Anunt de recrutare
pentru ocuparea unui post vacant de conducator auto in cadrul Agentiei pentru Dezvoltare
Regionala Sud-Est – Birou Judetean Buzau

Concursul se va desfasura la sediul Biroului Judetean ADR SE Buzau, Bdul Nicolae Balcescu, nr.
48, conform calendarului anexat

1. ATRIBUTII
-

efectuarea deplasarilor cu personalul ADR SE in conditii de maxima siguranta si pastrarea
autoturismului din gestiune in buna stare de functionare.

2.
•
•
•

PROFILUL CANDIDATILOR
studii medii;
posesor permis de conducere pentru urmatoarele categorii B; D;
minim 7 ani experienta profesionala in functia de conducator auto;

3. DEPUNEREA APLICATIILOR
Candidatii interesati vor transmite pe e-mail urmatoarele documente:
• CV-ul;
• dovada educatiei (copie dupa ultimul act de studii);
• copie dupa carnetul de munca si/sau adeverintele care atesta vechimea in munca/extras din
Revisal din care sa reiasa experienta relevanta ca si conducator auto;
• copie permis de conducere;
• cazier auto;
• aviz psihologic;
• Declaratie pe propria raspundere cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal.
(se va folosi modelul de declaratie din acest link)
* Pentru sustinerea informatiilor furnizate in CV, ADR SE poate solicita documente justificative privind
experienta profesionala (scrisori de recomandare, certificate, contracte de munca, fise de post etc) – copii
dupa documentele originale, scanate;
** Aplicatiile incomplete vor fi respinse
CV-ul si documentele suport se vor transmite pe e-mail, in atentia ADR SE – Biroul Resurse Umane, la
adresa: recruitment@adrse.ro.
TERMENUL LIMITA PENTRU TRANSMITEREA APLICATIILOR ESTE 14.10.2022, ora
16:00 (ora Romaniei).
Doar aplicațiile primite până la data limită vor fi eligibile pentru a fi luate în considerare.
Toți candidații care își vor depune candidatura înainte de data limită vor primi un e -mail de
confirmare.
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De asemenea, candidații care vor depune aplicatia după data limită vor fi notificați prin e -mail cu
privire la faptul ca aceasta nu este eligibilă pentru examinare.
Candidatul care va avea punctajul final cel mai mare, cu conditia ca acesta sa fie minim 80 de
puncte, va fi declarat admis.
4. BIBLIOGRAFIE

•

Codul rutier – Ordonanţa de urgenţă nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile
publice

•

Legea nr. 319/2006 – Legea securităţii şi sănătăţii în muncă
Cap. 4 – Obligaţiile lucrătorilor – art. 22 şi art 23

5. ETAPELE CONCURSULUI:
➢ Selectia CV-urilor – proba eliminatorie
CV-ul impreuna cu documentele suport vor fi evaluate de catre membrii comisiei de concurs in
conformitate cu cerintele solicitate.
In urma selectiei CV-urilor, va fi stabilita lista cu persoanele care vor sustine interviul.
Tuturor participantilor la concurs li se va transmite un e-mail cu privire la rezultatul obtinut in urma
selectiei CV-urilor (de tipul admis/respins), prin intermediul adresei de e-mail indicata.
Fiecare candidat declarat „respins” poate depune contestatie in termen de 2 zile lucratoare de la data
informarii rezultatului obtinut in urma selectiei CV-urilor; aceasta va fi transmisa pe adresa de e-mail
recruitment@adrse.ro.
➢ Interviul
Fiecare candidat declarat „admis” in urma desfasurarii primei etape a procesului de recrutare si selectie,
respectiv „Selectia CV-urilor”, va fi informat, prin intermediul adresei de e-mail indicata in CV, cu privire
la data si ora de desfasurare a interviului.
Inainte de incepere, fiecare candidat va fi informat si isi va da acordul verbal cu privire la faptul ca interviul
este inregistrat; de asemenea, membrii comisiei de concurs vor verifica identitatea fiecarui candidat pe
baza cartii de identitate.
Interviul va fi structurat in 2 sectiuni dupa cum urmeaza:
Sectiunea 1 „Verificarea cunostintelor pe baza bibliografiei de concurs” - punctajul obtinut in cadrul
acestei sectiuni reprezinta 80% din media aritmetica a notelor acordate de evaluatori.
Sectiunea 2 „Abilitati de comunicare” - punctajul obtinut in cadrul acestei sectiuni reprezinta 20% din
media aritmetica a notelor acordate de evaluatori.
Punctajul final obtinut de catre fiecare candidat participant la interviu reprezinta suma punctajului obtinut
la sectiunea 1 cu punctajul obtinut la sectiunea 2.
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Fiecare candidat va fi punctat la interviu cu maxim 100 de puncte. Punctajul minim este de 80 puncte.

Candidații vor fi informați cu privire la rezultatele interviului prin e-mail, conform calendarului stabilit.

Fiecare candidat declarat „respins” la etapa de interviu poate depune contestatie in termen de 2 zile
lucratoare de la data informarii rezultatului obtinut in urma desfasurarii interviului; aceasta va fi transmisa
pe adresa de email recruitment@adrse.ro.

6. CONDITII DE ANGAJARE
Persoana selectata isi va indeplini atributiile conform contractului individual de munca incheiat pe
perioada nedeterminata cu Agentia pentru Dezvoltare Regionala Sud-Est.
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Calendarul concursului

Termen limita de transmitere a aplicatiilor pe email

14.10.2022

Comunicarea rezultatelor obtinute in urma desfasurarii primei
etape a procesului de recrutare si selectie, “Selectia CV-urilor”

19.10.2022

Depunerea contestatiilor privind rezultatele obtinute in urma etapei In termen de 2 zile lucratoare de la data
“Selectia CV-urilor”
comunicarii rezultatelor pe email.

Comunicarea rezultatelor obtinute in urma depunerii contestatiilor

25.10.2022

Interviul

27.10.2022*

Comunicarea rezultatelor obtinute in urma desfasurarii celei de a
doua etape a procesului de recrutare si selectie, “Interviul”
Depunerea contestatiilor privind rezultatele obtinute in urma etapei
“Interviul”

28.10.2022
In termen de 2 zile lucratoare de
la data comunicarii rezultatelor pe
email.

* În cazul unui număr mare de candidați care vor participa la interviu, Comisia de Concurs își rezervă
dreptul de a organiza interviul pe parcursul mai multor zile. Candidații vor fi informați în timp util
despre acest aspect prin e-mail trimis la adresa comunicată în CV.
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