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Nr.1110/30.08.2019 

 Anunţ  
 

privind scoaterea la concurs a unui post de șef serviciu tehnic 
 
 Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară ECOAQUA scoate la concurs ocuparea  
postului de șef serviciu tehnic în cadrul aparatului tehnic propriu, în temeiul HG 286/2011 
completat prin HG 1027/2014. Principalele cerinţe ale postului sunt descrise în” Fişa 
Postului SST’’, documente anexate prezentului anunţ sau pe 
www.adiecoaqua.ro/angajare.html 

- Studii superioare  de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau diplomă de 
licență și master după aplicarea sistemului Bologna(ciclui I și ciclul II), în domeniul 
științelor inginerești, încadrată  conform’’ Fișei opțiunilor privind specializarea 
postului SST’’ 

- Vechime în muncă, studii superioare de lungă durată – minim 5 ani 
- Masterat în domeniul tehnic constituie avantaj. 
- Vechime în conducere – minim 3 ani 

 Documentele solicitate pentru întocmirea dosarului de concurs sunt cele descrise în 
documentul „Dosar de concurs SST”, ataşat prezentului anunţ pe care îl puteţi găsi pe 
site-ul asociației sau la sediul instituției www.adiecoaqua.ro/angajare.html  . Dosarul se va 
depune la sediul asociaţiei, Progresul, nr. 27, bloc BBB, et.2. Data limită de depunere a 
dosarelor este 24.09.2019, ora 16,00. Persoană de contact: Adriana Decu, 
tel.0726.709.980, e-mail: asociatia@adiecoaqua.ro;   
 Rezultatul selecţiei dosarelor se va afişa la sediul asociaţiei şi pe pagina de internet 
www.adiecoaqua.ro/angajare.html pe data de 25.09.2019. Contestaţiile se pot depune în 
data de   26.09.2019 pană la ora 16:00, la sediul asociaţiei, iar soluţionarea acestora se 
va face pe data de 27.09.2019. Rezultatul se va afişa la sediul asociaţiei şi pe pagina de 
internet precizată anterior.  
 Menţionăm că toate termenele şi condiţiile de desfăşurare a concursului sunt 
conform Regulamentului din 23/03/2011, cadru privind stabilirea principiilor generale de 
ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a 
criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului 
contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin HG 286/23.03.2011 
cu modificările ulterioare. 
 Poate participa la concursul pentru ocuparea unui post vacant sau temporar vacant 
persoana care îndeplineşte următoarele condiţii generale:  
 a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a 
statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;  
 b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;  
 c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;  
 d) are capacitate deplină de exerciţiu;  
 e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, 
atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile 
sanitare abilitate;  
 f) îndeplineşte condiţiile de studii şi condiţiile specifice menţionate în fişa postului; 
 g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, 
contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică 
înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu 
intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a 
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intervenit reabilitarea.  
 Concursul constă în probă scrisă, probă practică şi interviu.  
 Proba scrisă verifică nivelul cunoştiinţelor candidaţilor, în format de tipul 
întrebare/răspuns și grilă, având ca domeniu materialul descris în documentul „Bibliografie 
SST”, ataşat prezentului anunţ. Proba scrisă se va desfăşura la sediul asociaţiei în data de 
30.09.2019, ora 9:30. Rezultatul se va afişa la sediul asociaţiei şi pe pagina de internet 
proprie www.adiecoaqua.ro/angajare.html în cursul zilei de 01.10.2019. Contestaţiile se 
pot depune la sediul asociaţiei  în data de 02.10.2019, pana la ora 16,00. Rezultatul 
contestaţiilor se va afişa la sediul asociaţiei şi pe pagina de internet proprie în data de 
03.10.2019. 
           Interviul și proba practică se vor desfasura la sediul asociatiei în data de 
07.10.2019, ora 9:30. Interviul va consta în întrebări de specialitate și de funcționare a 
Asociației și a raporturilor sale cu terți, formulate de membrii comisiei, testarea abilităților, 
aptitudinilor necesare precum și a competențelor manageriale. Proba practică va consta în 
verificarea cunoștințelor de operare pe calculator a programelor Autocad, Microsoft Office 
și Internet Explorer precum și verificarea cunoștințelor de limba engleză. Rezultatele 
interviului și a probei practice se vor afișa la sediul asociației și pe pagina de internet 
proprie în cursul zilei de 08.10.2019. 
  Contestaţiile se pot depune la sediul asociaţiei din data de 09.10.2019, până la ora 
16,00 iar rezultatul contestațiilor se va afișa la sediul asociației şi pe pagina de internet 
proprie până cel târziu în data de 10.10.2019. 
  Rezultatele finale vor fi afișate la sediul asociației şi pe pagina de internet proprie 
în data de 11.10.2019. 
 După afişarea câştigătorului, acesta are la dispoziţie un interval de 15 zile 
calendaristice pentru prezentarea la post. În cazuri temeinic motivate, în termen de 3 zile 
lucrătoare de la afişarea rezultatului, candidatul declarat admis va putea solicita în scris 
prelungirea termenului de prezentare la post, dar nu mai mult de 30 de zile lucrătoare de 
la data afişarii rezultatului concursului. 
 Prezentul anunț are anexate următoarele documente care pot fi gasite pe site-ul 
asociației accesând www.adiecoaqua.ro/angajare.html și la sediul asociației din Călărași 
Str. Progresul, Nr.27, Bloc BBB, Etaj 2: 

- Fișa postului SST  
- Dosar concurs SST 
- Bibliografie SST 
- Fișa  opțiunilor privind specializarea postului - SST 
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