
 

ANUNȚ 

Privind organizarea evaluării/selecției a unui candidat pentru functia de director general al SC 

DRUMURI ȘI PODURI COVASNA S.A. 

Consiliul de Administrație al DRUMURI ȘI PODURI COVASNA S.A., anunță organizarea 

evaluării/selecției prealabile a candidaților pentru 1 posturi de director general al societatii DRUMURI ȘI 

PODURI COVASNA S.A., după cum urmează: 

Reguli generale ale procesului de recrutare și selecție: 

Candidații  la funcția de director general trebuie să aibă studii economice și experiență în domeniul 

lucrari constructii de minimum 5 ani in functia de conducator unitate. 

ETAPELE DE DESFĂȘURARE A SELECȚIEI: 

Selecția dosarelor de înscriere 

Interviul candidaților selectați 

Condiții generale: 

a. Cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând 

Spațiului Economic European și domiciliul în România; 

b. Cunoașterea limbii române şi a unei limbi oficiale în Uniunea Europeană ( scris și vorbit); 

c. Capacitatea deplină de exercițiu; 

d. Să nu fi fost destituit dintr-o funcție publică sau să nu-i fi încetat contractul individual de muncă  

pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani; 

Condiții specifice: 

Studii superioare absolvite cu diplomă de licență; 

Experiență în administrarea/managementul unor întreprinderi publice sau private minim 10 ani 

Cunoașterea legislației privind societățile comerciale și a guvernanței corporative a întreprinderilor 

publice ( Legea nr.31/1990, OUG nr.109/2011 cu modificarile si completarile la zi); 

Criterii de selecție: 

Îndeplinirea criteriilor generale și specifice și a celor cerute prin OUG nr. 109/2011. 

Cunoștințe de afaceri specifice obiectului de activitate ale societății pe plan naţional şi pe zona de 

influenţă a societăţii. 

Experiență în elaborarea/dezvoltarea de strategii corporative. 

Cunoștințe solide privind bunele practici de guvernață corporativă. 

Abilități manageriale evaluate pe baza următoarelor criterii: 

a. Capacitate de analiză și sinteză 

b. Abilități de comunicare ( scris și vorbit) 

c. Orientare către rezultate 

d. Capacitate de luare a deciziei 

Experiența managerială (vechime într-o funcție de conducere/administrare, prestigiul companiei 

angajatoare, nivelul ierarhic ocupat) minim 10 ani. 



DOCUMENTE NECESARE PENTRU DEPUNEREA CANDIDATURII: 

a. formularul de inscriere; 

b. Curriculum Vitae in format Europass (conform Hotărůrii nr. 1021/2004 pentru aprobarea 

modelului comun european de curriculum vitae) 

c. Copia actului de identitate; 

d. copiile diplomelor de studii a altor acte care atestă efectuarea unor specializări, conform 

cerintelor postului pentru care candidează ; 

e. pentru dovedirea vechimii în muncă in specialitatea studiilor necesare ocupării postului: 

f. certificatul de cazier judiciar (este valabil 6 luni de la data eliberării numai în scopul pentru care a 

fost eliberat) sau declaratie privind cazierul judiciar; 

g. certificat de cazier fiscal (este valabil 30 de zile de la data emiterii numai în scopul pentru care a 

fost eliberat) sau declaratie privind cazierul fiscal; 

h. adeverinta care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie 

al candidatului sau de către unitătile sanitare abilitate, cu cel mult 6 luni anterior depunerii 

dosarului de candidatură (adeverinta trebuie să contină în Clar numărul, data, numele 

emitentului calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătătii Publice); 

i. declaratie privind neîncadrarea în situatia de conflict de interese/incompatibilitate ; 

j. declaratie privind situatiile prevăzute la art. 6 din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta 

corporativă, cu modificările completările ulterioare; 

m.  declaratie pe proprie răspundere care să ateste că nu a fost destituit/ă dintr-o functie publică sau 

nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani, conform 

prevederilor Legii m. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicată, cu modificările 

completările ulterioare Legii nr. 53/2003 privind Codul muncii, republicată, cu modificările 

completările ulterioare; 

 
Candidaturile: 

Candidaturile și documentele solicitate se vor depune până la data de 22.10.2018, la Registratura 

DRUMURI ȘI PODURI COVASNA S.A. str. Țigaretei nr. 44, Mun. Sfântu Gheorghe, județul Covasna, 

în plic închis și sigilat. Candidații vor primi un număr de înregistrare și data depunerii candidaturii. 

Documentele solicitate prin prezentul anunț vor fi expediate prin curier/poştă/depuse cu confirmare de 

primire până cel târziu în data 22.10.2018, ora 13:00, pe suport hârtie, în plic închis şi sigilat, pe care se va 

menţiona: „Procedura de recrutare şi selecţie pentru functia de director general al SC DRUMURI ŞI PODURI 

S.A., Nume Prenume Candidat”, la adresa firmei  S.C. DRUMURI ŞI PODURI S.A. din str. Ţigaretei nr. 44, 

mun. Sfântu Gheorghe, judeţul Covasna, cod poştal 520033. 

Nedepunerea, respectiv netransmiterea, în termenul indicat, a tuturor documentelor solicitate poate 

atrage după sine excluderea din procedura de recrutare şi selecţie.  

Prin transmiterea aplicaţiei, candidaţii îşi dau acordul implicit că datele lor personale să fie procesate în 

scopul procedurii de recrutare şi selecţie, conform dispozițiilor legale.  

Autoritatea contractantă îşi rezervă dreptul de a intervieva numai candidaţii selectaţi şi de a renunţa la 

procesul de selecţie oricând pe parcursul derulării procedurii.  

Candidaţilor selectaţi pentru interviu li se pot cere documente suplimentare de natură să probeze 

experienţa lor sau statutul profesional.  



Candidaţii participanţi la procesul de selecţie vor trebui să aibă în vedere faptul că, în urma procesului de 

selecţie, desemnarea in functia de director general se face de către Consiliul de Administratie al Societăţii.  

Plicul va avea menționat „Candidatura pentru funcția de director general al societatii DRUMURI ȘI 

PODURI COVASNA S.A “ precum și numele și prenumele și domiciliul candidatului. 

 

Rezultatul selecției dosarelor se va publica pe site-ul SC DRUMURI ȘI PODURI COVASNA S.A. 

www.drumcov.ro 

 

Candidații declarați admiși la etapa de selecție a dosarelor vor fi evaluați în cadrul unui interviu, data, 

ora și locul desfășurării interviului urmând să fie anunțate pe site-ul SC DRUMURI ȘI PODURI 

COVASNA S.A. www.drumcov.ro 
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