ROMÂ N IA
JUDETUL SĂLAJ
Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară "ECODES Sălaj"
450058, Zalău, P-ţa 1 Decembrie 1918 nr.12, tel:+40 260 614120, fax:+40 260 661097, e-mail: ecodessalaj@yahoo.com

ANUN Ţ NR.96
din 08.02.2018
Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „ECODES SĂLAJ" organizează concurs în
data de 12.03.2018, ora 11°° proba scrisă şi în data de 14.03.2018, ora 10" interviul la sediul
Asociaţiei din Zalău, Piaţa 1 Decembrie 1918 nr.12, pentru următoarele funcţii
contractuale vacante:
a) Date ce privesc functia contractuală:
1. EXPERT MEDIU 1 post, perioadă determinată,
2 .CONSILIER JURIDIC -1 post, perioadă determinată,
3. FUNCŢIONAR ADMINISTRATIV -1 post, perioadă nederminată.
b) Probele stabilite pentru concurs:
- selecţia dosarelor de concurs ale candidaţilor în data de 28.02.2018;
- proba scrisă, în data 12.03.2018, ora 1100 ;
- interviul, în data de 14.03.2018, ora 1000
c) Condiţiile de desfăşurare a concursului:
- dosarele de înscriere la concurs se pot depune în termen de 10 zile de la data afişării, respectiv
până în data de 23.02.2018, ora 1200, la secretarul Comisiei de concurs, care îşi desfăşoară
activitatea în cadrul Asociaţiei, cu sediul în Zalău, P-ţa 1 Decembrie 1918, nr.12, camera 37,
telefon 0721208979.
Vor conţine, în mod obligatoriu, documentele prevăzute la art.6 din Hotărârea Guvernului nr.
286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-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, respectiv:
a) cererea de înscriere la concurs pusă la dispoziţia candidaţilor de secretarul
comisiei, camera 37;
b) copia actului de identitate sau orice document care să ateste identitatea, potrivit
legii;
c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă
efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea
condiţiilor specifice;
d) copia carnetului de muncă, conformă cu originalul, sau, după caz, o adeverinţă
care să ateste vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor;
e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente
penale care să-1 facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu
cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al
candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
g) curriculum vitae;
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d) Conditiile de participare la concurs:

1. condiţii generale:
- candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art.3 din Hotărârea nr.286/2011 pentru
aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post
vacant sau temporar vacant corespunzător funcţifior contractuale şi a criteriilor de promovare în
grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar
plătit din fonduri publice.

2. condiţii specifice:
a) Pentru functia de:
- Expert mediu,
• Studii de specialitate: superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de
licenţă sau echivalentă în unul din domeniile: inginerie chimică, ingineria mediului,
ecologie, biologie, ştiinţe agricole, inginerie agricolă, economie, ştiinţa mediului,
protecţia mediului, geografie sau echivalent;
• 5 ani vechime minimă în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţieil
• Permis auto categoria B;
• Cunoştinţe operare pe calculator.
b) Pentru functia de: Consilier juridic
• Studii de specialitate: superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă
de licenţă sau echivalentă în specialitatea drept sau ştiinţe juridice;
• 3 ani vechirne minimă In specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei.;
• Cunoştinţe operare pe calculator.
c) Pentru funcţia de : Functionar Administrativ
• Studii de specialitate: superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de
licenţă sau echivalentă;
• 3 ani vechime minimă în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţieii
• Permis auto categoria B;
• Cunoştinţe operare pe calculator.
• Bibliografia pentru concurs este prevăzută în anexa care face parte integrantă din
anunţ.
Concursul va fi adus la cunoştinţa publică prin :
• afişarea la sediul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „ECODES Sălar cu
sediul 1n Zalău, Piaţa 1 Decembrie 1918 nr.12;
• publicarea în presa locală, cu cel puţin 15 zile înainte de data stabilită pentru proba
scrisă, a principalelor date privind organizarea şi desfăşurarea concursului,
• pe site-ul Asociaţiei Ecodes.ro
Relalii suplimentare privind organizarea şi desfăşurarea concursurilor se pot obţine de la
secretarul Comisiei de concurs, camera 37, telefon - 0721208979.

PREŞEDINTE ADI „ECODES Sălar,
Se

