
 
 

Anexa nr. 3 la Procesul-verbal al comisiei de selecție a candidaților pentru funcțiile de membri ai C.A. al 

S.C. TPL S.A., nr. __________/___________ 

                  FORMULAR 1 

OFERTA TEHNICĂ 

Privind candidatura pentru poziția de membru al Consiliului de Administrație al S.C. Transport 

Public Local S.A. 

 

 Subsemnatul ……………………………………….., în calitate de Candidat în procesul 

de recrutare pentru postul de membru în Consiliul de Administrație al S.C. Transport Public 

Local S.A. depun prezenta Ofertă Tehnică. 

 Motivul pentru care a fost depusa aplicația: ocuparea unui post de membru în Consiliul 

de Administrație al S.C. Transport Public Local S.A. 

Criterii de recrutare și selectare, necesar a fi 

îndeplinite cumulativ* 

Detalii despre cum sunt îndeplinite 

cerințele 

1. Experiență în îmbunătățirea performanței 

societăților sau regiilor autonome pe care le-au 

administrat sau condus 

Se detaliază felul în care este îndeplinită 

cerința 1 

2. Minim 10 ani de experiență profesională Se detaliază felul în care este îndeplinită 

cerința 2 

3. Studii superioare și experiență profesională de 

specialitate în vederea îndeplinirii a minim una din 

condițiile specifice de structură a consiliului de 

administrație (după caz): 

- cel puțin doi dintre membrii consiliului de 

administrație trebuie să aibă studii superioare 

economice și experiență în domeniul economic, 

contabilitate, de audit sau financiar de cel puţin 5 

ani; 

- cel puțin unul dintre membrii consiliului de 

administrație trebuie să aibă studii superioare 

juridice şi experiență în domeniul juridic de cel 

puțin 5 ani; 

- cel puțin doi dintre membrii săi trebuie să aibă 

studii superioare în domeniul economic sau în 

științe inginerești și experiență relevantă în 

domeniul transporturilor, din care minim 5 ani să 

fi ocupat o funcție de administrare, conducere sau 

coordonare a activității de transport 

- măcar unul dintre membrii consiliului să aibă 

studii superioare în domeniul construcțiilor și 

Se detaliază felul în care este îndeplinită 

cerința 3 



 
 

minim 5 ani de experiență în acest domeniu sau să 

aibă studii superioare și minim 5 ani de 

experiență relevantă în managementul proiectelor 

cu finanțare europeană și să fi coordonat în 

calitate de manager de proiect minim un proiect 

finalizat care să cuprindă o componentă de 

construcții și instalații; 

- unul dintre membrii consiliului, pe lângă 

îndeplinirea condițiilor minime generale și a 

uneia sau a mai multe dintre condițiile specifice 

de mai sus, trebuie să provină din rândul 

funcționarilor sau a altor categorii de personal a 

Primăriei Municipiului Suceava 

4. Să nu fi fost destituit dintr-o funcţie publică sau 

să nu îi fi încetat contractul individual de muncă 

pentru motive imputabile salariatului, în ultimii 5 

ani; 

Se detaliază felul în care este îndeplinită 

cerința 4 

 

Criterii specifice de selecție, care constituie 

avantaj** 

Detalii despre cum sunt indeplinite 

cerintele 

Criteriul 1.1.1 Cunoaşterea domeniului 

transportului  de călători şi a pieţei pe care 

operează societatea (opț) 

Se detaliază felul în care este îndeplinită 

cerința 1.1.1 

Criteriul 1.1.2 ... Se detaliază felul în care este îndeplinită 

cerința 1.1.2 

Criteriul 1.2.1 ... Se detaliază felul în care este îndeplinită 

cerința 1.2.1 

Criteriul 1.2.2 ... Se detaliază felul în care este îndeplinită 

cerința 1.2.2 

Criteriul 1.2.3 ... Se detaliază felul în care este îndeplinită 

cerința 1.2.3 

Criteriul ... Se detaliază felul în care este îndeplinită 

cerința .. 

NOTĂ 

* Suplimentar, candidatul care va reprezenta autoritatea tutelară și deține calitatea de angajat al 

acesteia, va detalia felul în care este îndeplinită această condiție suplimentară. 

** Pe coloană se vor transcrie criteriile specifice de selecție, care pe baza cărora se vor acorda 

punctajele (atât cele obligatorii, cât și cele opționale). Acestea se vor prelua din Matricea 

Consiliului. 

 

    Data completării .....................                                                     ___________________________ 

 (Nume, prenume) 

 

___________________________ 

 (Semnătura) 


