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ANUNŢ 

privind organizarea selecției candidaților pentru Consiliul de Administrație al Regiei 

Autonome ”Aeroportul Satu Mare” 

                 Consiliul Județean Satu Mare, în calitate de autoritate publică tutelară, a Regiei Autonome 

”Aeroportul Satu Mare”, anunță organizarea selecției candidaților pentru Consiliul de Administrație 

al Regiei Autonome ”Aeroportul Satu Mare” în condițiile și cu respectarea prevederilor Ordonanței 

de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, Hotărârii 

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

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor 

publice, Hotărârii Consiliului Județean Satu Mare nr. 64/29.04.2022 privind stabilirea unor măsuri în 

vederea demarării procedurii de selecție pentru membrii Consiliului de administrație al Regiei Autonome 

“Aeroportul Satu Mare” și a Hotărârii Consiliului Județean Satu Mare nr. 80/25.05.2022 privind 

implementarea măsurilor dispuse de legislația specifică privind guvernanța corporativă a întreprinderilor 

publice la Regia Autonomă “Aeroportul Satu Mare”. 

Procedura de selecţie pentru membrii Consiliului de Administrație al Regiei Autonome 

”Aeroportul Satu Mare” se va organiza cu respectarea prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului 

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

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

din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor 

publice, și  va consta în depunerea de către candidaţi a unui dosar de candidatură însoţit de declaraţia de 

intenţie şi susţinerea unui interviu de selecţie, după următorul calendar: 

➢ Depunerea dosarelor de candidatură se va face în perioada 27.07.2022 - 26.08.2022    

între orele 8:00 - 16.00, la Registratura Consiliului Județean Satu Mare; 

➢ Selecţia dosarelor şi întocmirea listei scurte se va face în perioada                           

29.08.2022- 30.08.2022, între orele 8:00 - 16:00;  

➢ Rezultatul selecției dosarelor și publicarea listei scurte se va face în data de 31.08.2022, 

până la ora 12:00,  pe pagina de internet a Consiliului Județean Satu Mare: www.cjsm.ro; 

➢ Selecția finală a candidaților aflați în lista scurtă se face pe bază de interviu în baza 

planului de interviu în perioada 21.09.2022 – 22.09.2022 la sediul Consiliului Județean Satu Mare; 

➢ Rezultatul selecției interviului se va publica în data de 23.09.2022, pe pagina de internet 

a Consiliului Județean Satu Mare: www.cjsm.ro; 

Posturi pentru care se organizează selecția: 

➢ 1 post administrator neexecutiv, reprezentant al autorității publice tutelare; 

➢ 5 posturi administratori neexecutivi, din afara autorității publice tutelare; 

Condiții generale minime stabilite pentru selecție, pentru postul de administrator neexecutiv, 

reprezentant al autorității publice tutelare, cât și pentru posturile de administrator neexecutiv din 

afara autorității publice tutelare:  

Candidații trebuie să îndeplinească următoarele cerințe: 

•  să aibă cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene și domiciliul în 

România; 

http://www.cjsm.ro/
http://www.cjsm.ro/
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•  să cunoască limba română, scris și vorbit; 

•  să aibă  capacitate deplină de exercițiu; 

•  să aibă studii superioare absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă; 

•  să aibă o stare de sănătate corespunzătoare, atestată pe bază de documente medicale valabile;  

•  să nu fi fost condamnat definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra 

statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, 

de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă 

cu exercitarea mandatului, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea; 

•  să nu fie incapabili, potrivit legii, ori să fi fost condamnat pentru infracțiuni contra patrimoniului 

prin nesocotirea încrederii, infracțiuni de corupție, delapidare, infracțiuni de fals în înscrisuri, evaziune 

fiscală, infracțiuni prevăzute de Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, 

precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării actelor de terorism, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare;  

•  să nu se afle în situații de incompatibilitate sau conflicte de interese prevăzute de lege, pe perioada 

mandatului; 

•  să nu fi desfășurat activitate de poliție politică astfel cum este definită prin lege; 

•  să nu fi fost destituit dintr-o funcție publică sau să nu îi fi încetat contractul individual de muncă 

pentru motive imputabile, în ultimii 5 ani; 

•  membrii consiliului de administrație ai Regiei Autonome nu pot face parte din mai mult de 3 

consilii de administrație ale întreprinderilor publice. 

Condiții specifice pentru postul de administrator, reprezentant al autorității publice tutelare: 

-  studii superioare de lungă durată atestate prin diplomă de licență sau echivalentă; 

-  experiență de cel puțin 5 ani în domeniul de activitate al regiei autonome și/sau în activitatea de 

administrare de societăți comerciale ori regii autonome; 

Condiții specifice pentru postul de administrator, din afara autorității publice tutelare: 

-  studii superioare de lungă durată atestate prin diplomă de licență sau echivalentă; 

-  experiență în administrarea sau managementul unor regii autonome sau societăți, inclusiv societăți 

din domeniul privat; 

-  să nu fie funcționari publici sau să aparțină altor categorii de personal din cadrul autorității publice 

tutelare sau a altor instituții publice. 

Criterii de evaluare:  

         În vederea îndeplinirii rolului de administrator în cadrul Regiei Autonome ”Aeroportul Satu Mare”, 

candidatul trebuie să demonstreze obligatoriu următoarele competențe, trăsături și cerințe ale căror 

descriere și indicatori de performanță se regăsesc în descrierea matricei profilului consiliului de 

administrație:  

• îndeplinirea condițiilor generale minime;  

• să dețină calități personale specifice funcției ce urmează a fi exercitată, respectiv: capacitate de 

analiză și sinteză, gândire strategică, logică și rațională, promptitudine și eficiență; asumarea 

responsabilităților; flexibilitate; corectitudine; rezistență la stres; spirit de inițiativă; abilități de 

comunicare, de organizare, de susținere argumentată a opiniilor proprii, de negociere, de colaborare, etc. 

• organizarea și exercitarea controlului; 

• abilități sociale și personale potrivit celor expuse în profilul Consiliului de Administrație; 

 Îndeplinirea condițiilor generale și specifice, evaluarea competențelor, trăsăturilor și cerințelor, 
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constituie criterii de evaluare a fiecărei candidaturi depuse pentru postul de membru în Consiliul de 

Administrație al Regiei Autonome ”Aeroportul Satu Mare”. 

Dosarele de candidatură se vor depune la Registratura Consiliului Județean Satu Mare, Piața 25 

Octombrie nr. 1 şi trebuie să conţină, în mod obligatoriu, următoarele documente: 

1. Cerere de înscriere care va cuprinde un opis al documentelor; 

2. CV în format Europass; 

3. Cazier judiciar; 

4. Copii după actele de studii; 

5. Copia actului de identitate; 

6. Copie carnet de muncă și/sau adeverință în original; 

7. Adeverință medicală care să ateste starea de sănătate; 

8. Declarația pe propria răspundere privind calitatea de membru în consilii de administrație 

al întreprinderilor publice, altele decât cel în care urmează a fi numit.  

9.  Declarația pe propria răspundere prin care se angajează că în situația în care va fi selectat 

ca membru, va renunța la calitatea de membru în alte consilii de administrație, astfel încât să nu facă 

parte din mai mult de 3 consilii de administrație ale întreprinderilor publice; 

10. Declarația pe propria răspundere că nu a fost lucrător al Securității sau colaborator al 

acesteia; 

         Copiile de pe actele prevăzute mai sus, se prezintă în copii legalizate sau însoțite de documentele 

originale, care se certifică pentru conformitate cu originalul de către comisia de selecție. 

         Candidații selectați care se vor regăsi în lista scurtă vor depune în scris Declarația de Intenție 

în termen de 15 zile de la data afișării listei scurte de către autoritatea publică tutelară, care va fi 

redactată cu respectarea prevederilor din Hotărârea Guvernului nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor 

metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind 

guvernanța corporativă a întreprinderilor publice și a Scrisorii de așteptări aprobată prin Hotărârea 

Consiliului Județean Satu Mare nr. 80/25.05.2022 privind implementarea măsurilor dispuse de legislația 

specifică privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice la Regia Autonomă “Aeroportul       

Satu Mare”. Prin Declarația de intenție candidații își prezintă viziunea și programul privind dezvoltarea 

regiei autonome, declarație care se va prezenta în scris și va fi parte componentă a evaluării finale a 

candidaților în vederea clasificării și numirii acestora. 

      Dosarele de candidatură se vor depune/transmite în plic închis și sigilat la Registratura Consiliului 

Județean Satu Mare, Piața 25 Octombrie nr. 1.  

       Pe fiecare dosar de candidatură se va menționa textul scris ”Dosar de candidatură pentru funcția de 

membru în Consiliul de Administrație al Regiei Autonome ”Aeroportul Satu Mare”, reprezentant al 

autorității publice tutelare sau din afara autorității publice tutelare, după caz”. 

         

    


