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ANUNŢ 
 

 S.C. Drumuri si Poduri Locale S.A., cu sediul în Alba Iulia, str. Frederik Mistral, nr. 3,  
organizează în zilele de 14 si 15 ianuarie 2014, selectia pentru ocuparea functiei de director 
adjunct la S.C. Drumuri si Poduri Locale S.A.. 
 Selectia se va organiza cu respectarea prevederilor Ordonantei de urgenta nr. 109/2011 
privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, la sediul SC Drumuri si Poduri Locale 
S.A. 

Procesul de selectie se va efectua in trei etape succesive astfel: 
- selectia dosarelor de inscriere; 
- proba scrisa; 
- interviul candidatilor selectati. 

Condiţii de participare: 
  - cetatenie romana; 
  - studii superioare absolvite cu diplomă de licenta in unul din domeniile: tehnic, 

economic sau juridic; 
  - experienta in specialitatea studiilor absolvite : de minim 5 ani. 
Dosarul pentru înscriere la concurs se depune incepand cu data de 23 decembrie 2013 

pana in data de 10 ianuarie 2014 orele 15.00 la secretariatul  SC Drumuri si Poduri Locale S.A. 
�i trebuie să con�ină, în mod obligatoriu, următoarele documente: 
1.CV în format Europass (modelul CV-ului se va descărca de pe site-ul S.C. Drumuri si Poduri 
Locale Alba S.A  www.dplalba.ro); 
2. copie act de studii; 
3. copie act de identitate; 
4. copie carnet de muncă sau documente doveditoare; 
5. declaraţie pe proprie răspundere prin care candidatul va confirma că nu se află într-una din 
situaţiile prevăzute la art. 6 alin.(2) din Legea societatilor nr.31/1990, republicata, cu 
completarile si modificarile ulterioare, (modelul declaraţiei se va descărca de pe site-ul S.C. 
Drumuri si Poduri Locale Alba SA, www.dplalba.ro); 
6. declaraţie pe proprie răspundere prin care să confirme acordul candidatului de a se procesa 
datele sale personale în scopul procedurii de recrutare şi selecţie, precum şi pentru a se putea 
verifica informaţiile furnizate (modelul declaraţiei se va descărca de pe site-ul S.C Drumuri si 
Poduri Locale Alba SA, www.dplalba.ro) 

Selectia dosarelor va avea loc in data de 13 ianuarie 2014, candidatii declarati admisi vor 
participa la proba scrisa in data de 14 ianuarie 2014, orele 10,00 – 12,00, iar in data de 15 
ianuarie 2014, orele 13,00 se va desfasura interviul de selectie.Bibliografia pentru concurs este 
:1. Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

2. Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a 
întreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare; 
     3. Ordonanta Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, cu modificările şi 
completările ulterioare; 



 

        4. Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de 
achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice  si a contractelor de 
concesiune de servicii,  cu modificările şi completările ulterioare; 
           5. Ordonanta Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

   6. Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

    7. Ordonanta Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern/managerial si controlul 
financiar preventiv, cu modificările şi completările ulterioare; 
          8. Legea nr.72/2013 privind masurile pentru combaterea intarzierii in executarea 
obligatiilor de plata a unor sume de bani rezultand din contracte incheiate  intre profesionisti si 
intre acestia si autoritati contractante. 

Pentru proba scrisa si interviu se stabileşte un punctaj maxim de 100 de puncte. 
Punctajul minim necesar pentru a fi declarat „admis” este de 70 de puncte. 
 Relaţii suplimentare cu privire la desfasurarea selectiei si conţinutul dosarului pentru 
înscriere se obţin la telefon 0258-811361, persoana de contact Ghiura Veturia. 
   

Preşedinte, 
         Beleiu Saveta Ana 


