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ANUNŢ

Societatea  DPL ALBA S.A.,  organizează  în  data  de 9 martie  2015,  selecția  pentru  postul  de
Director General și pentru postul de Director Economic, in cadrul societatii Drumuri si Poduri Locale
Alba S.A..

Selecția se va organiza cu respectarea prevederilor Ordonanței de urgență nr. 109/2011  privind
guvernanta corporativa a întreprinderilor publice, la sediul DPL Alba SA, din Alba Iulia, Str. Frederik
Mistral, nr.3. Procesul de selecție se va efectua in trei etape succesive astfel:

- selecția dosarelor de înscriere;
- testarea cunoștințelor generale de management, dar si a celor specifice având ca tematica Legea

31/1990  a  societăților  comerciale,  OUG  109/2011  privind  guvernanta  corporativa  a
intreprinderilor publice,  Legea 22 din 18/11/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de
garanţii şi răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor agenţilor economici, autorităţilor sau
instituţiilor publice, ORDINUL nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea si
efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii, Legea
nr.  571/2003  privind  Codul  fiscal,  cu  completarile  si  modificarile  ulterioare,  Ordonanta
Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, cu modificarile si completarile ulterioare.

- interviul de selecție 
Condiții de participare:

- cetățenie romana;
- cunoașterea limbii române scris și vorbit;
- capacitate deplina de exercitiu;
- studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență in unul din domeniile tehnic,

economic sau juridic; 
- experienta in specialitatea studiilor, de minim 5 ani; 
- experiență relevantă de minim 5 ani in consultanță în management sau în activitatea de conducere

a unor întreprinderi publice, ori societăți comerciale din domeniul privat cu o cifra de afaceri de
cel puțin 2 milioane de euro, echivalent in lei;

-  sa  nu  fi  fost  condamnat  pentru  gestiune  frauduloasa,  abuz  de  încredere,  fals,  uz  de  fals,
înșelăciune, delapidare, mărturie mincinoasa, dare sau luare de mita, pentru infracțiunile prevăzute
de  legea  nr.  656/2002  pentru  prevenirea  si  sancționarea  spălării  banilor,  precum  si  pentru
instituirea unor masuri de prevenire si combatere a finanțării actelor de terorism cu modificările si
completările ulterioare, pentru infracțiunile prevăzute la art. 143-145 din Legea 85/2006 privind
procedura insolventei, cu modificările si completările ulterioare.
Dosarul pentru înscriere la concurs se depune pana in data de 9 martie a.c., orele 12.00 la sediul

societatii DPL ALBA SA, din Alba Iulia, str. Str. Frederik Mistral, nr.3  și trebuie să conțină, în mod
obligatoriu, următoarele documente:

1. Cerere de înscriere, ce va cuprinde in mod obligatoriu un OPIS al documentelor dosarului;
2. Copia actului de identitate;
3. Cazier judiciar;
4. Copiile diplomelor de studii;
5. Copia carnetului de muncă sau, după caz, alte documente din care sa rezulte experiența in

administrare/management si in domeniul studiilor;
6. Curriculum vitae in format europass(modelul CV-ului se va descarca de pe site-ul societatii

Drumuri si Poduri Locale Alba S.A., www.dplalba.ro);
7. Declaratie pe proprie raspundere prin care candidatul va confirma ca nu se afla intr-una din

situatiile  prevazute  la  art.  6  alin.  (2)  din  Legea  societatilor  nr.  31/1990,  republicata,  cu
completarile  si  modificarile  ulterioare,  (modelul  declaratiei  se  va  descarca  de  pe  site-ul
societatii Drumuri si Poduri Locale Alba S.A., www.dplalba.ro);
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8. Declaratie pe proprie raspundere prin care sa confirme acordul candidatului de a se procesa
datele sale personale in scopul procedurii de recrutare si selectie, precum si pentru a se putea
verifica  informatiile  furnizate(modelul  declaratiei  se  va  descarca  de  pe  site-ul  societatii
Drumuri si Poduri Locale Alba S.A., www.dplalba.ro).

9. Recomandare.
Selecția dosarelor va avea loc in data de 9 martie 2015, începând cu ora 13.00, candidații declarați

admiși vor susține testarea cunoștințelor generale de management in data de 11 martie a.c., de la ora 10 la
ora 12 si interviul de selecție in data de 12 martie 2015, începând cu orele 10,00, in baza unei programări
prealabile. Relații suplimentare cu privire la desfășurarea selecției si conținutul dosarului pentru înscriere
se obțin la telefon 0258 811361, persoana de contact Ghiura Veturia.
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