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Anunţ privind selecţia candidaților pentru funcţia de
Director General al Societatii de Transport Public Timișoara S.A.
Societatea de Transport Public Timișoara S.A., cu sediul in Timisoara, B-dul Take Ionescu
nr. 56, si sediul procedural in B-dul Dambovita nr. 67, inregistrata la Oficiul Registrului
Comertului Timis sub nr. J35/3034/1991, CUI RO 2490570 anunță organizarea procesului de
recrutare și selecție pentru poziția de director general, în conformitate cu prevederile OUG
109/2011 cu modificările și completările ulterioare, în următoarele condiții:
Pentru a aplica la funcţia de Director General, candidatul trebuie să îndeplinească următoarele
condiții, cumulativ:
I. Condiții generale minime obligatorii:
 Să aibă cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a
statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
 Să cunoască limba română (scris şi vorbit);
 Să aibă capacitate deplină de exercițiu;
 Să aibă stare de sănătate corespunzătoare funcției pe care candidează, atestată pe baza
adeverinţei eliberată de medicul de familie din care să rezulte că este “apt din punct de
vedere medical pentru funcţii de conducere”;
 Să aibă o stare psihologică corespunzătoare funcției pe care candidează, atestată pe
baza de aviz eliberat de psihologul organizațional din care să rezulte că este “apt din
punct de vedere psihologic pentru funcţii de conducere”
 Să nu fi fost condamnat pentru infracţiuni contra patrimoniului prin nesocotirea
încrederii, infracţiuni de corupţie, delapidare, infracţiuni de fals în înscrisuri, evaziune
fiscală, infracţiuni prevăzute de Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea
spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a
finanţării terorismului, republicată, cu modificările ulterioare;
 Să nu fi fost destituit dintr-o funcţie publică şi/sau să nu îi fi încetat contractul
individual de muncă pentru motive disciplinare; să nu fi fost revocat din funcţia de
conducere din motive imputabile, pentru neîndeplinirea indicatorilor de performanţă
stabiliţi prin contractul de mandat, în ultimii 5 ani;
 Să nu fie în conflict de interese potrivit legii şi statutului societăţii, cu poziția de
Director General al Societății de Transport Public Timișoara S.A.;
 Să aibă studii superioare finalizate, de preferinţă în domeniul tehnic/inginerie;
II. Condiții specifice minime obligatorii
 Experienţă profesională de minim 10 ani, ca vechime în muncă a candidatului în
domeniul serviciilor de utilitati publice sau în domenii conexe (activitati de interes
public, administratie publica), inclusiv consultanță;
 Experienţă de minim 5 ani în functii de conducere in întreprinderi/entitati publice sau
societăţi din sectorul privat profitabile, din domeniul serviciilor de utilităţi publice sau
în domenii conexe (activitati de interes public, administratie publica) ;
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 experienţă în pregătirea si implementarea proiectelor majore de infrastructură cu
finanțare europeană;
 cunoştinţe legislative din O.U.G. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a
întreprinderilor publice cu modificările si completările ulterioare, Legea 31/1990 a
societăţilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; Legea 51/2006 a
serviciilor comunitare de utilităţi publice, republicată;
Candidaturile care îndeplinesc criteriile de mai sus vor fi incluse in procesul de evaluare si
selecție.
Constituie avantaje
 experienţă în elaborarea şi implementarea de strategiile de dezvoltare, optimizare şi
modernizare a unor întreprinderi de utilități publice;
 experienţă privind sistemul de control intern managerial;
 experienţă în relaţia cu autorităţile publice;
Criterii de evaluare/selecţie:
Criterii obligatorii:
 Experienţă în consultanţă în management și/sau în activitatea de conducere a unor
întreprinderi/entitati publice sau societăţi din sectorul privat profitabile, din domeniul
serviciilor de utilităţi publice sau în domenii conexe - activitati de interes public,
administratie publica (anii de experiența in funcție de management; profilul
companiei gestionate; cifra de afaceri gestionata);
 Atragerea si gestionarea fondurilor europene / subvenții (Proiecte implementate;
Experienta in gestionarea fondurilor europene/nr ani; Viziune și planificare strategică);
 Competenta profesionala (Studii tehnice; Capacitate de luarea deciziei; Managementul
riscurilor)
Criterii opționale:
 Cunoștințe despre domeniul de activitate al Societatii
 Cunoștințe despre domeniul utilităților publice;
Aliniere cu Scrisoarea de așteptări (in cazul candidaturilor din lista scurta).
Criteriile de evaluare si selecție sunt masurate pe o scala de la 1 la 5, unde 1 inseamna
“Novice” si 5 inseamna “Expert”. Ponderea aferentă fiecărui criteriu în parte este evidenţiată
în Matricea Profilului. Punctajul obtinut de candidat in etapele procesului de selectie este
accesibil expertului independent si Comitetului de nominalizare si remunerare.
Selecţia se realizează cu respectarea principiilor nediscriminării, tratamentului egal şi
transparenţei şi cu luarea în considerare a specificului domeniului de activitate al
întreprinderii publice.
Documente necesare pentru depunerea candidaturii:
 OPIS;
 curriculum vitae;
 copie după actul de identitate;
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 copie după diploma de studii;
 copie după orice alta diploma de studii/certificare/atestat care poate aduce valoare
postului;
 copie după cartea de munca si/sau orice alt act care atesta experiența de conducere sau
consultanță în management;
 cazierul judiciar și cazier fiscal;
 adeverinţa medicală care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de
medicul de familie cu menţiunea “apt medical pentru funcţie de conducere”;
 aviz psihologic eliberat de psihologul specialist in psihologia muncii și organizatională
cu mențiunea “apt psihologic pentru funcţie de conducere”;
 declarație pe propria răspundere privind îndeplinirea condițiilor necesare accederii in
procesul de evaluare si selecție;
 declarație notarială pe propria răspundere prin care candidatul își da acordul pentru
procesarea datelor sale personale in cadrul procedurii de recrutare si selecție, precum
si de a putea fi verificate informațiile furnizate;
 declaraţie notarială pe proprie răspundere prin care să confirme faptul ca, nu se afla in
conflict de interese/incompatibilitate (conform prevederilor Legii nr. 215/2001 a
administraţiei publice locale, Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru
asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în
mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, Legii nr. 393/2004 privind
Statutul aleşilor locali, Legii nr.176/2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor
şi demnităţilor publice, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 144/2007 privind
înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi
pentru modificarea şi completarea altor acte normative si a Legii nr.144/2007 privind
înfiinţarea, organizarea si funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, s.a.);
 Scrisori de recomandare – în original;
 Declaraţia de intenție - care se prezintă în scris numai de către candidaţii care au fost
selectaţi la etapa I.
Candidaturile şi documentele solicitate se vor depune în termen de 30 de zile de la data
publicării anunţului, la sediul STPT S.A.din Timisoara, B-dul Dambovita nr. 67, în plic
închis şi sigilat. Candidaţii vor primi un număr de înregistrare şi data depunerii candidaturii.
Plicul va avea menţionat "Candidatura pentru funcţia de Director General al STPT S.A.",
precum şi numele, prenumele şi domiciliul candidatului. Rezultatul selecţiei iniţiale a
dosarelor se va publica în termen de 5 zile lucrătoare de la data limită de depunere a acestora
pe site-ul www.ratt.ro .Candidaţii care vor rămâne pe lista scurtă vor fi anunţaţi individual să
depună o declaraţie de intenţie, conform prevederilor O.U.G. nr.109/30.11.2011 privind
guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice.
Candidaţii declaraţi admişi la etapa iniţială de selecţie a dosarelor vor fi evaluaţi în cadrul
unui interviu, data, ora şi locul desfăşurării interviului urmând să fie anunţate telefonic.

