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Nr.  294 / 06.05.2016 

REGULAMENT 
privind organizarea evaluării/selecţiei candidaţilor pentru funcţiile de 

Director Economic și Director Exploatare  în cadrul Regiei Autonome de 
Transport Brașov, cu sediul în str. Hărmanului nr.49, judeţul Brașov, pentru 
durata rămasă din mandatul 2012 - 2016, prin Consiliul de Administraţie al 

R.A.T. Brașov 
 
Anunţă organizarea evaluării / selecţiei candidaţilor pentru funcţiile de Director Economic 
și Director Exploatare ai R.A.T.Brasov, în conformitate cu dispoziţiile art.18 alin.(4) din 
Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanţa corporativă a 
întreprinderilor publice. 
 
 
I. CONDIŢII GENERALE  
 

a) cetăţenia română;  
b) studii superioare profil tehnic sau economic; 
c) cunoaşterea limbii române (scris şi vorbit);  
d) stare de sănătate corespunzătoare funcţiei pentru care candidează, atestată pe 

bază de documente medicale valabile;  
e) capacitate deplină de exerciţiu;  
f) nu a fost destituit dintr-o funcţie similară sau nu i-a încetat contractul individual de 

muncă pentru motive disciplinare în ultimii 5 ani;  
g) să nu fie incapabil, potrivit legii, ori să nu fi fost condamnat pentru gestiune 

frauduloasa, abuz de încredere, fals, uz de fals, înşelăciune, delapidare, mărturie 
mincinoasă, dare sau luare de mita, pentru infracţiunile prevăzute de Legea 
nr.656/2002 pentru prevenirea si sancţionarea spălării banilor, precum și pentru 
instituirea unor masuri de prevenire si combatere a finanţării actelor de terorism, cu 
modificările și completările ulterioare, pentru infracţiunile prevăzute la art.143-145 
din Legea nr.85/2006, privind procedura insolvenţei, cu modificările și completările 
ulterioare.  

 
 
I. 1.  DIRECTOR  ECONOMIC 
 
1. CONDIŢII DE ÎNSCRIERE: 
 

a) cetăţenia română 
b) studii superioare, profil economic; 
c) experiența profesională în domeniul economic, financiar, contabil sau audit de cel 

puțin 10 ani; 
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d) experiență de minimum 5 ani într-o funcție similară;  
e) rezistenţă la stres; 
f) cunoștințe/abilități de management; 
g) gândire analitică, strategică, logică și rațională; 
h) capacitate de evaluare și de luare a deciziilor; 
i) sociabilitate, abilităţi de comunicare, de organizare, de susținere argumentată a 

opiniilor proprii, de negociere, de colaborare cu membrii echipei; 
j) stare de sănătate corespunzătoare funcţiei pentru care candidează şi capacitate 

deplină de exerciţiu, atestate pe bază de documente medicale valabile; 
k) nu a fost destituit dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de 

muncă pentru motive disciplinare în ultimii 5 ani; 
l) să nu fie incapabil, potrivit legii, ori să nu fi fost condamnat pentru gestiune 

frauduloasă, abuz de încredere, fals, uz de fals, înşelăciune, delapidare, mărturie 
mincinoasă, dare sau luare de mită, pentru infracţiunile prevăzute de Legea 
nr.656/2002 pentru prevenirea și sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru 
instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării actelor de terorism, cu 
modificările şi completările ulterioare, pentru infracţiunile prevăzute la art.143-145 
din Legea nr.85/2006 privind procedura insolvenţei, cu modificările şi completările 
ulterioare. 

 
 
2. CRITERII DE EVALUARE ŞI SELECŢIE: 
 
a) Experienţă în conducere evidenţă financiar-contabilă. În particular:  

 ocuparea unor funcții de conducere în condițiile Secţiunii I.1.1, punctul c, dar nu 
mai puţin de șef serviciu sau alte funcții comparabile cu aceasta; 

 gestionarea de relaţii cu instituţii de audit financiar, autorităţi publice locale, etc; 
b) Cunoştinţe specifice: 

 cunoştinţe privind organizarea și conducerea evidenţei financiar-contabile a unei 
regii autonome;  

 cunoaşterea legislaţiei române și europene în domeniul financiar-contabil în 
general și în particular legislaţia specifică unei regii autonome de transport de 
călători;  

c) Cunoştinţe solide privind bunele practici de guvernanţă corporativă;  
d) Abilităţi evaluate pe baza următoarelor criterii:  

 abilitatea de a comunica în mod transparent şi deschis cu subalternii, cu publicul, 
cu autorităţile locale, cu auditorii interni și externi; 

 capacitate de luare a deciziei şi asumarea răspunderii; 
 capacitate de analiză şi sinteză, creativitate şi spirit de iniţiativă; 
 capacitate de organizare, coordonare şi orientare către rezultate; 
 capacitate de luare a deciziei.  
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Constituie un avantaj:  
 Experiență în domeniul principal de activitate al Regiei Autonome de Transport 

Brasov; 
 
I. 2. DIRECTOR EXPLOATARE 
 
1. CONDIŢII DE ÎNSCRIERE: 
 

a) cetăţenia română; 
b) studii superioare profil tehnic; 
c) experiența profesională de minim  5  ani în companii care dețin flote auto; 
d) rezistenţă la stres; 
e) cunoștințe/abilități de management; 
f) gândire analitică, strategică, logică și rațională; 
g) capacitate de evaluare și de luare a deciziilor; 
h) sociabilitate, abilităţi de comunicare, de organizare, de susținere argumentată a 

opiniilor proprii, de negociere, de colaborare cu membrii echipei; 
i) stare de sănătate corespunzătoare funcţiei pentru care candidează şi capacitate 

deplină de exerciţiu, atestate pe bază de documente medicale valabile; 
j) nu a fost destituit dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de 

muncă pentru motive disciplinare în ultimii 5 ani; 
k) să nu fie incapabil, potrivit legii, ori să nu fi fost condamnat pentru gestiune 

frauduloasă, abuz de încredere, fals, uz de fals, înşelăciune, delapidare, mărturie 
mincinoasă, dare sau luare de mită, pentru infracţiunile prevăzute de Legea 
nr.656/2002 pentru prevenirea și sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru 
instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării actelor de terorism, cu 
modificările şi completările ulterioare, pentru infracţiunile prevăzute la art.143-145 
din Legea nr.85/2006 privind procedura insolvenţei, cu modificările şi completările 
ulterioare. 

 
 
2. CRITERII DE EVALUARE ŞI SELECŢIE: 
 
a) Experienţă în conducere, în particular:  

 ocuparea unor funcții de conducere în condițiile Secţiunii I.2.1, punctul c, dar nu 
mai puţin de șef serviciu sau alte funcții comparabile cu aceasta; 

 gestionarea de relaţii cu instituţii publice, autorităţi publice locale, etc; 
b) Cunoştinţe specifice: 

 cunoştinţe privind organizarea și conducerea unei regii autonome;  
 cunoaşterea legislaţiei române și europene în domeniul transportului public de 

călători în general și în particular legislaţia specifică unei regii autonome de 
transport de călători;  

 experiență profesională în siguranța circulației, ticketing, control; 
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c) Cunoştinţe solide privind bunele practici de guvernanţă corporativă;  
d) Abilităţi manageriale evaluate pe baza următoarelor criterii:  

 abilitatea de a comunica în mod transparent şi deschis cu subalternii, cu publicul, 
cu autorităţile locale; 

 capacitate de luare a deciziei şi asumarea răspunderii; 
 capacitate de analiză şi sinteză, creativitate şi spirit de iniţiativă; 
 capacitate de organizare, coordonare şi orientare către rezultate; 
 capacitate de luare a deciziei.  

Constituie un avantaj:  
 experiență în domeniul principal de activitate al Regiei Autonome de Transport 

Brașov; 
 
II. DOCUMENTE NECESARE PENTRU DEPUNEREA CANDIDATURII: 
 

a) Cerere de înscriere;  
b) CV în format Europass;  
c) Cazier judiciar în termen de valabilitate;  
d) Copii legalizate după actele de studii (pentru cei care au finalizat studiile în 

străinătate este necesară dovada echivalării studiilor eliberată de Ministerul 
Educației Naționale și Cercetării Științifice – Centrul Naţional de Recunoaştere şi 
Echivalare a Diplomelor). 

e) Copie act identitate; 
f) Copie carnet de muncă şi alte documente doveditoare privind activitatea desfăşurată 

anterior;  
g) Copie documente doveditoare pentru specializări (unde este cazul);  
h) Adeverinţa care să ateste starea de sănătate corespunzătoare şi capacitatea deplină 

de exerciţiu, eliberată cu cel mult 2 luni anterior depunerii candidaturii, de către 
medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate. Adeverinţa 
va conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în 
formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii Publice;  

i) Adeverinţă control psihologic de specialitate; 
j) Declaraţie pe proprie răspundere prin care candidatul va confirma că nu se află într-

una din situaţiile prevăzute la art.6 din OUG nr. 109/2011 privind guvernanţa 
corporativă a întreprinderilor publice ori că nu a suferit o condamnare definitivă 
pentru o infracţiune legată de conduita profesională; 

k) Declaraţie de consimţământ care să confirme acordul candidatului de a se procesa 
datele sale personale în scopul procedurii de recrutare și selecţie;  

l) Declaraţie pe proprie rǎspundere atestatǎ notarial cǎ la data ȋncheierii contractului 
de mandat nu va fi în conflict de interese cu domeniul de activitate al regiei 
autonome, în calitate de administrator/angajat al unor entităţi comerciale aflate sub 
supravegherea Regiei Autonome de Transport Brasov.; 

m) Propunerile pentru a fi incluse în Planul de management ce a fost întocmit de 
managementul Regiei Autonome de Transport Brasov, în conformitate cu dispoziţiile 
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art.22 din OUG nr.109/2011 (disponibil pe portalul www.ratbv.ro)  şi vor conţine, cel 
puţin, o propunere de strategie de conducere a regiei (maximum 2 pagini) pentru 
atingerea obiectivelor şi criteriilor de performanţă stabilite;  

n) Scrisori de recomandare. 
 
 
 
III. BIBLIOGRAFIE: 
 
III. 1. Bibliografie comună: 
 

a) Constitutia Romaniei; 
b) Legea 15/1990, privind reorganizarea unităţilor economice de stat ca regii 

autonome şi societăţi comerciale, cu modificările ulterioare; 
c) OUG nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice; 
d) Ordonanţa de Urgenţă nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie 

publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de 
concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare; 

e) Hotărârea Guvernului nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a 
prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din Ordonanţa 
de Urgenţă nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a 
contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de 
servicii, cu modificările şi completările ulterioare; 

f) Legea nr.319/2006 privind securitatea și sănătatea în muncă;  
g) Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduita a personalului contractual din 

autoritatile și instituţiile publice; 
h) Legea nr.53/2003 privind Codul muncii, cu modificările și completările ulterioare; 
i) Legea nr.62/2011 a dialogului social, cu modificările și completările ulterioare; 
j) Legea 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; 

k) Planul de administrare al R.A.T. Brașov aprobat prin HCL nr.197/31.05.2013; 
l) Planul de management al Regiei Autonome de Transport Brasov, pentru perioada 

2013-2016, aprobat de Consiliul de Administratie al Regiei, disponibil pe portalul 
www.ratbv.ro. 

 
III. 2. Bibliografie specifică pentru postul de Director Economic: 
 

a) Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare; 
b) O.G. nr.92/2003  privind Codul de Procedură fiscală, cu modificările și completările 

ulterioare; 
c) OMFP nr. 2634 / 2015 privind documentele financiar-contabile; 

http://www.ratbv.ro/
http://www.ratbv.ro/
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d) OMFP nr. 2861 / 2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea 
inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii; 

e) Ordinul nr. 123/2016 privind principalele aspecte legate de întocmirea şi depunerea 
situaţiilor financiare anuale şi a raportărilor contabile anuale ale operatorilor 
economici la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice; 

 
 
 
III. 3. Bibliografie specifică pentru postul de Director Exploatare: 
 

a) Legea nr.92/2007 privind serviciile de transport public local; 
b) Ordinul nr.972/2007 pentru aprobarea Regulamentului-cadru pentru efectuarea 

transportului public local şi a Caietului de sarcini-cadru al serviciilor de transport 
public local; 

c) Ordinul nr. 207/2007 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de acordare a 
autorizaţiilor de transport în domeniul serviciilor de transport public local; 

d) OG nr.27/2011, privind transporturile rutiere, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

e) Ordinul Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii nr. 980/2011, pentru aprobarea 
Normelor metodologice privind aplicarea prevederilor referitoare la organizarea şi 
efectuarea transporturilor rutiere şi a activităţilor conexe acestora stabilite prin 
Ordonanţa Guvernului nr. 27/2011privind transporturile rutiere; 

f) O.U.G. 195/2002, privind circulaţia pe drumurile publice; 
g) Regulamentul de aplicare al O.U.G. 195/2002, aprobat prin Hotărarea nr. 

1391/2006, cu modificările şi completările ulterioare. 
 

 
IV. ETAPELE DE DESFǍŞURARE ALE SELECŢIEI 
 

1. În vederea derularii proiectului de recrutare si selectie a candidatilor pentru posturile 
de Director Economic și Director Exploatare în cadrul Regiei Autonome de Transport 
Brasov, Consiliul de Administratie al R.A.T. Brașov a aprobat in unanimitate de 
voturi, in temeiul art.18 din O.U.G. nr.109/2011, privind guvernanta corporative a 
intreprinderilor publice, realizarea procedurii de contractare, cu respectarea 
dispozitiilor legale, a unei firme specializate in selectia de personal. 

2. În urma desfasurarii procedurii, a fost desemnată castigatoare firma ADECCO 
Resurse Umane, prin intermediul reprezentantei din Brasov; ADECCO Resurse 
Umane asista Consiliul de Administratie in procedura deciziei finale de selectie a 
persoanei ce va ocupa functia de Director Economic și Director Exploatare în cadrul 
Regiei Autonome de Transport Brașov, conform art. 18 din O.U.G. 109 / 2011.  

3. Selecţia se realizează cu respectarea principiilor nediscriminării, tratamentului egal şi 
transparenţei şi cu luarea în considerare a specificului domeniului de activitate al 
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Regiei Autonome de Transport Brașov, de către o comisie de selecţie/evaluare 
formată din 5 membrii.  

4. Contestarea Regulamentului privind organizarea evaluării/selecției candidaților 
pentru funcțile de Director Economic și Director Exploatare în cadrul R.A.T. Brașov, 
se pot depune până în data de 19.05.2016, ora 13.00 

5. Dosarele de înscriere vor fi depuse până la data de 17.06.2016, ora 13.00 la 
Registratura Regiei Autonome de Transport Brașov, str. Hărmanului nr.49, judeţul 
Brașov, (program registratură: luni până vineri 8:00 – 13:00), în plic închis şi sigilat. 
Candidaţii vor primi un număr de înregistrare şi data depunerii candidaturii. 

6. Plicul, în mod obligatoriu, va avea menţionat “Candidatură pentru funcţia de 
Director Economic al Regiei Autonome de Transport Brașov” sau “Candidatură 
pentru funcţia de Director Exploatare al Regiei Autonome de Transport 
Brașov”, precum şi numele, prenumele, domiciliul  și numărul de telefon al 
candidatului. 

7. Regia Autonoma de Transport Brasov, va transmite reprezentantei din Brașov a 
firmei ADECCO, pana la orele 16.00 ale fiecarei zile lucratoare, pe baza de proces 
verbal, plicurile cu documentele de candidatura primite in ziua respectiva, in vederea 
inceperii procesului de evaluare a candidatilor. Plicurile vor fi deschise de 
reprezentantii firmei ADECCO. 

8. Candidatii contactati direct de firma ADECCO, vor respecta procedura mentionata la 
punctele 3-6 ale sectiunii V. Candidaṭii consideraṭi eligibili conform criteriilor 

comunicate vor fi contactaṭi direct de către compania Adecco in vederea stabilirii 

interviurilor bazate pe compentenṭe. 
9. Candidaţii vor fi evaluaţi de Compania de recrutare Adecco conform competenṭelor 

generale stabilite (abilităṭi de coordonare echipă, abilităṭi de planificare ṣi organizare 

ṣi capacitatea de a lua decizii). Ulterior canidaṭii vor fi evaluaṭi de Comisia de 
evaluare/selecţie în baza criteriilor de evaluare și selecţie stipulate la Secţiunea I.1.2.  
si vor redacta cel putin o propunere de strategie de management, in vederea 
atingerii obiectivelor si criteriilor de performanta, specifica postului pentru care aplica, 
in completarea Planului de management al Regiei Autonome de Transport Brasov, 
întocmit în conformitate cu dispoziţiile art.22 din OUG nr.109/2011. 
Documentul va fi  depus de candidat odată cu cererea de participare la procedura de 
recrutare si selectie, pana la data de 17.06.2016, ora 13.00,  în plic conform 
punctului 5. 

10. Procedura de evaluare/selecţie va avea trei componente, una constând în analiza 
documentelor depuse de candidaţi în dosarele proprii, în baza criteriilor de evaluare 

și selecţie stipulate la Secţiunea I.2.2, a doua in evaluare competenṭelor de către 

compania Adecco, iar a treia  procedura de evaluare/selecţie constând în examenul 
de specialitate având la bază  “Propunerile pentru a fi incluse în Planul de 
management întocmit în conformitate cu dispoziţiile art.22 din OUG nr.109/2011, 
conţinând cel puţin o propunere de strategie de conducere a Regiei (maximum 2 
pagini) pentru atingerea obiectivelor şi criteriilor de performanţă stabilite”.  
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11.  Pentru fiecare componentă de evaluare se stabileşte un punctaj maxim. Pentru 
evaluarea compenṭelor se va acorda un punctaj de la 0 la 3, iar pentru celelalte doua 
criterii, fiecare membru al comisiei va acorda punctaj de la 1 la 10. Media punctajelor 
acordate de fiecare membru al comisiei va da punctajul candidatului. Punctajul 
minim necesar pentru a fi declarat admis este de 7 puncte. 

12. Candidatul care a obţinut nota cea mai mare, notă ce reprezintă media aritmetică 
totală dintre cele trei note acordate de membrii comisiei, va fi declarat câștigător al 
procedurii. Rezultatul procedurii va fi comunicat telefonic candidaţilor și se va publica 
pe portalul R.A.T. Brașov la adresa www.ratbv.ro, în data de  22.06.2016 , între orele 
12.00 – 14.00. 

13. Contestaţiile pot fi depuse la Registratura R.A.T. Brașov în data de  23.06.2016, între 
orele 9.00 – 12.00. Contestaţiile se vor limita la persoana contestatarului. Rezultatul 
contestaţiilor va fi publicat pe portalul Regiei Autonome de Transport Brasov - 
www.ratbv.ro în data de 24.06.2016,  după orele 12:00. 

14. Rezultatul final al procedurii de recrutare si selectie pentru funcțiile de Director 
Economic și Director Exploatare va fi publicat  pe portalul Regiei Autonome de 
Transport Brasov - www.ratbv.ro, în data de 27.06.2016, după orele 14.00.  

 
 
15. Date de contact pentru lămuriri suplimentare: 
 telefon: 0268.334678 (doamna Raluca Postolache- Șef Serviciu Resurse Umane) 
 fax: 0268.335.660;  
 e-mail: ratbv@ratbv.ro 

 
 

http://www.ratbv.ro/
http://www.ratbv.ro/
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