SOCIETATEA COMERCIALĂ
COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC IAŞI S.A.
str. Silvestru nr.5, C20, etaj 2, camera 3, jud. Iași
J 22 / 1473 / 2013, C.U.I. 32175213, tel: 0232-267575
www.sctpiasi.ro

PROCEDURA DE SELECTIE A CANDIDATILOR
PENTRU FUNCTIA DE DIRECTOR TEHNIC
Se aproba urmatoarele propuneri privind procedura de selectie a candidatilor pentru functia
de director tehnic:
a) procedura de evaluare prealabila se va realiza in doua etape:
- etapa I - selecţia dosarelor;
- etapa a-II-a – interviul (se va organiza pentru candidaţii declaraţi admişi la etapa I)
b) criteriile de selectie si actele necesare se regasesc in:
- Anexa nr. 1.I - Conditii de participare si criterii de selectie pentru functia de director tehnic;
- Anexa nr. 1.III - Acte necesare;
- Anexa nr. 1.IV – Bibliografie.
c) formularele necesare pentru participare se regasesc in:
- Anexa nr. 1.V – Cerere de inscriere;
- Anexa nr. 1.VI - Declaratie de consimtamant;
- Anexa nr. 1.VII - Declaratie pe propria raspundere.

Comitetul de nominalizare si remunerare va realiza procedura de selectie, dupa urmatorul
calendar:
a) publicarea anuntului privind selectia directorilor (in doua ziare economice si/ sau
financiare de larga raspandire si pe pagina de internet a societatii) – 13.04.2016;
b) depunerea dosarelor de participare - pana la data de 20.04.2016 ora 15.00;
c) selectia dosarelor si desemnarea candidatilor declarati admisi pentru etapa “interviului”
– pana la data de 21.04.2016 ora 14.00.
Rezultatul primei etape le va fi comunicat candidatilor declarati admisi.
d) sustinerea interviului – 22.04.2016 ora 12.00.
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ANEXA NR. 1.I

CRITERIILE DE SELECTIE
PENTRU FUNCTIA DE DIRECTOR TEHNIC
Condiţii de participare:
- cunoaşterea limbii române scris şi vorbit;
- studii superioare de licenţă sau echivalente în domeniul tehnic ;
- cursuri de specializare postuniversitare de management şi legislaţie în administraţie
şi servicii;
- vechime în specialitate tehnica de minim 10 ani;
- experienţă relevantă în activitatea de conducere a unor întreprinderi publice ori
societăţi comerciale din domeniul transporturilor publice de calatori de minim 8 ani ;
- domiciliul stabil în municipiul/ judeţul Iaşi ;
- capacitate deplină de exerciţiu;
- nu au fost condamnate pentru gestiune frauduloasă, abuz de încredere, fals, uz de
fals, înşelăciune, delapidare, mărturie mincinoasă, dare sau luare de mită, precum şi pentru
infracţiunile prevăzute de Legea 656/2002, respectiv pentru infracţiunile prevăzute de
art.143-145 din Legea 85/2006.
La interviu vor fi avute in vedere urmatoarele aspecte:
 experienţă managerială şi în specialitate ;
 abilităţi de comunicare şi negociere ;
 abilităţi de organizare, planificare, coordonare, control, delegare;
 putere de decizie şi evaluare impact;
 cunoştinţe specifice tehnice si legislative în domeniul transportului public;
 responsabilităţi asumate, perseverenţă, pragmatism;
 viziune şi identificarea oportunităţilor de dezvoltare;
 implementare unor proiecte de infrastructura / transport;
 implementarea unor proiecte cu finantare europeana;
 motivaţia candidatului.
 cunoasterea unei limbi straine (scris, citit si vorbit)
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ANEXA NR. 1.III

ACTE NECESARE


















cerere de înscriere ce va cuprinde un OPIS al documentelor depuse;
scrisoare de intentie;
CV în format Europass (care sa includa obligatoriu o adresa de e-mail valabila);
copia actului de identitate;
copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor, ale altor documente care să certifice
efectuarea unor specializări şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor
specifice;
copia carnetului de muncă, conformă cu originalul, şi / sau, după caz, o adeverinţă care să
ateste vechimea în muncă, în funcţie/profesie/pe un post similar şi/sau în specialitatea
studiilor;
adeverinţe de la angajatori sau copii după contractele de muncă, convenţiile civile, contracte
de prestări servicii sau de altă natură, care certifică participarea candidatului la implementarea
unor proiecte de infrastructura / transport sau cu finantare europeana;
cazier judiciar sau, pînă la depunerea cazierului judiciar, o declaraţie pe proprie răspundere
prin care candidatul va confirma că nu a suferit o condamnare pentru o infracţiune legată de
conduita profesională, respectiv : pentru gestiune frauduloasă, abuz de încredere, fals, uz de
fals, înşelăciune, delapidare, mărturie mincinoasă, dare sau luare de mită, precum şi pentru
infracţiunile prevăzute de Legea 656/2002, respectiv pentru infracţiunile prevăzute de
art.143-145 din Legea 85/2006;
adeverinta medicala;
declaraţie pe proprie răspundere care să confirme acordul candidatului de a se procesa datele
sale personale în scopul realizării procedurii de recrutare şi selecţie, precum şi acordul de a
permite comisiei verificarea informaţiilor furnizate;
actele prevăzute mai sus se prezintă în copii legalizate sau în xerocopie, care se certifică
ulterior pentru conformitatea cu originalul de către comisia de concurs ;
modelele declaraţiilor solicitate si biliografia sunt disponibile la sediul societăţii din Iaşi, Str.
Silvestru nr. 5, C20, etaj 2, camera 3, jud. Iasi sau pe pagina de internet www.sctpiasi.ro.
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ANEXA NR. 1.IV

BIBLIOGRAFIE
(cu modificarile si completarile ulterioare aprobarii)

1. Pentru functia de director tehnic:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Legea nr. 31/1990, privind societatile comerciale, republicata;
O.U.G. nr. 109/2011, privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice;
Legea serviciilor comunitare de utilitati publice nr. 51/2006, republicata;
Ordonanta Guvernului nr. 27/2011, privind transporturile rutiere;
Legea nr. 92/2007, a serviciilor de transport public local;
Ordinul Autoritatii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi
Publice nr. 263/2007, privind aprobarea Normelor-cadru privind modalitatea de atribuire
a contractelor de delegare a gestiunii serviciilor de transport public local;
7. Ordinul Autoritatii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi
Publice nr. 272/2007, pentru aprobarea Normelor-cadru privind stabilirea, ajustarea si
modificarea tarifelor pentru serviciile de transport public local de persoane;
8. 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;
9. Ordinul Ministerului Transporturilor nr. 972/2007 pentru aprobarea Regulamentuluicadru pentru efectuarea transportului public local si a caietului de sarcini-cadru al
serviciilor de transport public local;
10. Regulamentul Parlamentului European si al Consiliului Uniunii Europene nr. 1370/2007,
privind serviciile publice de transport feroviar si rutier de calatori si de abrogare a
Regulamentelor (CEE) nr. 1191/69 si nr. 1107/70 ale Consiliului;
11. Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicata;
12. Regulamentul nr. 13-H al Comisiei Economice pentru Europa a Organizației Națiunilor
Unite (CEE-ONU) – Dispoziții uniforme privind omologarea autoturismelor în ceea ce
privește sistemul de frânare [2015/2364]
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ANEXA NR. 1.V
CERERE DE INSCRIERE
Către:
Consiliul de Administraţie al Societăţii Compania de Transport Public Iasi S.A.
Subsemnatul(a)
……………………………………………………..,
domiciliat(ă)
în
localitatea …………………………, strada …………………………………. nr. …….., bl. ………..,
sc………., ap.………., judeţ………………………, telefon fix ……….……………, mobil
…………………………., posesor al CI/BI seria ……………….. nr. ……………………………….,
eliberat de …………………………….., la data de ……………………….., în urma anunţului
privind organizarea selecţiei prealabile pentru funcţia de ............................................................. al
Societăţii Compania de Transport Public Iasi S.A., depun documentele pentru participarea la
această selecţie.
Dosarul conţine următoarele documente:
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………

Data …………………………..

Numele, prenumele şi semnătura
.....................................................
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ANEXA NR. 1.VI

DECLARAŢIE DE CONSIMŢĂMÂNT

Subsemnatul/Subsemnata,________________________________________,
CNP_______________________________, declar pe propria răspundere că îmi dau acordul cu
privire la utilizarea şi prelucrarea datelor mele personale în vederea verificării informaţiilor furnizate
în

cadrul

procedurii

de

selecţie

şi

recrutare

în

vederea

ocupării

unui

post

de

......................................................la Societatea Compania de Transport Public Iasi S.A., iar aceste
date corespund realităţii.
Am luat la cunoştinţă că datele cuprinse în acest formular vor fi tratate confidenţial, în
conformitate cu prevederile Directivei CE/95/46 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce
priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi liberă circulaţie a acestor date, transpusă prin
Legea nr.677/2001 privind protecţia persoanelor la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera
circulaţie a acestor date cu modificările şi completările ulterioare, precum şi prevederile Directivei
2002/58/CE privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul
comunicaţiilor electronice, transpuse prin Legea nr.506/2004.

Data …………………
Semnatura ......................
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ANEXA NR. 1.VII

DECLARAŢIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE
Subsemnatul/Subsemnata ............................................................, în calitate de participant(ă)
la procedura de recrutare şi selecţie în vederea ocupării unui post de ...............................................al
Societăţii Compania de Transport Public Iasi S.A., declar pe propria răspundere sub sancţiunea
excluderii din procedura de recrutare şi selecţie şi sub sancţiunile aplicabile faptei de fals în acte
publice, că:
Am experienţă de ............ ani în activitatea de administrare / management a / al întreprinderii
publice
.........................................................
/
societăţii
comerciale
.................................................................... din domeniul de activitate al Societăţii Compania de
Transport Public Iasi S.A. pentru care îmi depun candidatura.
Locuiesc la domiciliul înregistrat în cartea de identitate. Da /Nu. Dacă raspunsul este nu , se
va completa adresa completa în paragraful de mai jos.
Locuiesc
la
reşedinţa
de
la
următoarea
adresa:
......................................................................................................................................
Subsemnatul/Subsemnata, declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare
detaliu şi înteleg că Societatea S.A. are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării
declaraţiilor orice documente doveditoare de care dispun.
Data……………………….
Semnătura ......................

7

