
ANUNŢ

Consiliul de administrație al societății  Drumuri si Poduri Locale Alba SA cu sediul în
Alba Iulia, str. Frederik Mistral, nr.3, jud. Alba, anunță începerea procesului de selecție pentru
funcția de director general al societății  Drumuri si Poduri Locale Alba SA,  în conformitate cu
prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.109/2011, privind guvernanța corporativă a
întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

Procesul de selecție va consta în depunerea de către candidați a unui dosar de candidatură
și susținerea unui interviu de selecție, după următorul calendar:

 Depunerea candidaturilor se va face până în data de 23 martie 2018, ora 14; 

 Selecția dosarelor și întocmirea listei scurte se va face până în data de 27 martie
2018;

 Depunerea  Declarației de intenție  se  va  face  până în data de 12 aprilie 2018,
ora 14;

 Interviul de selecție se va susține în termen de maximum 4 zile lucrătoare de la
data limita pentru depunerea Declarației de intenție;

          Cerințe minime:
 studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă

durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul tehnic;
 vechime în specialitatea studiilor minimum 3 ani;
 experiență   în  activitatea  de  conducere  a  unor  întreprinderi  publice  ori  societăți  din

domeniul privat;
 cunoaşterea limbii române (scris şi vorbit);
 competențe specific sectorului;
 cetăţenia  română,  cetăţenie  a  altor  state  membre  ale  Uniunii  Europene  sau  a  statelor

aparținând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
 fără 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;
 capacitatea de exercițiu deplină;
 stare de sănătate corespunzătoare postului; 

Competențe  specifice:  competențe  de  management  (gândire  strategică,  planificare,
organizare și capacitate de a lua decizii, analiză și comunicare), etică și integritate;

           Criterii de evaluare și selecție:
            
           Etapa I: Selecția candidaților pentru lista scurtă.

Se realizează în urma selecției dosarelor de candidatură, prin:  
1. îndeplinirea cerințelor minime;
2. competențe specifice sectorului;
3. competențe de guvernanță corporativă; 

Etapa II: Interviul și selecția finală.
4. alinierea Declarației de intenție la Scrisoarea de așteptări și viziunea candidatului privind 

dezvoltarea societății;
5. cunoștințe aferente legislației în domeniul de activitate specific societății și de guvernanță

corporativă;
6. abilități de comunicare interpersonală; 
7. capacitatea de a lua decizii și de a evalua impactul acestora;
8. integritatea și independența candidatului;

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.

Dosarul de candidatură se depune la registratura societății Drumuri si Poduri Locale
Alba SA cu sediul în Alba Iulia, str. Frederik Mistral, nr.3, jud. Alba, până cel târziu în data de 23
martie 2018, ora 14.00, pe suport hârtie, în plic închis şi sigilat, pe care se va menţiona: „Procedura de
selecție,  director  general/  Nume  şi  prenume  candidat”  și  trebuie  să  conțină,  în  mod  obligatoriu,
următoarele documente:

1. Cererea de înscriere,  ce cuprinde în mod obligatoriu un OPIS al  documentelor
dosarului;

2. Curriculum Vitae în format Europass;
3. Copie act identitate;
4. Copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor  şi ale altor acte care atestă

experiența solicitată;
5. Copia carnetului de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în

specialitatea studiilor; 
6. Cazier judiciar;
7. 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;

8. Declaraţia pe propria răspundere privind  conflictul  de interese şi a situaţiile de
incompatibilitate cu funcția de director general;

Documentele solicitate în copie vor fi prezentate și în original în cadrul interviului, în
vederea verificării conformității copiilor cu acestea.
 

Netransmiterea,  în  termenul  indicat,  a  tuturor  documentelor  în  forma  și  modurile
solicitate, atrage după sine excluderea din procedura de selecție. 

Dosarele  de  candidatură  depuse  în  termen  formează  împreună  lista  lungă,  care  are
caracter confidenţial şi nu va fi publicată. Candidaţii sunt eliminaţi de pe lista lungă în ordinea
descrescătoare a punctajului obţinut,  până la  limita a maximum 5 candidaţi  pentru postul  de
director general, rezultând astfel lista scurtă. Candidaţii aflaţi în lista scurtă vor avea la dispoziție
un termen de 15 zile de la data notificării, să depună în scris Declaraţia de intenţie (întocmită în
baza elementelor din Scrisoarea de așteptări(document ce va fi publicat pe pagina de internet a
societății,  www.dplalba.ro)  și  a informațiilor  publice legate de activitatea societății,  prin care
candidații își prezintă viziunea sau programul privind dezvoltarea Drumuri si Poduri Locale Alba
SA). Selecţia finală a candidaţilor aflaţi în lista scurtă se face pe baza de interviu.

Rezultatele finale se afișează pe site-ul societății  Drumuri si Poduri Locale Alba SA.

Relaţii  suplimentare  cu  privire  la  desfășurarea  selecției  și  conținutul  dosarului  pentru
înscriere  se  obţin  la  sediul  societății,   persoana  de  contact  Ghiura  Veturia  Elena,   telefon
0258/811361.



DECLARAȚIE 

PRIVIND CONFLICTUL DE INTERESE 
ȘI INCOMPATIBILITĂȚILE   

Subsemnatul/a  …………………., în  calitate  de participant  la  procedura de selecție  în
vederea ocupării postului de director general al societății  Drumuri și Poduri Locale Alba SA,
declar pe propria răspundere sub sancțiunea excluderii din procedura de selecție și a sancțiunilor
prevăzute de Codul penal privind falsul în declarații, că:

a. nu fac parte din organele de conducere/coordonare/control ale unei societăți cu același
profil;
b. nu mă încadrez în nici una din situațiile prevăzute la art. 6 din O.U.G. nr. 109/2011
privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările
ulterioare și Legea nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

c. nu am desfăşurat activitate de poliţie politică, așa cum este definită prin lege;

Subsemnatul/a, declar că informațiile furnizate sunt complete și corecte în fiecare detaliu
și înțeleg faptul că îmi pot fi  solicitate orice documente doveditoare de care dispun de către
Consiliul de Administratie, în scopul verificării și confirmării declarațiilor.

Data completării………………………                                  _____________________
                                                                                                       (Nume,prenume)

                                                                                                   ____________________
                                                                                                            (Semnătură)   

 


