S.C. LUCRĂRI DRUMURI ȘI PODURI DÂMBOVIȚA S.A.,
în conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011, art. 35, alin. (6):

ANUNȚĂ
Începerea procedurii de selecție pentru 1 (un) candidat la funcția de
Director General
Aplicanții trebuie să îndeplinească următoarele criterii:
- au cetăţenie română şi domiciliul stabil în România;
- sunt absolvenţi de studii superioare de lungă durată, cu diplomă de licenţă;
- nu au fost destituiți dintr-o funcție publică sau nu le-a încetat contractul individual
de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 5 ani;
- experiență de minim 10 ani vechime în muncă, din care minim 3 ani în funcții de
conducere sau în funcții de coordonare, ori experiență relevantă în
consultanță/management dobândită în companii, unități administrativ-teritoriale sau
societăți din sectorul public sau privat;
- au o cunoaştere aprofundată a cadrului legislativ şi de reglementare în domeniile de
activitate ale societăţii;
- au exerciţiu deplin al drepturilor civile şi politice;
- au experiență în managementul/conducerea unei societăți a cărei activitate este
similară celei pentru care își depun candidatura;
- nu au suferit vreo condamnare pentru fapte ce i-ar face incompatibil cu funcţia
pentru care candidează;
- au o stare de sănătate corespunzătoare funcţiei pe care candidează, atestată pe bază
de documente medicale;
- nu au antecedente penale.
Documente necesare pentru depunerea candidaturii:
- scrisoare de intenţie;
- Curriculum Vitae în format Europass;
- cazier judiciar sau declaraţie pe proprie răspundere că aplicantul nu are cazier
judiciar;
- copie Carnet Muncă/documente din care să reiasa experiența solicitată;
- copii ale actelor de studii;
- copie act identitate;
- documente din care să reiasă experiența în managementul/conducerea unei societăți
a cărei activitate este similară celei pentru care își depun candidatura;
- adeverinţă medicală care să ateste o stare de sănătate corespunzătoare.
Procedura de selecţie se desfăşoară în două etape succesive:
- selecţia dosarelor de înscriere;
- interviul (susţinerea planului de management).

Bibliografie:
- Legea nr. 31/1990 - Legea societăților, republicată;
- Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a
întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 53/2003 – Codul Muncii, republicată.
Dosarul de candidatură se depune până cel târziu, la data de 04.05.2021, ora
16.00, la sediul S.C. Lucrări Drumuri și Poduri Dâmbovița S.A. (Str. Lt. Stancu Ion,
nr. 1, Municipiul Târgovişte, Judeţul Dâmboviţa) în plic închis şi sigilat pe care să se
menţioneze: “Aplicaţie pentru funcţia de Director General al S.C. Lucrări Drumuri și
Poduri Dâmbovița S.A.” precum şi următoarele date ale candidatului: (numele şi
prenumele, domiciliul şi adresa de e-mail).
Evaluarea candidaţilor se va desfăşura în perioada 05.05.2021 – 06.05.2021.
Interviul pentru candidații selectați va avea loc în data de 07.05.2021.
Candidații selectați vor fi anunțați prin e-mail asupra orei la care sunt programați
pentru interviu.
Rezultatele selecției vor fi comunicate în termen de maxim 10 (zece) zile de la
data desfășurării interviurilor.
Pentru informaţii suplimentare se va utiliza numărul de telefon: 0245.612.168
şi se va consulta pagina web a societăţii (www.ldpdambovita.ro).

