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ANUNŢ
        Consiliul Județean Alba, cu sediul în Alba Iulia, str. I. I. C. Brătianu, nr. 1, în calitate de autoritate
publică tutelară a societății  Drumuri si Poduri Locale Alba S.A. anunță începerea procesului de selecție
pentru  membrii  Consiliului  de  Administrație,  în  conformitate  cu  Ordonanța  de  Urgență  a  Guvernului
nr.109/2011, privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice  modificată și aprobată prin Legea
nr.111/2016, și a dispozițiilor prevăzute de procedura de selecție.

Procesul de selecție se va organiza cu respectarea prevederilor Dispoziției Președintelui Consiliului
județean Alba nr.  464 din 14.09.2016 cu privire la stabilirea Procedurii  de selecție  pentru funcțiile  de
membru al Consiliului de administrație al societății „Drumuri și Poduri Locale Alba” S.A. și va consta în
depunerea de către candidați a unui dosar de candidatură însoțit de declarația de intenție și susținerea unui
interviu de selecție, după următorul calendar:

 Depunerea candidaturilor se va face până în data de 20 octombrie 2016, ora 1630 

 Selecția dosarelor și întocmirea listei scurte se va face până în data de 21 octombrie 2016
 Interviul de selecție se va susține în termen de maximum 4 zile lucrătoare de la data limita

pentru depunerea candidaturilor.
          Cerințe minime:

 studii  universitare  de  licență  absolvite  cu diplomă,  respectiv  studii  superioare  de  lungă durată,
absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul economic, tehnic sau științelor juridice;

 vechime în specialitatea studiilor minimum 10 ani;
 experiență  în  îmbunătățirea  performanței  societăților  sau  regiilor  autonome  pe  care  le-au

administrat sau condus;
 cunoașterea legislației specifică societății, conform bibliografiei anexate;
 cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând

Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
 cunoaşterea limbii române (scris şi vorbit);
 stare de sănătate corespunzătoare postului; 
 să nu aibă antecedente penale care să-l facă incompatibil cu  funcția  pentru  care candidează;
 să nu fi desfăşurat activitate de poliţie politică, astfel cum este definită prin lege;
 să nu facă parte din organele de conducere/coordonare/control ale unei societăți cu același profil;
 să nu  facă  parte  concomitent,  din  mai  mult  de 3  (trei)  consilii  de  administraţie  ale  unor  regii

autonome sau societăţi comerciale
Competențe:  -  competențe  de  management,  etică  și  integritate,  gândire  strategică,  planificare,
organizare și capacitate de a lua decizii, analiză și comunicare;

           Criterii de evaluare:  
1. îndeplinirea cerințelor minime;
2. competențe specifice sectorului;
3. competențe de guvernanță corporativă; 
4. integritatea candidatului; 
5. independența candidatului; 
6. abilități de comunicare interpersonală; 
7. capacitatea de a lua decizii și de a evalua impactul acestora;
8. alinierea declarației de intenție la scrisoarea de așteptări;
9. înscrieri în cazierul judiciar;
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10. cel  puțin  doi  dintre  membrii  Consiliului  de  administrație  trebuie  să  aibă  studii  economice  sau
juridice și  experiență  în domeniul  economic,  juridic,  contabilitate,  de audit  sau financiar  de cel
puțin 5 ani;

11. majoritatea membrilor Consiliului de administrație este formată din administratori neexecutivi și
independenți;

12. cel mult un membru al Consiliului de administrație poate fi din rândul funcționarilor publici sau al
altor categorii de personal din cadrul autorității publice tutelare ori din cadrul altor autorități sau
instituții publice;
Dosarul de candidatură se depune la Compartimentul Guvernanța  corporativă a întreprinderilor

publice și monitorizare asociații de dezvoltare din cadrul Consiliului Județean Alba și trebuie să conțină, în
mod obligatoriu, următoarele documente:

1. Cererea de înscriere, ce cuprinde în mod obligatoriu un OPIS al documentelor dosarului;
2. CV în format Europass;
3. Copie act identitate;
4. Copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea

unor specializări;
5. Copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiției privind experiența în îmbunătățirea

performanței societăților sau regiilor autonome pe care le-au administrat sau condus;
6. Copia carnetului de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în specialitatea

studiilor; 
7. Cazier judiciar;
8. Adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare,  eliberată cu cel mult 6 luni

anterior derulării procesului de selecție de către medicul de familie al candidatului sau de
către unităţile sanitare abilitate;

9. Declaraţia pe propria răspundere conform modelului prevăzut în procedura de selecție;
10. Declarația  de  intenție  întocmită  în  baza  elementelor  din  Scrisoarea  de  așteptări  și  a

informațiilor publice legate de activitatea societății, prin care candidații își prezintă viziunea
sau programul privind dezvoltarea societății „Drumuri și Poduri Locale Alba” S.A;

Adeverința care atestă starea de sănătate va conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și
calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

Actele prevăzute la pct. 3, 4, 5 şi 6 vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității
copiilor cu acestea, de către secretarul comisiei.

Bibliografie:
- Legea 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordonanța  de  Urgență  a  Guvernului  nr.109/2011  privind  guvernanța  corporativă  a

întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordonanța  Guvernului  nr.  43/1997  privind  regimul  drumurilor,  cu  modificările  și

completările ulterioare.
Rezultatele finale se afișează la sediul și pe site-ul Consiliului Județean Alba, precum și pe site-ul

societății  Drumuri si Poduri Locale Alba S.A..
Persoană  de  contact  –  Găiseanu  Dana,  inspector  de  specialitate  în  cadrul  Compartimentului

Guvernanța  corporativă  a  întreprinderilor  publice  și  monitorizare  asociații  de  dezvoltare -  telefon
0737.373.876.

Prezentul anunț se va publica în două ziare economice și/sau financiare, în presa locală și va fi
postat  la sediul și pe site-ul Consiliului Județean Alba –  www.cjalba.ro, precum și pe site-ul societății
Drumuri si Poduri Locale Alba S.A. – www.dplalba.ro.

Comisia de selecție,
Președinte: - Suciu Horațiu Zaharia
Membri: - Androne Elisabeta Ana

- Perța Floare
Secretar: - Găiseanu Dana
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