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                       A N U N Ţ 

 
 Consiliul de Administraţie al S.C. URBIS S.A. Baia Mare în conformitate 

cu prevederile O.U.G nr.109/2011, privind guvernanţa corporativă a 

intreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare, demarează 

procesul de recrutare şi selecţie pentru postul de Director General al S.C. URBIS 

S.A. Baia Mare. 

În conformitate cu Hotărârea Consiliului de Administraţie nr. 4 din 5 

martie 2020 a fost demarată procedura de selecţie care va fi făcută de o firmă 

specializată – expert independent.  

 

1. Condiţii de participare generale şi specifice: 

 

1.1. Condiţii generale: 

 

- să aibă cetăţenia română sau cetăţenie cu domiciliul în România; 

- să cunoască foarte bine limba română (scris şi vorbit); 

- să nu fie în situaţii de conflict de interese sau incompatibilităţii prevăzute de OUG 

109/2011 privind guvernanţa corporativă a intreprinderilor publice, cu modificările 

ulterioare şi Legea 31/1990 republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- să aibă capacitate deplină de exerciţiu; 

- să nu aibă antecedente penale; 

- să nu fi fost destituit  dintr-o funcţie de conducere din cadrul unor instituţii publice 

sau societăţi private sau să nu îi fi fost încetat contractul individual de muncă 

pentru motive disciplinare; 

- să nu fi fost revocat din cauza culpei personale din calitatea de director sau 

administrator la societăţi private sau de stat; 

 

1.2. Criterii de evaluare: 

 

- să aibă studii superioare de lungă durată  tehnice sau economice, cu diplomă de 

licenţă;  

- să aibă cel puţin 10 ani de experienţă în funcţie de conducere (cel puţin şef 

serviciu/şef atelier); 

- să aibă cel putin 5 ani de experienţă într-un post de conducere a unor instituţii de 

stat, intreprinderi publice ori societăţi comericiale. Constituie un avantaj experienţa 

în funcţiia de conducere a unei societăţi cu obiect de activitate transport public de 
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călători, cât şi studii: doctorat, masterat sau cursuri post universitare în domeniul 

de activitate similar/conex celui al societăţii sau a studiilor superioare absolvite; 

- să prezinte o caracterizare de la locul de muncă pe ultimii 4 ani; 

- bune competenţe interpersonale (imagine, abilităţi de comunicare, organizare, 

negociere, lucru în echipă); 

- cunoaşterea legislaţiei aplicabile domeniului de activitate al societăţii (transportul 

public de călători); 

- experienţa în îmbunătăţirea performanţei societăţilor/intreprinderilor publice pe 

care le-au administrat sau condus; 

- cunoaşterea OUG nr.109/2011 privind guvernanţa corporativă a intreprinderilor 

publice 

 

2. Depunerea dosarelor de candidatură: 

 

Dosarele de candidatură vor fi depuse/trimise cu confirmare de primire până cel 

târziu în data de 19.04.2020, ora 14:00, pe suport de hârtie, în plic închis şi sigilat, pe 

care se va menţiona: „Candidatură pentru postul de Director General al S.C.URBIS 

S.A. Baia Mare/ Nume şi prenume” la Secretariatul S.C. URBIS S.A. Baia Mare, Str. 

8 Martie, nr. 3, judeţul Maramureş. Depunerea pe suport de hârtie a tuturor 

documentelor pentru candidatură, solicitate prin prezentul anunţ de selecţie este 

obligatorie. Dosarele de candidatură pe suport de hârtie pot fi depuse personal sau pot 

fi trimise prin poştă sau curier, la adresa mai sus menţionată. 

Dosarele primite după data de 19.04.2020, ora 14:00 nu vor fi luate în considerare. 

Dosarele de candidatură depuse în termen formează împreună lista lungă, care are 

character confidential și nu va fi publicată. Candidații sunt eliminați de pe lista lungă 

în ordinea descrescătoare a punctajului obținut, conform matricei profilului, până la 

limita a maximum 3 candidați pentru postul de Director General, rezultând astfel lista 

scurtă.  

Selecția candidaților se va efectua cu respectarea principiilor nediscriminării, 

tratamentului egal și transparenței și cu luarea în considerare a specificului domeniului 

de activitate al societății, asigurându-se totodată o diversificare a competențelor la 

nivelul conducerii societății. 

 

3. Documente necesare pentru depunerea candidaturii: 

 

Dosarele de candidatură vor conţine în mod obligatoriu următoarele documente: 

 

a. Opis privind documentele 

b. Curriculum Vitae, în format Europass; 

c. Adeverinţă medicală – apt pentru funcţie de conducere; 
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d. Cazier judiciar; 

e. Cazier fiscal; 

f. Aviz psihologic – apt pentru funcţie de conducere; 

g. Copii: 

 Copia actului de identitate; 

 Copia certificatului de căsătorie sau a altor acte, doar în cazul în care 

numele de pe actele depuse este diferit de cel de pe actul de identitate; 

 Copia diplomei de licenţă sau echivalentă; 

 Copii ale documentelor care dovedesc experienţa profesională (extras 

Reges/Revisal şi copie carnet de muncă, adeverinţe eliberate de 

angajatori etc.); 

 Dovada numirii în calitate de manager/membru al CA (unde este 

cazul) – copie simplă; 

 Scrisori de recomandare în original. 

 

h. Formulare: 

 Cererea de înscriere; 

 Formular 1 – Cazier judiciar (sau depunerea în original)  

 Formular 2 – Cazier fiscal (sau depunerea în original) 

 Formular 3 – Adeverință medicală (sau depunerea în original)  

 Formular 4 – Declarație de consimțământ în privința prelucrării 

datelor cu caracter personal pe parcursul procedurii de recrutare  

 Formular 5 – Declarație privind neîncadrarea în conflictul de interese  

 Formular 6 - Declarație pe propria raspundere privind neîncadrarea în 

situațiile prevăzute în Art. 6 din OUG 109/2011.  

 Declaraţia pe propria răspundere privind conformitatea documentelor 

şi informaţiilor prezentate în dosar, lipsa conflictului de interese şi a 

situaţiilor de incompatibilitate; 

 Acordul cu privire la obţinerea de date în vederea verificării 

informaţiilor; 

 

i. Declaraţia de intenţie, elaborată conform prevederilor HG 722/2016, care 

va fi depusă ulterior, de către candidaţii acceptaţi şi nominalizaţi pe lista 

scurtă. 

 

NOTĂ: Candidatii care figureaza în evidențe cu cazier judiciar, cazier 

fiscal vor fi respinși din procedură.  

 



4 
 

Modelele de formulare se găsesc şi pot fi decărcate de pe site-ul 

www.urbisbaiamare.ro – Secţiunea Guvernanţă corporativă. 
Etapele privin procesul de identificare, atragere şi selecţie a celor mai 

competenţi şi motivaţi candidaţi pentru postul de Director General al S.C. 

URBIS S.A. Baia Mare vor fi stabilite de expertul independent, după depunerea 

dosarelor.  

 

 

Comunicarea cu candidaţii: 

 

Pe întreg parcursul acestui proces de selecţie, comunicarea cu candidaţii se va 

face prin e-mail şi telefonic, de aceea este imperios necesar ca adresa de e-mail şi 

numărul de telefon trecute în CV să fie corecte. 

Lista lungă, lista scurtă şi propunerile de nominalizare au caracter confidenţial 

şi nu vor fi publicate, rezultatele obţinute de candidaţi pe fiecare din etapele 

procesului de selecţie le vor fi comunicate acestora individual în modalităţile descrise 

mai sus de către expertul independent. 

 

 

      Presedintele Consiliului de Administratie, 

      Ec. Pop Carmen 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

http://www.urbisbaiamare.ro/
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FORMULAR 1 

 

 

DECLARAȚIE 

privind cazierul judiciar  

 
 

 

 

Subsemnatul/a __________________________________________, având 

CNP________________________, domiciliat/ă în _____________________, str. 

_________________________, nr._____, b l .  ____, s c .  ____, ap.____, posesor 

al/a C.I., seria ____nr.__________, eliberat/ă de 

_______________________________la data de __________, telefon 

fix:___________,telefon mobil ______________________,  e-mail: 

____________________, ca şi aplicant/ă pentru poziţia de Director General la 

Societatea URBIS S.A Baia Mare, cunoscând dispoziţiile articolului 326 din Codul 

Penal cu privire la falsul în declaraţii, declar pe proprie răspundere că nu am cazier 

judiciar. 

 Dau prezenta declaraţie fiindu-mi necesară la dosarul de înscriere la procesul de 

recrutare / selecţie pentru poziţia de Director General la Societatea URBIS S.A Baia 

Mare   

Data, _____________ 

 

 

      Semnătura , __________________ 
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FORMULAR 2 

 

 

DECLARAȚIE 

privind cazierul fiscal 

 
 

 

 

Subsemnatul/a __________________________________________, având 

CNP________________________, domiciliat/ă în _____________________,  str. 

_________________________, nr._____, b l .  ____, s c .  ____, ap.____, posesor al/a 

C.I., seria ____nr.__________, eliberat/ă de _______________________________la 

data de __________, telefon fix:_________________,telefon mobil 

______________________,  e-mail: ____________________, ca şi aplicant/ă pentru 

poziţia de Director General la Societatea URBIS S.A Baia Mare, cunoscând 

dispoziţiile articolului 326 din Codul Penal cu privire la falsul în declaraţii, declar pe 

proprie răspundere că nu am cazier fiscal. 

 Dau prezenta declaraţie fiindu-mi necesară la dosarul de înscriere la procesul de 

recrutare / selecţie pentru poziţia de Director General la Societatea URBIS S.A Baia 

Mare   

Data, _____________ 

 

 

      Semnătura , __________________ 
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FORMULAR 3 
 

 

 

DECLARAȚIE 

privind adeverinţa medicală 

 
 

 

 

Subsemnatul/a __________________________________________, având 

CNP________________________, domiciliat/ă în _____________________,  str. 

_________________________, nr._____, b l .  ____, s c .  ____, ap.____, posesor 

al/a C.I., seria ____nr.__________, eliberat/ă de 

_______________________________la data de __________, telefon 

fix:___________,telefon mobil ______________________,  e-mail: 

____________________, ca şi aplicant/ă pentru poziţia de Director General la 

URBIS S.A Baia Mare, cunoscând dispoziţiile articolului 326 din Codul Penal cu 

privire la falsul în declaraţii, declar pe proprie răspundere că sunt apt/ă pentru 

muncă din punct de vedere medical. 

 Dau prezenta declaraţie fiindu-mi necesară la dosarul de înscriere la procesul de 

recrutare / selecţie pentru poziţia de Director General la Societatea URBIS S.A Baia 

Mare   

Data, _____________ 

 

 

      Semnătura , __________________ 
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FORMULAR 4 

 

 

DECLARAŢIE DE CONSIMŢĂMÂNT 

 

 

 

 Subsemnatul/a,___________________________________________, având 

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 

unei poziţii de Director General la Societatea URBIS S.A Baia Mare, 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,    

         _________________                                                                           

          

         Semnătura, 

        ______________________ 
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FORMULAR 5 

 

 

DECLARAŢIE 
 

PRIVIND NEÎNCADRAREA ÎN SITUAŢIA DE 

CONFLICT DE INTERESE 

 

Subsemnatul /a ____________________________________ domiciliat/ă în 

____________, posesor al C.I. seria _____ nr. ______ eliberată de 

____________________ la data de ___________________ având CNP 

____________________, în calitate de candidat pentru poziţia de Director General la 

Societatea URBIS S.A Baia Mare   

Declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedura de selecţie a 

candidaţilor pentru poziţia de Director General la Societatea URBIS S.A Baia Mare şi 

a sancţiunilor prevăzute de Codul penal privind falsul în declarații , că prin ocuparea 

poziţiei pentru care mi-am depus candidatura, nu mă aflu în situaţia de conflict de 

interese sau incompatibilităţi, aşa cum sunt acestea definite de legislaţia în vigoare din 

Romania. 

Subsemnatul/a declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în 

fiecare detaliu şi înţeleg că Societatea are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi 

confirmării declaraţiilor, orice informaţii şi documente doveditoare în conformitate cu 

prevederile legale. 

    Data completării, 

__________________                                                      

 

     ___________________________ 

       (Nume, prenume) 

 

         ___________________ 

           (Semnătura) 
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FORMULAR 6 
 

DECLARAŢIE 

privind situaţiile prevăzute la art. 6 din O.U.G. nr. 109/2011 

 

Subsemnatul/a____________________________________________, având          

CNP _____________________, domiciliat/ă în ______________,             str. 

_________________, nr.____,  b l .  ____,  s c .  ____, ap.____, posesor al CI, seria 

_____, nr. ____________, eliberat de ___________________ la data de 

_________________,  telefon fix: _______________, telefon mobil 

____________________,  e-mail: _______________________, ca şi aplicant/ă 

pentru poziţia de Director General la Societatea URBIS S.A Baia Mare , 

cunoscând dispoziţiile articolului 326 din Codul Penal cu privire la falsul în declaraţii, 

declar pe proprie răspundere că nu mă aflu întruna din situaţiile prevăzute la art. 6 

din O.U.G. nr. 109/2011 (nu sunt incapabil/ă şi nu am fost condamnat/ă 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) şi 

nici nu am suferit o condamnare pentru vreo infracţiune legată de conduita 

profesională. 

 Dau prezenta declaraţie fiindu-mi necesară la dosarul de înscriere la procesul de 

recrutare / selecţie pentru poziţia de Director General la Societatea URBIS S.A Baia 

Mare  Data, 

 _________________ 

        Semnătura , 

            _________________ 
 


