ANUNȚ
Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „ECOSERV” Galați, str.Tecuci nr.5, bl. V2, parter,
organizează concurs recrutare personal pentru perioadă nedeterminată, în vederea
ocupării următorului post vacant în cadrul Aparatului tehnic al Asociației:
- Șofer , 1 post , nivel execuție
- Salariul estimat 3.588 lei brut
Concursul se va organiza la sediul Asociației, conform calendarului următor:
- 24.11.2020, ora 10.00 selecția dosarelor;
- 02.12.2020, ora 10.00 interviul.
La concurs poate participa orice persoană care îndeplinește condițiile generale prevăzute
de lege și condițiile specifice stabilite pentru ocuparea funcției respective.
Concursul de recrutare constă în două etape succesive:
a) selecția dosarelor de înscriere;
b) interviul.
În termen de zece zile lucrătoare de la data publicării anunțului, candidații completează
Formularul de înscriere și îl depun împreună cu dosarul de concurs, în plic sigilat cu
numele și funcția pentru care candidează, la sediul Asociației de Dezvoltare
Intercomunitară „ECOSERV” Galați de la adresa Muncipiul Galați, str. Tecuci nr. 5, bl. V2,
parter, județul Galați, domnului Spiridon Alexandru, telefon 0336 401985.
Dosarul (în plic sigilat) va conține în mod obligatoriu:
a) C.V. în format Europass;
b) scrisoare de intenție;
c) copia actului de identitate;
d) copie după certificatul de naștere;
e) copie după certificatul de căsătorie, după caz;
f) copiile diplomelor de studii și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări
(permis de conducere, certificate, atestate profesionale);
g) dacă este cazul, copiile carnetului de muncă și/sau adeverințelor care atestă
vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor;
h) cazierul judiciar;
i) adeverinţă medicală în termen de valabilitate care să ateste starea de sănătate,
eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare
abilitate.

Etapele de desfășurare a concursului
-

-

-

Etapa a 1-a „Selecția dosarelor de înscriere”: dosarele de concurs sunt selectate pe
baza îndeplinirii condițiilor de participare;
Doar candidații care întrunesc toate condițiile vor fi contactați pentru etapa a 2-a,
interviul.
Etapa a 2-a “Interviul”: candidații selectați vor fi invitați la interviu cu membrii
Comisiei de concurs. În cadrul interviului se testează abilitățile, aptitudinile și
motivația candidaților.
Rezultatul final va fi afișat pe site-ul Consiliului Județean Galați în cadrul secțiunii
ADI Ecoserv.
Condiții generale de ocupare a funcției:

-

-

-

are cetățenie română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a
statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
cunoaște limba română scris și vorbit;
are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
are capacitate deplină de exercițiu;
are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează atestată
pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile
sanitare abilitate;
îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte cerințe specifice
potrivit cerințelor postului scos la concurs;
nu a fost condamnat definitiv pentru savârșirea unei infracțiuni contra umanității,
contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care
împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei
infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face să fie incompatibil cu exercitarea
funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;
Comisia de concurs va putea verifica conformitatea documentelor depuse în copie
de candidați solicitând documentele în original.
Condiții specifice:

-

minim studii medii;
permis de conducere categoria B;
constituie avantaj experiența pe un post similar;
fără cazier judiciar;
posedă cunoștințe temeinice de legislație rutieră;
disponibilitate la un program flexibil și deplasări în funcție de sarcinile de serviciu;
constituie avantaj cunoașterea în amănunt a rețelei de drumuri existentă în județul
Galați.

BIBLIOGRAFIE

-

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195 /12.12.2002 privind circulația pe
drumurile publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare - integral;

-

Hotărârea Guvernului nr. 1391 /04.10.2006 pentru aprobarea Regulamentului de
aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195 /12.12.2002 privind circulația
pe drumurile publice, cu modificările și completările ulterioare - integral;

-

Legea nr. 51 /08.03.2006 privind serviciile comunitare de utilităţi publice,
republicată, cu modificările și completările ulterioare – capitolul II „Autorităţi şi
competenţe”, sectiunea a 2-a „Asociaţiile de dezvoltare intercomunitară”;

-

Legea nr. 101 /25.04.2006 privind serviciul de salubrizare a localităţilor, republicată,
cu modificările și completările ulterioare - capitolul II „Autorități și competențe”.

FORMULAR DE ÎNSCRIERE
Asociația de Dezvoltare Intercomunitară
„ECOSERV” Galați

1. Funcția solicitată: ____________________________________________________
2. Numele și prenumele: _________________________________________________
3. Adresa: ____________________________________________________________
4. Nr. telefon mobil: _____________________________________________________
5. Studii:
- medii liceale /postliceale: ______________________________________________
(instituția, anul absolvirii, diploma obținută)

-

superioare de scurtă /lungă durată: ______________________________________
(instituția, anul absolvirii, diploma obținută)

-

postuniversitare masterat /doctorat: ______________________________________
(instituția, anul absolvirii, diploma obținută)

-

alte tipuri: __________________________________________________________

6. Detalii despre ultimul loc de muncă: ______________________________________
(instituția, funcția, calificative acordate la evaluarea performanțelor)

7. Persoane de contact pentru recomandări: _________________________________
(nume și prenume, funcția, telefon)
_________________________________
_________________________________

Declar pe propria răspundere, cunoscând prevederile art. 326 din Codul Penal cu privire la
falsul în declarații, că datele furnizate în acest formular sunt adevărate.
Data

_____________

Semnătura _____________

