţ                                           

    g           ţ     x      ţ      g                   g                    ş        ţ   

candidatului. 

 

 

 

 

 

 

 



        
 

 

                                 ANEXA  3 

         

 

 
G R I L A 

de stabilire a remuneraţiilor pentru membri Consiliului de Administraţie  
al R.A. „Aeroportul Transilvania” Tîrgu Mureş, în conformitate cu prevederile  

art.8,alin.(2) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.109/2011  
privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice 

 

 
 
 

 
Nr. 
Crt. 

Funcţia deţinută în cadrul 

Consiliului de administraţie  

Limitele îndemnizaţiei lunare nete  

Minim - Euro Maxim- Euro 

1. Preşedinte  2700 3500 

2. Membru neexecutiv 400 800 

 

 
NOTA:  

  

a) Prin contractul de mandat se va stabili individual cuantumul îndemnizaţiei 

membrilor consiliului de administraţie în echivalent lei, la cursul BNR din data 

încheierii contractului; 

b) Anual, în funcţie de nivelul realizat al indicatorilor de performanţă din anexa la 

contractul de mandat, membri consiliului de administraţie vor putea beneficia 

de un bonus de performanţă de maxim 20% din nivelul indemnizaţiei nete 

realizate în anul respectiv; 

c) Procentul anual al bonusurilor de performanţă de care vor beneficia membri 

consiliului de administraţie va fi aprobat prin hotărâre a Consiliului Judeţean 

Mureş cu încadrarea în limita maximă stabilită la pct. b) şi respectiv în  

prevederile bugetare aprobate.  

 



                           

    
ANEXA 4 

 PROCEDURA DE PUBLICITATE – CONŢINUTUL CADRU AL ANUNŢULUI  

 Consiliul Judeţean Mureș, în calitate de autoritate publică tutelară a  e iei  utono e 

„Aeroportul Transilvania” Tîr u Mureș, prin intermediul SC SERCHERS ADVISORY GROUP SRL, 

societate specializată în recrutarea resurselor u ane, 

  nunţă or anizarea selec iei prealabile a unor membri ai Consiliul de  d inistra ie la 

Regia Autonomă „Aeroportul Transilvania” Tîr u Mureș, în confor itate cu prevederile 

Ordonanţei de Ur enţă a Guvernului nr. 109/2011, privind  uvernanţa corporativă a 

întreprinderilor publice, după cu  ur ează: 

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

Administraţie, reprezentant al autorităţii publice tutelare; 

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

   
I. CONDI II   N RAL   I    CI IC   

I.1. Condiții generale   

a. cetă enia ro  nă, cetă enie a altor state  e bre ale Uniunii  uropene sau a 

statelor apar in nd  pa iului  cono ic  uropean și do iciliul în  o  nia  

b. cunoașterea li bii ro  ne  scris și vorbit    

c. capacitate deplină de e erci iu   

d. stare de sănătate corespunzătoare func iei pe care candidează, atestată pe bază de 

documente medicale;  

e. nu a fost destituit dintr-o func ie publică sau nu i-a încetat contractul individual de 

 uncă pentru  otive disciplinare în ulti ii   ani   

f. nu a desfășurat activitate de poli ie politică, astfel cu  este definită prin le e   

g. să nu fie persoane incapabile, potrivit le ii, ori care au fost conda nate pentru 

 estiune frauduloasă, abuz de încredere, fals, uz de fals, înșelăciune, delapidare, 

 ărturie  incinoasă, dare sau luare de  ită, pentru infrac iunile prevăzute de 

 e ea nr           pentru prevenirea și sanc ionarea spălării banilor, precu  și 

pentru instituirea unor  ăsuri de prevenire și co batere a finan ării actelor de 

teroris , cu  odificările și co pletările ulterioare, pentru infrac iunile prevăzute de 

art. 143-145 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolven ei, cu  odificările și 

co pletările ulterioare   

h. să nu facă parte din  ai  ult de   consilii de ad inistra ie ale unor re ii autono e 

sau societă i co erciale  

 

 I.2. CONDI II    CI IC   

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

Administraţie,  reprezentant al autorităţii tutelare : 

  studii superioare economice, juridice sau tehnice; 

 e perien ă de cel pu in   ani în do eniul de activitate al  egiei Autonome 

„Aeroportul Transilvania” și sau în activitatea de ad inistrare de societă i 

comerciale ori regii autonome. 



 Cunoştinţe de li ba en leză, nivel „avansat”  se vor verifica prin test 

prealabil şi eli inatoriu    

B. Pentru postul de administrator neexecutiv, membri ai comitetului de 

audit: 

 studii superioare economice, juridice sau tehnice; 

 e perien ă în ad inistrarea  ana ementul unor regii autonome sau 

societă i co erciale profitabile din do eniul de activitate al re iei 

autono e, inclusiv societă i co erciale din sectorul privat, aferentă cel 

pu in unui e erci iu financiar înc eiat cu profit  

 nu pot avea calitatea de func ionar public sau să apar ină altor cate orii de 

personal din cadrul autorită ii publice tutelare sau al altor institu ii publice; 

 cunoştinţe de li ba en leză, nivel „avansat”  se vor verifica prin test 

prealabil şi eli inatoriu    

 

I. CRITERII DE EVALUARE: 
 

1. Cunoştinţelor de li ba en leză – probă de verificare eliminatorie, co petenţă nivel 

avansat. 

2. Co petenţe profesionale  enerale te nice şi cunoştinţe teoretice – evaluate prin proba 

scrisă din biblio rafia reco andată, ane a 1  

3.  bilităţi  ana eriale, evaluate în cadrul interviului, pe baza ur ătoarelor criterii: 

  1. Planificare şi or anizare; 

  2. Orientare spre rezultate; 

  3. Orientare strate ică; 

  4. Capacitate de rezolvare a problemelor; 

      elaţionare  vertical şi orizontal); 

     Co unicare şi prezentare  

  7  Capacitatea de sc i bare şi inovare  

  8. Capacitatea de a conduce echipe. 

 

 Pentru fiecare probă de la pct I şi II se stabileşte un punctaj  a i  de 1  , rezultatul 

final obţinut de candidat reprezent nd su a punctajelor obţinute la cele două probe  Punctajul 

 ini  necesar pentru a fi declarat „ad is” la fiecare dintre cele două probe este de 7   

  elec ia se va realiza cu respectarea principiilor nediscri inării, trata entului e al și 

transparen ei și cu luarea în considerare a specificului do eniului de activitate al  egiei 

 utono e „ eroportul Transilvania”.  

III. DOCUMENTE NECESARE PENTRU DEPUNEREA CANDIDATURII: 

1. CV în for at  uropass; 

2. Cazier judiciar; 

3. Cazier fiscal; 

4. Copii le alizate după actele de studii; 

5. Copie act identitate; 

6. Copie Carnet de Muncă docu ente doveditoare; 

7.  ovada nu irii în calitate de  d inistrator Mana er, după caz  

8. Copie a  ilan ului  certificat de  G P co petentă  referitoare la e erci iul financiar cu 

profit în care a entul econo ic a fost ad inistrat  ana eriat de către candidat; 



9.  deverinţa care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel  ult   luni 

anterior depunerii candidaturii, de către  edicul de fa ilie al candidatului sau de către 

unităţile sanitare abilitate   deverinţa va conţine, în clar, nu ărul, data, nu ele 

e itentului şi calitatea acestuia, în for atul standard stabilit de Ministerul  ănătăţii 

Publice; 

10. Declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste că nu a desfăşurat 

activităţi de poliţie politică  

 IV. DURATA POSTULUI: 

 Durata mandatului  de administrator este de 4 ani. 

 V. INFORMAŢII LEGATE DE POST: 

    1. Consiliul de administraţie este însărcinat cu îndeplinirea tuturor actelor necesare şi 

utile pentru realizarea obiectului de activitate al regiei autonome. 

 2. Consiliul de administraţie are următoarele atribuţii de bază: 

 aprobă direcţiile principale de activitate şi de dezvoltare a regiei autonome; 

 verifică funcţionarea sistemului de control intern/managerial, implementarea 

politicilor contabile şi realizarea planificării financiare; 

 numeşte si revoca directorii şi stabileşte remuneraţia lor; 

 evaluează activitatea directorilor, verifică execuţia contractelor de mandat ale 

acestora; 

 elaborează raportul semestrial, prezentat autorităţii publice tutelare, privitor la 

activitatea regiei autonome, care include si informaţii referitoare la e ecuţia 

contractelor de mandat ale directorilor. 

 VI. CANDIDATURILE: 

 Candidaturile și docu entele solicitate prin prezentul anunţ se depun p nă la data de 

________________, ora li ită de depunere ___________________, la registratura Consiliului 

Judeţean Mureș, Piaţa Victoriei nr 1, cod poştal        Tîr u Mureş, judeţul Mureş, în plic 

înc is și sigilat  Candidaţii vor putea aplica doar pentru un singur post şi vor pri i un  nu ăr de 

înre istrare cu data certă şi ora depunerii. 

 Plicul va avea menţionat “Candidatură pentru postul de_______________________, 

 e bru în Consiliul de  d inistra ie al Regiei Autonome Aeroportul „Transilvania” Tîr u Mureș, 

precu  și nu ele, prenu ele și do iciliul candidatului  

  valuarea candida ilor – proba scrisă şi interviul se vor desfăşura în ___________ 

__________2013, la Sala Mică de Şedinţe a Consiliului Judeţean Mureș, Piaţa Victoriei nr 1, 

Tîr u Mureş, judeţul Mureş   

 Candida ii vor fi anunţa i telefonic și/sau prin e- ail asupra datei și orei la care sunt 

pro ra a i pentru susţinerea probelor  
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