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Consiliul Judeţean

mureş

HOTĂRÂREA NR. 33
din 17 martie 2016
pentru stabilirea unor măsuri în vederea asigurării managementului
la R.A. Aeroportul Transilvania Tîrgu Mureş

Consiliul Judeţean Mureş,
Analizând expunerea de motive a Serviciului Resurse Umane nr.4.789/16.03.2016, la
proiectul de hotărâre pentru stabilirea unor măsuri în vederea asigurării
managementului la regia Autonomă Aeroportul Transilvania Tîrgu Mureş, precum şi
avizul comisiilor de specialitate,
Cu respectarea prevederilor Capitolului II. Administrarea şi conducerea regiilor
autonome din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa
corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare,
Luând în considerare prevederile Capitolului X - Organele de conducere din
Regulamentul de organizare şi funcţionare al Regiei Autonome "Aeroportul
Transilvania" Tîrgu Mureş, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş
nr.25/2012, cu modificările şi completările ulterioare,
în temeiul prevederilor art. 91, alin.(1), lit. ”a” şi „d”, ale alin. (2), lit.”d ” din Legea
administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare,

hotărăşte:

Art.1. Se aprobă iniţierea procedurii de evaluare/selecţie prealabilă a candidaţilor
pentru Consiliul de Administraţie al Regiei Autonome "Aeroportul Transilvania" Tîrgu
Mureş, al cărui mandat va începe la data de 01.06.2016.
Art.2. Evaluarea/selecţia prealabilă a candidaţilor înscrişi în procedura organizată
potrivit prevederilor art.1 din prezenta hotărâre va fi efectuată de comisia de
selecţie, constituită conform anexei nr.1 la prezenta hotărâre.
Art.3.Se aprobă condiţiile generale şi specifice pentru procedura de selecţie
prealabilă a membrilor Consiliului de Administraţie al Regiei Autonome "Aeroportul
Transilvania" Tîrgu Mureş, conform anexei nr.2 la prezenta hotărâre.
Art.4.Se stabileşte nivelul remuneraţiilor pentru membrii Consiliului de Administraţie
al Regiei Autonome "Aeroportul Transilvania" Tîrgu Mureş a căror selecţie face
obiectul prezentei hotărâri, conform anexei nr.3 la prezenta hotărâre.
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Art.5. Anunţul privind selecţia membrilor consiliului de administraţie se va publica în
două ziare economice şi/sau financiare cu largă răspândire şi pe pagina de internet a
Regiei Autonome "Aeroportul Transilvania" Tîrgu Mureş, prin grija Serviciului Resurse
Umane din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Mureş şi al conducerii R.A.
Aeroportul Transilvania Tîrgu Mureş, cu minimum 20 de zile calendaristice înainte de
data limită stabilită pentru depunerea candidaturilor.
Art.6. Se împuterniceşte Preşedintele Consiliului Judeţean Mureş - domnul Ciprian
Dobre, cu efectuarea tuturor demersurilor necesare şi derularea procedurilor legale
în vederea selectării noilor administratori ai R.A. "Aeroportul Transilvania" Tîrgu
Mureş, în condiţiile de reglementare ale Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului
nr. 109/2011 şi ale dispoziţiilor Hotărârii Consiliului Judeţean Mureş nr.25/2012.
Art.7. Anexele nr.1 - 3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.8.Prezenta hotărâre va fi comunicată : Regiei Autonome "Aeroportul Transilvania"
Tîrgu Mureş, Serviciului Resurse Umane din aparatul de specialitate al Consiliului
Judeţean Mureş şi persoanelor nominalizate la art.2, care răspund de ducerea la
îndeplinire a măsurilor stabilite.

Contrasem nează
SECRETAR
Paul Cosma
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EXPUNERE DE MOTIVE
pentru stabilirea unor măsuri în vederea asigurării managementului
la R.A. Aeroportul Transilvania Tîrgu Mureş
Consiliul de Administraţie al Regiei Autonome Aeroportul Transilvania Tîrgu Mureş a fost
constituit, în conformitate cu dispoziţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011
privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice şi ale Cap.X - Organele de
conducere, din Regulamentul de organizare şi funcţionare al Regiei Autonome Aeroportul
Transilvania Tîrgu Mureş, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr.25/2012
privind implementarea guvernanţei corporative la R.A. Aeroportul Transilvania Tîrgu Mureş,
cu modificările şi completările ulterioare.
Actuala componenţa nominală a consiliului de administraţie al regiei a fost aprobată prin
Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr. 140/2014, mandatul acestuia începând cu data de
11.09.2014.
întrucât la data de 01.06.2016 mandatul Consiliului de Administraţie al Regiei Autonome
Aeroportul Transilvania Tîrgu Mureş va înceta, se impune demararea procedurii de
evaluare/selecţie prealabilă a membrilor consiliului de administraţie al regiei, pentru
următorul mandat de 4 ani.
Cu privire la consiliul de administraţie, Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011
privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările şi completările
ulterioare, stabileşte următoarele:
•

membrii consiliului de administraţie se numesc de autoritatea publică tutelară şi de
Ministerul Finanţelor Publice, în cazul reprezentantului acestei instituţii;

•

desemnarea membrilor consiliului de administraţie, inclusiv a reprezentanţilor
autorităţii publice tutelare şi ai Ministerului Finanţelor Publice, va fi făcută în baza
unei evaluări/selecţii prealabile efectuate de o comisie organizată la nivelul
autorităţii publice tutelare şi al Ministerului Finanţelor Publice, formată din
specialişti în recrutarea resurselor umane;

•

autoritatea publică tutelară poate decide ca această comisie de selecţie să fie
asistată sau ca selecţia să fie efectuată de un expert independent, persoană fizică
sau juridică specializată în recrutarea resurselor umane, ale cărui servicii sunt
contractate în condiţiile legii;

•

criteriile de selecţie a administratorilor sunt stabilite cu luarea în considerare a
specificului şi complexităţii activităţii regiei autonome;

•

anunţul privind selecţia membrilor consiliului de administraţie se publică în două
ziare economice şi/sau financiare cu largă răspândire şi pe pagina de internet a
întreprinderii publice. Acesta trebuie să includă condiţiile ce trebuie întrunite de
candidaţi şi criteriile de evaluare a acestora. Selecţia se realizează cu respectarea
principiilor nediscriminării, tratamentului egal şi transparenţei.
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Luând în considerare cele de mai sus, prin prezentul proiect de hotărâre se reglementează
următoarele aspecte: aprobarea demarării procedurii de evaluare/selecţie a membrilor
consiliu de administraţie al cărui mandat urmează să înceapă cu data încetării mandatului
vechiului consiliu de administraţie în funcţie, la data de 01.06.2016, organizarea comisiei de
selecţie, modalitatea de efectuare a selecţiei prealabile de către comisia de selecţie şi
remuneraţia membrilor consiliului de administraţie.
De asemenea, actul administrativ stabileşte condiţiile generale şi specifice pentru procedura
de selecţie prealabilă a membrilor Consiliului de Administraţie al Regiei Autonome
"Aeroportul Transilvania" Tîrgu Mureş, precum şi responsabilităţile cu privire la publicitatea
procedurii de evaluare/selecţie prealabilă.
Ţinând cont de faptul că, în intervalul 2012-2014 au fost derulate mai multe proceduri de
selecţie şi din considerente care ţin de economia de timp şi resurse se propune ca,
efectuarea selecţiei prealabile să fie făcută de către comisia de selecţie nominalizată prin
prezenta hotărâre, iar Preşedintele Consiliului Judeţean Mureş să fie împuternicit cu
efectuarea tuturor demersurilor necesare şi derularea procedurilor legale în vederea
selectării noilor administratori ai regiei, în condiţiile de reglementare ale Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr.109/2011 şi ale dispoziţiilor Hotărârii Consiliului Judeţean Mureş
nr.25/2012.
Cu privire la remuneraţia membrilor consiliului de administraţie, potrivit prevederilor art.8,
alin. (3) şi (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.109/2011 remuneraţia membrilor
executivi ai consiliului de administraţie este formată dintr-o indemnizaţie fixă lunară care
nu poate depăşi de 6 ori media pe ultimele 12 luni a câştigului salarial mediu brut lunar din
ramura în care îşi desfăşoară activitatea regia autonomă. Pentru membrii neexecutivi ai
consiliului de administraţie, indemnizaţia fixă lunară nu poate depăşi media pe ultimele 12
luni a câştigului salarial mediu brut lunar din ramura în care îşi desfăşoară activitatea regia
autonomă.
în speţă, potrivit datelor comunicate de Institutul Naţional de Statistică, pentru perioada
februarie 2015-ianuarie 2016 limita maximă este de 22.620 lei pentru membrii executivi şi
respectiv 3.770 lei pentru membrii neexecutivi. Cât priveşte indemnizaţiile propuse spre
aprobare în anexa la prezentul proiect de hotărâre, acestea sunt stabilite prin raportare la
actualele contracte de mandat.
Având în vedere cele de mai sus, se supune spre aprobare proiectul de Hotărâre pentru
stabilirea unor măsuri în vederea asigurării managementului la R.A. Aeroportul Transilvania
Tîrgu Mureş.

PREŞEDINTE
Ciprian Dobre
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Anexa nr.1

COMISIA
de selecţie a candidaţilor pentru Consiliul de adm inistraţie
al R.A. Aeroportul „Transilvania” Tîrgu Mureş, în conform itate cu prevederile
Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanţa
corporativă a întreprinderilor publice

Nr.
Crt.

Mărginean loan Alin

Funcţia deţinută
în cadrul
autorităţii publice
Director executiv

Mem bru

Genica Nemeş

Director executiv

Mem bru

Popa Elena

Şef serviciu

Funcţia

1.

Preşedinte

3.
4.

Numele şi prenumele

dZAT PFN'TRU
Compciiii

Anexa nr.2

CONDIŢII GENERALE Şl SPECIFICĂ
pentru procedura de evaluare/selecţie prealabilă a membrilor Consiliul de
Administraţie al Regiei Autonome „Aeroportul Transilvania” Tîrgu Mureş

Ocuparea posturilor din cadrul Consiliului de Administraţie al Regiei Autonome „Aeroportul
Transilvania” Tîrgu Mureş se face, potrivit dispoziţiilor art.5, alin.(4) din Ordonanţa de urgenţă
a Guvernului nr. 109/2011, privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu
modificările şi completările ulterioare,
Anunţul privind organizarea selecţiei prealabile vizează ocuparea unor posturi din cadrul
Consiliului de Administraţie al Regiei Autonome „Aeroportul Transilvania” Tîrgu Mureş, după
cum urmează:
A. 1 (un) post administrator executiv, preşedinte al Consiliului de Administraţie,
reprezentant al autorităţii tutelare;
fi. 1 (un) post administrator executiv, vicepreşedinte al Consiliului de Administraţie;
C. 1 (un) post de administrator neexecutiv, membru al comitetului de audit, auditor
statutar;
D. 1 (un) post de administrator neexecutiv, membru al comitetului de audit.
Selecţia se realizează cu respectarea principiilor nediscriminării, tratamentului egal şi
transparenţei şi cu luarea în considerare a specificului domeniului de activitate al Regiei
Autonome „Aeroportul Transilvania”.
Se stabilesc condiţiile generale si specifice pentru participarea la selecţia prealabilă, după cum
urmează:
/. Condiţii generale:
a. să aibă cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene
sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
b. să cunoască limba română (scris şi vorbit);
c. să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
d. să aibă o stare de sănătate corespunzătoare funcţiei pe care candidează,
atestată pe bază de documente medicale;
e. să nu fi fost destituit dintr-o funcţie publică sau să nu-i fi fost încetat contractul
individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 5 ani;
f. să nu fi desfăşurat activitate de poliţie politică, astfel cum este definită prin
lege;

l

- gestiune frauduloasă, abuz de încredere, fals,' uz de fals, înşelăciune,
delapidare, mărturie mincinoasă, dare sau luare de mită;
- infracţiunile prevăzute de Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi
sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de
prevenire şi combatere a finanţării actelor de terorism, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare,
- infracţiunea de bancrută simplă, infracţiunea de bancrută frauduloasă,
infracţiunea de gestiune frauduloasă, infracţiunea de delapidare.
h. să nu aibă înscrise în cazierul fiscal faptele sancţionate contravenţional sau
penal de legile fiscale, contabile, vamale, precum şi cele care privesc disciplina
financiară, aşa cum sunt prevăzute de art.4 din Ordonanţa Guvernului
nr.39/2015 privind cazierul fiscal;
i. să nu facă parte din' mai mult de 4 consilii de administraţie ale unor regii
autonome sau societăţi comerciale;

II. Condiţii specifice:
A.

Pentru postul de administrator executiv, preşedinte al Consiliului de Administraţie,
reprezentant al autorităţii tutelare:
•

să fie absolvent de studii universitare absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în
următoarele domenii fundamentale de ierarhizare şi ramuri de ştiinţă (conform H.G.
nr.580/2014 cu modificările şi completările ulterioare, inclusiv echivalente ale
acestora, conform structurii instituţiilor de învăţământ superior şi specializărilor
/programelor de studii universitare la momentul absolvirii):
a)
ştiinţe inginereşti, ramura de ştiinţă:
> inginerie civilă;
> inginerie electrică, electronică şi telecomunicaţii;
> ingineria transporturilor;
> ingineria sistemelor, calculatoare şi tehnologia informaţiei;
> inginerie mecanică, mecatronică, inginerie industrială şi management.
b)
ştiinţe sociale - ramura de ştiinţă:
> ştiinţe juridice;
> ştiinţe economice.

•

Să aibă experienţa de cel puţin 5 ani în domeniul de activitate al Regiei Autonome
„Aeroportul Transilvania” (cod CAEN 5223 - Activităţi de servicii anexe transporturilor
aeriene) si/sau în activitatea de administrare de societăţi comerciale ori regii
autonome;
cunoştinţe de limba engleză, nivel „avansat” - verificate prin test prealabil şi
eliminatoriu elaborat de un expert intern cu competenţe specifice sau de către un
extern a cărui servicii vor fi cooptate cu respectarea dispoziţiilor legale, după caz.

•
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B. Pentru postul de administrator executiv, vicepreşedinte al Consiliului de Administraţii
•

să fie absolvent de studii universitare absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în
următoarele domenii fundamentale de ierarhizare şi ramuri de ştiinţă (conform H.G.
nr.580/2014 cu modificările şi completările ulterioare, inclusiv echivalente ale
acestora, conform structurii instituţiilor de învăţământ superior şi specializărilor
/programelor de studii universitare la momentul absolvirii):
a)
ştiinţe inginereşti, ramura de ştiinţă:
>
inginerie civilă;
>
inginerie electrică, electronică şi telecomunicaţii;
>
ingineria transporturilor;
>
ingineria sistemelor, calculatoare şi tehnologia informaţiei;
>
inginerie mecanică, mecatronică, inginerie industrială şi management.
b)
ştiinţe sociale - ramura de ştiinţă:
> ştiinţe juridice;
> ştiinţe economice.

•

să aibă experienţă de cel puţin un an în administrarea/managementul unor regii
autonome sau societăţi comerciale profitabile din domeniul de activitate al regiei
autonome (cod CAEN 5223 - Activităţi de servicii anexe transporturilor aeriene), inclusiv
societăţi comerciale din sectorul privat; Profitabilitatea se probează cu cel puţin un
exerciţiu financiar încheiat cu profit în perioada de administrare/management;
să nu aibă calitatea de funcţionar public sau să aparţină altor categorii de personal din
cadrul autorităţii publice tutelare sau al altor instituţii publice.
să aibă cunoştinţe de limba engleză, nivel „avansat” - verificate prin test prealabil şi
eliminatoriu elaborat de un expert intern cu competenţe specifice sau de către un
extern a cărui servicii vor fi cooptate cu respectarea dispoziţiilor legale, după caz.

•
•

C. Pentru postul de administrator neexecutiv, membru al comitetului de audit, auditor
statutar:
• să fie persoană fizică autorizată să efectueze audit statutar de către autoritatea
competentă, respectiv Camera Auditorilor Financiari din România (CAFR), în conformitate
cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.90/2008 privind auditul statutar al
situaţiilor financiare anuale şi al situaţiilor financiare anuale consolidate şi supravegherea în
interes public a profesiei contabile, cu modificările şi completările ulterioare;
• să aibă experienţă de cel puţin un an în administrarea/managementul unor regii autonome
sau societăţi comerciale profitabile din domeniul de activitate al regiei autonome (cod CAEN
5223 - Activităţi de servicii anexe transporturilor aeriene), inclusiv societăţi comerciale din
sectorul privat; Profitabilitatea se probează cu cel puţin un exerciţiu financiar încheiat cu
profit în perioada de administrare/management;
• să nu aibă calitatea de funcţionar public sau să aparţină altor categorii de personal din
cadrul autorităţii publice tutelare sau al altor institutji publice.
D. Pentru un post de administrator neexecutiv, membru al comitetului de audit:
• să fie absolvenţi de studii universitare absolvite cu diplomă de licenţă în următoarele
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domenii fundamentale de ierarhizare şi ramuri de ştiinţă (conform H.G. nr. nr.580|2014 cu
modificările şi completările ulterioare, inclusiv echivalente ale acestora, conform ktructurii
instituţiilor de învăţământ superior şi specializărilor /programelor de studii universitare la //
momentul absolvirii):
a) ştiinţe inginereşti, ramura de ştiinţă:
>
inginerie civilă;
>
inginerie electrică, electronică şi telecomunicaţii;
>
ingineria transporturilor;
>
ingineria sistemelor, calculatoare şi tehnologia informaţiei;
>
inginerie mecanică, mecatronică, inginerie industrială şi management.
b) inginerie şi management - ramura de ştiinţă Inginerie şi management în industria
turismului;
c) geografie - ramura de ştiinţă geografia turismului;
d) administrarea afacerilor - ramura de ştiinţă economia comerţului, turismului,
serviciilor şi managementul calităţii;
e) ştiinţe sociale - ramura de ştiinţă - ştiinţe economice.
să aibă experienţă de cel puţin un an în administrarea/managementul unor regii autonome
sau societăţi comerciale profitabile din domeniul de activitate al regiei autonome (cod CAEN
5223 - Activităţi de servicii anexe transporturilor aeriene), inclusiv societăţi comerciale din
sectorul privat; Profitabilitatea se probează cu cel puţin un exerciţiu financiar încheiat cu
profit în perioada de administrare/management;
să nu aibă calitatea de funcţionar public sau să aparţină altor categorii de personal din
cadrul autorităţii publice tutelare sau al altor instituţii publice.”
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GRILA
de stabilire a remuneraţiilor pentru membrii Consiliului de Administraţie
al R.A. „Aeroportul Transilvania" Tîrgu Mureş, în conformitate cu prevederile
art.8,alin.(2) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.109/2011
privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice

Nr.
Crt.

Funcţia deţinută în cadrul
Consiliului de administraţie

Nivelul indemnizaţiei nete a membrilor
Consiliului de Administraţie
-

Lei -

1.

Preşedinte

11.100

2.

Vicepreşedinte

8.900

3.

Membru neexecutiv

3.100

NOTA:
Anual, prin hotărâre a Consiliului Judeţean Mureş, în conformitate, cu prevederile art.8,
alin.(3) şi (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanţa
corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare, se poate stabili
şi o componentă variabilă de remunerare a membrilor Consiliului de Administraţie al regiei.

