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    PRIMAR 

Dr. Ing. Gheorghe Ciuhandu 
 
 
 

R E F E R A T 
privind aprobarea  obiectivelor şi criteriilor  de performanţă pentru anul 2009 ale Regiei Autonome de 
Transport Timişoara, precum şi a criteriilor şi procedurii de selecţie a managerului la Regia Autonomă 

de Transport Timişoara 
 

Regia Autonomă de Transport Timişoara este un serviciu public de interes local care asigură 
transportul public local, în conformitate cu art.36 alin.(2) lit.a) şi art.63 alin.(7) din Legea nr.215/2001 privind 
administraţia publică locală; 
 

PROPUNEM: 
 

1. Aprobarea prin Hotărâre a Consiliului Local al Municipiului Timişoara a obiectivelor şi  criteriilor de 
performanţă ale Regiei Autonome de Transport Timişoara, conform anexei nr.1 la prezentul referat. 

2. Aprobarea prin Hotărâre a Consiliului Local al Municipiului Timişoara a următoarelor  criterii de 
selecţie a  directorului general al Regiei Autonome de Transport Timişoara: 
a) aptitudini legate de procesul decizional (capacitatea de a lua decizii şi de a evalua impactul 

acestora, exercitarea controlului decizional, capacitatea managerială) probate printr-un test 
adecvat;  

b) absolvirea unor studii postuniversitare în specialitatea  management cu durata de cel puţin un an 
şi experienţa de conducere într-o societate comercială sau regie autonomă de minim 10 ani;  

c) elaborarea unor propuneri de restructurare şi relansare a regiei autonome, aplicabile imediat, 
având în vedere indicatorii de referinţa, obiectivele şi criteriile de performanta ce trebuie 
îndeplinite şi adecvate situaţiei  economico-financiare actuale a regiei autonome;  

d) capacitatea de analiza si sinteza, cunoştinţe privind legislaţia  probate prin test scris ;  
e) pregătirea de specialitate, abilităţile de comunicare, motivaţia candidatului; 

 
3. Aprovarea prin Hotărâre a Consiliului Local al Municipiului Timişoara a procedurii de concurs, 

conform anexei nr.2 la prezentul referat  
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