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ASOCIAŢIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITAR Ă 
                            ECO SIBIU 
Înregistrată în Registrul Asociaţiilor şi Fundaţiilor la Judecătoria Sibiu sub nr. 10/17.02.2009 

Str. G-ral Magheru Nr.14                               Tel: 0040269-436560 
550058  Sibiu România                                  Fax:0040269-436560 
CIF: 25236865                                               Web: http://www.adiecosibiu.ro                                                                                            
                                                                        E-mail: adiecosibiu@gmail.com 

 
 
Nr.721/31.07.2017 
 
 

ANUNŢ 
 

 Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară ECO Sibiu organizează concurs pentru ocuparea 
următoarelor posturi vacante: 
 

1. Referent monitorizare – 3 posturi 
Data concursului: 
 Proba scrisă :             - 23 august 2017 orele 1200 

 Interviu:  - 29 august 2017 orele 1200 

  
 Dosarele de concurs se depun până la data de 16 august 2017 orele 16,00 la sediul Asociaţiei de 
Dezvoltare Intercomunitară ECO Sibiu, din Sibiu, str. G-ral Magheru nr.14. 
 Locul de desfăşurare al concursului - sediul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ECO Sibiu, 
din Sibiu, str. G-ral Magheru nr.14. 
 
Condiţii generale: 
- are cetăţenia română; 
- cunoaşte limba română, scris şi vorbit; 
- are capacitate deplină de exerciţiu; 
- are vârsta minimă reglementată de prevederile legale; 
- are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei 
medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţi sanitare abilitate; 
- îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor 
postului scos la concurs; 
- nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unor 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 savărşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea 
funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea. 
Condiţii specifice: 
- studii superioare absolvite cu diploma de liceenţă în domeniul protecţiei mediului ; 
- permis de conducere categoria B; 
- disponibilitate la program prelungit, în funcţie de necesitate; 
- abilităţi, calităţi şi aptitudini necesare: atenţie distributivă, dinamic, capacitate de concentrare, 
rezistenţă la condiţii de stres. 
-          disponibilitate deplasare in Judetul Sibiu cu auto propriu 
 
Dosarul de concurs trebuie să cuprindă: 
- cererea de înscriere la concurs adresată Preşedintelui Asociaţiei ECO Sibiu; 
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- copia actului de identitate valabil la data depunerii; 
- copiile documentelor care atestă nivelul studiilor şi calificarea; 
- copia permisului de conducere valabil la data depunerii; 
- cazier judiciar, 
- adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată de medicul de familie 
sau altă unitate sanitar abilitată cu cel mult 2 luni anterior datei organizării concursului; 
- curriculum vitae. 
 

Copiile actelor din dosarul de concurs se vor prezenta însoţite de documentele originale, în vederea 
certificării lor pentru conformitate, fie vor fi depuse copii legalizate. 

Dosarele de concurs se depun până la data de 16 august 2017 orele 16,00 la sediul Asociaţiei de 
Dezvoltare Intercomunitară ECO Sibiu, din Sibiu, str. G-ral Magheru nr.14, tel.: 0269-436560. 
 
 Bibliografie de concurs: 
- Legea nr.101/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, a serviciului de salubrizare a 
localităţilor; 
- Legea nr.51/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, a serviciilor comuniare de utilităţi 
publice; 
- Legea nr.211/2011, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, privind regimul deşeurilor;  
- Ordinul nr. 109 din 9 iulie 2007, cu modificările şi completările ulterioare, privind aprobarea Normelor 
metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activitatile specifice serviciului de 
salubrizare a localitatilor. 
- Ordinul nr. 82/2015  privind Aprobarea Regulamentului - cadru al serviciului de salubrizare al localitatilor 
 

1. Specialist comunicare – 1 post 
Data concursului: 
 Proba scrisă :             - 23 august 2017 orele 1200 

 Interviu:  - 29 august 2017 orele 1200 

  
 Dosarele de concurs se depun până la data de 16 august 2017 orele 16,00 la sediul Asociaţiei de 
Dezvoltare Intercomunitară ECO Sibiu, din Sibiu, str. G-ral Magheru nr.14. 
 Locul de desfăşurare al concursului - sediul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ECO Sibiu, 
din Sibiu, str. G-ral Magheru nr.14. 
 
Condiţii generale: 
- are cetăţenia română; 
- cunoaşte limba română, scris şi vorbit; 
- are capacitate deplină de exerciţiu; 
- are vârsta minimă reglementată de prevederile legale; 
- are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei 
medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţi sanitare abilitate; 
- îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor 
postului scos la concurs; 
- nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unor 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 savărşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea 
funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea. 
Condiţii specifice: 
- studii superioare absolvite cu diploma de licenţă în domeniile comunicare şi marketing; 
- permis de conducere categoria B; 
- disponibilitate la program prelungit, în funcţie de necesitate; 



 3 

- abilităţi: abilitati de creatie publicitara; abilitati deosebite de copywriting, cunostinte avansate de 
publicare in mediul online, cunostinte de operare/programare pe calculator; cunostinte aplicatii de 
monitorizare a traficului pe internet 
-           calităţi şi aptitudini necesare: calitati deosebite de exprimare orală (în public) și în scris; calități 
organizatorice; rigurozitate, metodă și organizare; creativitate; autonomie, spirit de lucru în echipă și în 
cadrul unui proiect; simț de inițiativă și de relaționare. 
  
Dosarul de concurs trebuie să cuprindă: 
- cererea de înscriere la concurs adresată Preşedintelui Asociaţiei ECO Sibiu; 
- copia actului de identitate valabil la data depunerii; 
- copiile documentelor care atestă nivelul studiilor şi calificarea; 
- copia permisului de conducere valabil la data depunerii; 
- cazier judiciar, 
- adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată de medicul de familie 
sau altă unitate sanitar abilitată cu cel mult 2 luni anterior datei organizării concursului; 
- curriculum vitae. 
 

Copiile actelor din dosarul de concurs se vor prezenta însoţite de documentele originale, în vederea 
certificării lor pentru conformitate, fie vor fi depuse copii legalizate. 

Dosarele de concurs se depun până la data de 16 august 2017 orele 16,00 la sediul Asociaţiei de 
Dezvoltare Intercomunitară ECO Sibiu, din Sibiu, str. G-ral Magheru nr.14, tel.: 0269-436560. 
 
 Bibliografie de concurs: 
- Legea nr.101/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, a serviciului de salubrizare a 
localităţilor; 
- Legea nr.211/2011, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, privind regimul deşeurilor; 
- Ordinul nr.82/2015  privind Aprobarea Regulamentului - cadru al serviciului de salubrizare al localitatilor
  
 
 
  

Concursul se va organiza, pentru toate cele 4 posturi, după următorul calendar: 
 02 august 2017 – 16 august 2017:- depunerea dosarelor de concurs 
 18 august 2017 orele 1300 : - afişare rezultate selecţie dosare: 
 21 august 2017 până la orele 1500: - depunere contestaţii rezultate selecţie dosare 
 22 august 2017 orele 1500   : - afişare rezultate contestaţii selecţie dosare; 
 23 august 2017 orele 1200 : - susţinere probă scrisă 
 24 august 2017 orele 1200: - afişare rezultate proba scrisă 
 25 august 2017 pânâ la orele 1200 : - depunere contestaţii probă scrisă; 
 28 august 2017 orele 1200 : - afişare rezultate contestaţii probă scrisă; 
 29 august 2017 orele 1200 : - susţinere interviu (pentru candidaţii care au obţinut minim nota 7 la 
proba scrisă) 
 30 august 2017 orele 1200: - afişare rezultate interviu 
 31 august 2017 până la orele 1200 : - depunere contestaţii interviu; 
 01 septembrie 2017 orele 1200 : - afişare rezultate contestaţii interviu 
 01 septembrie 2017 orele 1300 : - afişare rezultate finale. 
  
 
 

DIRECTOR EXECUTIV 
Claudia IORDĂNESCU 


