SC „Lucrări Drumuri şi Poduri” SA
Consiliul de administraţie
Anexa
la Decizia nr. 20 /2018
ANUNŢ

Consiliul de administraţie al SC „Lucrări Drumuri şi Poduri” SA Vaslui, societate
comercială aflată în subordinea şi sub autoritatea Consiliului judeţean Vaslui, anunţă
organizarea selecţiei directorilor la SC „Lucrări Drumuri şi Poduri” SA Vaslui, în
conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a
întreprinderilor publice.
Posturi în selecţie:
- 1 director general;
- 1 director tehnic.
Durata mandatului: 4 ani.
CONDIŢII GENERALE ŞI SPECIFICE
1. Condiţii generale
1.1 Are cetăţenie română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a
statelor aparţinând Spaţiului Economic-European şi domiciliul în România.
1.2 Cunoaște limba română (scris şi vorbit).
1.3 Starea de sănătate este corespunzătoare, atestată pe bază de documente medicale.
1.4 Are capacitate deplină de exercițiu.
1.5 Nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare.
1.6 Nu a fost condamnat pentru gestiune frauduloasă, abuz de încredere, fals, uz de
fals, înşelăciune, delapidare, mărturie mincinoasă, dare sau luare de mită, pentru
infracţiunile prevăzute de Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea
spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi sancţionarea
spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a
finanţării actelor de terorism, cu modificările şi completările ulterioare, pentru
infracţiunile prevăzute la art. 143 – 145 din Legea nr. 85/2006 privind procedura
insolvenţei, cu modificările şi completările ulterioare.
2 Condiţii specifice
2.1 Pentru postul de Director General
- studii superioare de specialitate de lungă durată absolvite cu diplomă de licență,
specialitatea CFDP(Căi ferate, drumuri și poduri) sau construcții;
- experienţă în activitatea specifică societății de minim 6 ani;
- experienţă relevantă în consultanţă în management sau în funcții de conducere din
cadrul unor întreprinderi publice/compartimente ori societăţi comerciale din sectorul
privat de minim 4 ani.

2.2 Pentru postul de Director tehnic
- studii superioare de specialitate de lungă durată absolvite cu diplomă de licență,
specialitatea, CFDP(Căi ferate, drumuri și poduri) sau construcții;
- experiență în activitatea specifică societății de minim 6 ani;
- experienţă relevantă în activitatile de conducere din cadrul unor întreprinderi
publice/compartimente, ori societăţi comerciale din sectorul privat de minim 4 ani.
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Criterii de selecţie a candidaţilor
Îndeplinirea criteriilor generale şi specifice şi a celor cerute prin OUG nr.
109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice și Hotărârea
Guvernului nr. 722/2016.
Cunoştinţe de afaceri specifice obiectului de activitate al societăţii comerciale
pentru care candidatul şi-a depus candidatura.
Abilități manageriale evaluate prin următoarele componente:
capacitate de analiză şi sinteză;
orientarea către rezultate;
capacitatea de luare a deciziilor;
abilităţi de comunicare;
capacitate de rezolvare a problemelor;
capacitatea de control.
Dosarul de înscriere trebuie să cuprindă în mod obligatoriu următoarele
documente:
cerere de înscriere, ce va fi ataşată exterior plicului ce cuprinde dosarul de
înscriere. Cererea va fi înregistrată la SC „Lucrări Drumuri şi Poduri” SA Vaslui,
din municipiul Vaslui, str. Castanilor, nr. 8;
copia actului de identitate;
copia diplomelor de studii;
curriculum vitae în format EUROPASS;
cazierul judiciar / declaraţie pe proprie răspundere conform formular nr. 1;
cazier fiscal / declaraţie pe proprie răspundere conform formular nr. 2;
adeverinţa medicală care atestă starea de sănătate corespunzătoare / declaraţie pe
proprie răspundere(formular nr. 3);
copia carnetului de muncă sau adeverinţă care să ateste vechimea în muncă /
experienţa în domeniul, tehnic sau administrării managementului;
declaraţie de consimţământ prin care candidatul îşi exprimă acordul de a se
procesa datele sale personale în scopul procedurii de recrutare şi selecţie(formular
nr. 4);
declaraţie pe proprie răspundere privind neîncadrarea în situaţia unui conflict de
interese(formular nr. 5);
declaraţie pe proprie răspundere prin care candidatul va confirma că nu se află
întruna din situaţiile prevăzute la art. 6 din O.U.G. nr. 109/2011 privind
guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice sau că nu a suferit o condamnare
pentru o infracţiune legată de conduita profesională(formular nr. 6).

 Candidaţii incluşi pe lista scurtă urmează să-şi completeze dosarul de
candidatură cu cazierul judiciar, cazierul fiscal şi adeverinţă medicală, în cazul în
care acestea nu au fost depuse la data depunerii dosarului.
Originalele actelor depuse la dosar vor fi văzute de comisie la proba de interviu.
Dosarul de înscriere se va depune până la data de 07.01.2019 la registratura SC
„Lucrări Drumuri şi Poduri” SA Vaslui, în dosar plic, unde va primi un număr de
înregistrare şi data aferentă.
Dosarul va avea menţionat „Candidatura pentru funcţia de ....................... la SC
Lucrări Drumuri şi Poduri” SA Vaslui, precum și numele, prenumele şi domiciliul
stabil.
În data de 09.01.2019 se va realiza selecţia dosarelor de candidatură.
Bibliografie:
- OUG nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu
modificările şi completările ulterioare;
- Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare;
- Hotărârea Guvernului nr. 722/28.09.2016 pentru aplicarea Normelor
Metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.
109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice;
- Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată cu modificările şi completările
ulterioare;
- Legea nr. 227/2015 – Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.
Candidaţii declaraţi admişi la etapa de selecţie a dosarelor vor fi evaluaţi în cadrul
interviului. Data, ora, locul desfăşurării interviului, precum şi punctajul obținut, vor fi
anunţate pe site-ul şi la sediul SC „Lucrări Drumuri şi Poduri” SA Vaslui.
Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul SC „Lucrări Drumuri şi Poduri” SA
Vaslui sau la telefon 0235 311053.

Preşedinte,
Anton Aurel

Secretar,
Mocanu Ionela

FORMULAR 1

DECLARAȚIE
privind cazierul judiciar

Subsemnatul/a __________________________________________, având
CNP________________________, domiciliat/ă în _____________________, str.
_________________________, nr._____, b l . ____, s c . ____, ap.____, posesor
al/a

C.I.,

seria

____nr.__________,

_______________________________la
fix:___________,telefon

mobil

data

de

eliberat/ă
__________,

______________________,

de
telefon
e-mail:

____________________, ca şi aplicant/ă pentru poziţia de Director …………..,
la Societatea “Lucrări Drumuri şi Poduri” S.A. Vaslui, cunoscând dispoziţiile
articolului 326 din Codul Penal cu privire la falsul în declaraţii, declar pe proprie
răspundere că nu am cazier judiciar.
Dau prezenta declaraţie fiindu-mi necesară la dosarul de înscriere la procesul
de recrutare / selecţie pentru poziţia de Director………………… la Societatea
“Lucrări Drumuri şi Poduri” S.A. Vaslui.

Data, _____________

Semnătura , __________________

FORMULAR 2

DECLARAȚIE
privind cazierul fiscal

Subsemnatul/a __________________________________________, având
CNP________________________, domiciliat/ă în _____________________,
str. _________________________, nr._____, b l . ____, s c . ____, ap.____,
posesor

al/a

C.I.,

seria

____nr.__________,

_______________________________la

data

de

eliberat/ă

__________,

fix:_________________,telefon mobil ______________________,
____________________,

ca

şi

aplicant/ă

pentru

poziţia

de

de
telefon
e-mail:

Director

…………….., la Societatea “Lucrări Drumuri şi Poduri” S.A. Vaslui,
cunoscând dispoziţiile articolului 326 din Codul Penal cu privire la falsul în
declaraţii, declar pe proprie răspundere că nu am cazier fiscal.
Dau prezenta declaraţie fiindu-mi necesară la dosarul de înscriere la procesul
de recrutare / selecţie pentru poziţia de Director la Societatea “Lucrări Drumuri
şi Poduri” S.A. Vaslui.

Data, _____________

Semnătura , __________________

FORMULAR 3

DECLARAȚIE
privind adeverinţa medicală

Subsemnatul/a __________________________________________, având
CNP________________________, domiciliat/ă în _____________________,
str. _________________________, nr._____, b l . ____, s c . ____, ap.____,
posesor

al/a

C.I.,

seria

____nr.__________,

_______________________________la
fix:___________,telefon
____________________,

mobil
ca

şi

data

de

eliberat/ă

__________,

______________________,
aplicant/ă

pentru

poziţia

de
telefon
e-mail:

de

Director

……………….., la Societatea “Lucrări Drumuri şi Poduri” S.A. Vaslui,
cunoscând dispoziţiile articolului 326 din Codul Penal cu privire la falsul în
declaraţii, declar pe proprie răspundere că sunt apt/ă pentru muncă din punct
de vedere medical.
Dau prezenta declaraţie fiindu-mi necesară la dosarul de înscriere la procesul
de recrutare / selecţie pentru poziţia de Director …………….. la Societatea
“Lucrări Drumuri şi Poduri” S.A. Vaslui.

Data, _____________

Semnătura , __________________

FORMULAR 4

DECLARAŢIE DE CONSIMŢĂMÂNT

Subsemnatul/a,___________________________________________, având
CNP______________________,declar pe propria răspundere că îmi dau acordul cu
privire la utilizarea şi prelucrarea datelor mele personale în vederea verificării
informaţiilor furnizate în cadrul procedurii de selecţie şi recrutare în vederea ocupării
unei poziții de Director …………… al Societății “Lucrări Drumuri şi Poduri” S.A.
Vaslui, iar aceste date corespund realităţii.
Am luat la cunoştinţă că datele cuprinse în acest formular vor fi tratate
confidenţial, în conformitate cu prevederile Directivei CE/95/46 privind protecţia
persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi liberă
circulaţie a acestor date, transpusă prin Legea nr. 677/2001 privind protecţia
persoanelor la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor
date cu modificările şi completările ulterioare, precum şi prevederile Directivei
2002/58/CE privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private
în sectorul comunicaţiilor electronice, transpuse prin Legea nr. 506/2004.
Data,
_________________

Semnătura,
______________________

FORMULAR 5

DECLARAŢIE
PRIVIND NEÎNCADRAREA ÎN SITUAŢIA DE
CONFLICT DE INTERESE

Subsemnatul /a ____________________________________ domiciliat/ă în
____________,

posesor

____________________
____________________,

al

C.I.

seria

la

data

de

în

calitate

_____

nr.

______

___________________
de

candidat

pentru

eliberată
având
poziţia

de
CNP
de

Director..................... al Societăţii “Lucrări Drumuri şi Poduri” S.A. Vaslui.
Declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedura de
selecţie a candidaţilor pentru poziţia de Director ..................... al Societăţii
“Lucrări Drumuri şi Poduri” S.A. Vaslui şi a sancţiunilor prevăzute de Codul
penal privind falsul în declarații, că prin ocuparea poziţiei pentru care mi-am depus
candidatura, nu mă aflu în situaţia de conflict de interese sau incompatibilităţi, aşa
cum sunt acestea definite de legislaţia în vigoare din Romania.
Subsemnatul/a declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în
fiecare detaliu şi înţeleg că autoritatea publică tutelară are dreptul de a solicita,
în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, orice informaţii şi documente
doveditoare în conformitate cu prevederile legale.
Data,
__________________
___________________
(Semnătura)

FORMULAR 6

DECLARAŢIE
privind situaţiile prevăzute la art. 6 din O.U.G. nr. 109/2011

Subsemnatul/a____________________________________________, având
CNP _____________________, domiciliat/ă în ______________,
str. _________________, nr.____, b l . ____, s c . ____, ap.____, posesor
al CI, seria _____, nr. ____________, eliberat de ___________________ la
data de _________________, telefon fix: _______________, telefon mobil
____________________,
e-mail: _______________________, ca şi
aplicant/ă pentru poziţia de Director ………………, la Societatea
“Lucrări Drumuri şi Poduri” S.A. Vaslui, cunoscând dispoziţiile
articolului 292 din Codul Penal cu privire la falsul în declaraţii, declar pe
proprie răspundere că nu mă aflu întruna din situaţiile prevăzute la art. 6
din O.U.G. nr. 109/2011 (nu sunt incapabil/ă şi nu am fost condamnat/ă
pentru infracţiuni contra patrimoniului prin nesocotirea încrederii, infracţiuni
de corupţie, delapidare, infracţiuni de fals în înscrisuri, evaziune fiscală,
infracţiuni prevăzute de Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi
sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de
prevenire şi combatere a finanţării terorismului) şi nici nu am suferit o
condamnare pentru vreo infracţiune legată de conduita profesională.
Dau prezenta declaraţie fiindu-mi necesară la dosarul de înscriere la
procesul de recrutare / selecţie pentru poziția de Director ……………. la
Societatea “Lucrări Drumuri şi Poduri” S.A. Vaslui.
Data,
_________________
Semnătura ,
_________________

