
CALENDARUL  

desfășurării procedurii de selecție a  candidaţilor,  

în vederea desemnării  administratorului  CAREI TRANS BUS SRL 
 

 

Nr. 

crt. 
ETAPA TERMEN RESPONSA BIL DOCUMENT 

1. Publicarea anunțului de  selecție 20.03.2023 
Secretarul Comisiei 

de selecție 
Anunț de 

selecție 

2. 
Depunerea dosarelor de 

candidatura 

30 de zile de la  

publicare anunț 
Candidați 

Dosar de 

candidatură 

3. 

Evaluarea dosarelor de 

candidatura în raport cu minimul 

de criterii 

5 zile lucrătoare Comisia de selecție 
Lista  cu 

candidaturi 

eligibile 

4. 

Afișare rezultate la sediul 

societății, pe pagina de internet 

și transmiterea rezultatelor pe 

adresele de e-mail furnizate de 

către candidați cu confirmare de 

primire 

24 de ore de la  

finalizarea evaluării 

Secretarul 

Comisiei de 

selecție 
Adresă scrisă 

5. Depunere Contestații 
24 de ore de la afișarea 

rezultatelor 
Candidații Contestație 

6. Soluționare contestații . 
24 de ore de la  

înregistrare 

Comisia de 

contestații 
Proces-verbal 

7. 
Publicarea rezultatelor soluțio-

nării contestațiilor 
24 de ore de la  

soluționare contestație 

Secretarul comisiei 

de contestații 

Afișare pe site 

societate 

/autoritate 

tutelară 

8. 

Definitivare lista  și comunica-

rea selecției candidaților din 

lista prin afișarea acesteia la 

sediul societății, al autorității 

tutelare și pe adresa de e-mail 

comunicată de către candidat, cu 

confirmare de primire 

24 ore de la 

definitivare 
Comisia de  selecție Lista 

9. Depunerea Scrisorii de     intenție 
In termen de 15 zile de 

la comunicarea 

nominalizării pe lista 

Candidatul 
Scrisoarea de 

intenție 

10. 
Selecția finală pe bază de 

interviu  3 zile lucrătoare Comisia de    selecție Plan de interviu 

11. 

Afișare rezultate la sediul 

societății, pe pagina de internet 

și transmiterea rezultatelor pe 

adresele de e-mail furnizate de 

către candidați cu confirmare 

de  primire 

24 de ore de la  

finalizarea 

interviurilor 

Secretarul Comisiei 

de selecție 
Adresă scrisă 



13. Depunere contestații 
24 de ore de la  afișarea 

rezultatelor 
Candidații Contestație 

14. Soluționare contestații  
24 de ore de la  

expirarea termenului 

de contestare 

Comisia de 

contestații 
Proces-verbal 

15. 

Întocmirea și transmiterea 

raportului pentru numirea 

Administratorului 

48 de ore de la 

expirarea termenului 

de contestație sau de la 

soluționarea 

contestațiilor, după caz 

Președinte Comisia 

de  selecție 
Raport final 

16. Numire Administrator 2 zile lucrătoare 
Consiliul Local al 

Municipiului Carei 
Hotărâre 

 

 

 

 


