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ANUNŢ

Consiliul de Administratie al societatii “Drumuri si Poduri Locale S.A.”, cu sediul în Alba
Iulia, str. Frederik Mistral, nr. 3, organizează în data de 12 mai 2015, ora 14,00 selectia a doi
membri in Consiliul de Administratie al societatii “Drumuri si Poduri Locale S.A.”.

Selectia vizeaza ocuparea posturilor ramase vacante si se va organiza cu respectarea
prevederilor  Ordonantei  de  urgenta  nr.  109/2011  privind  guvernanta  corporativa  a
intreprinderilor publice, la sediul societatii “Drumuri si Poduri Locale Alba S.A.”.

Procesul de selectie se va efectua in doua etape succesive astfel:
- selectia dosarelor de inscriere;
- interviul de selectie.

Condiţii de participare:
- cetatenie romana;
- cunoasterea limbii romane scris si vorbit;
- studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă in domeniul economic,

juridic sau tehnic;
- experienta in administrare/management;

       - sa nu faca parte din mai mult de 4 consilii de administratie ale unor societati
comerciale.

Dosarul pentru înscriere la concurs se depune incepand cu data de 30 aprilie 2015 pana
in data de 11 mai 2015, orele 12.00 la registratura societatii “Drumuri si Poduri Locale S.A.” și
trebuie să conțină, în mod obligatoriu, următoarele documente:

1. Cerere  de inscriere,  ce  va  cuprinde in  mod obligatoriu  un  OPIS al  documentelor
dosarului;

2. Copia actului de identitate;
3. Copiile diplomelor de studii;
4. Copia  carnetului  de  muncă  sau,  după  caz,  alte  documente  din  care  sa  rezulte

experienta in administrare/management;
5. Cazier judiciar si fiscal;
6. Declaratie pe propria raspundere ca nu a desfasurat activitati de politie politica;
7. Curriculum vitae.
Selectia dosarelor va avea loc in data de 11 mai 2015, ora 14,00, candidatii declarati

admisi vor sustine interviul de selectie in data de 12 mai 2015, orele 14,00.
Relaţii  suplimentare  cu  privire  la  desfasurarea selectiei  si  conţinutul  dosarului  pentru

înscriere se obţin la telefon 0258-811361, persoana de contact Ghiura Veturia.

Preşedinte,
Negrutiu Adrian Emil
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