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ANUNŢ 
Procedură de selecţie pentru ocuparea funcţiei vacante de Director general în cadrul 

executivului AOR 
 
 
  Asociaţia Oraşelor din România angajează Director general 
 
 
 I.CERINŢELE POSTULUI 
 Directorul general va avea în principal următoarele atribuţii: 
 1. Organizarea, conduce şi administrează din punct de vedere executiv Asociaţia Oraşelor 
din România în limita mandatului stabilit de către preşedintele Asociaţiei şi de Consiliul Director 
al acesteia;  
 2. Dă dispoziţii cu caracter obligatoriu, în conditiile legii, şi exercită controlul cu privire la 
modul de îndeplinire a sarcinilor de serviciu şi a obiectivelor de către personalul angajat în cadrul 
Asociaţiei;   
 3. Coordonează activitaţile privind dezbaterile legislative în care este implicată Asociaţia;  
 4. Urmăreşte încasarea cotizaţiei, face propuneri Consiliului Director pentru încasarea 
restanţelor şi pentru reaşezarea valorii cotizaţiei;   
 5. Coordonează implementarea activităţilor din Programul anual de activităţi;   
 6. Elaborează propuneri, studii, rapoarte și referate privitoare la necesitatea sau 
oportunitatea  încheierii de acte juridice cu terții, pe care le înaintează Președintelui asociației 
 7. Coordonează colaborarea şi cooperarea cu celelalte structuri asociative similare, entităţi 
publice sau private cu care Asociaţia întreţine relaţii de parteneriat şi colaborare;    
 8. Organizarea de evenimente pentru membri asociaţiei;  
 9. Coordonează participarea reprezentanţilor AOR la evenimente pentru îmbunătăţirea 
vizibilităţii Asociaţiei;  
 10. Pune în aplicare politicile asociaţiei şi formulează în vederea susţinerii lor propuneri 
de politici publice. 
 
 II. ASPECTE GENERALE PRIVIND POSTUL 
 Contractul de muncă se încheie pe perioadă determinată, respectiv pe durata mandatului 
Preşedintelui AOR, timp de 8 h/zi cu 40ore/ săpt. şi cu perioadă de probă de 60 de zile. 
 Locul de desfăşurare a activităţii este la sediul AOR din Bucureşti, Calea Buzeşti, nr.61, 
bl.A6, sc.1, etaj 6, ap.39, sector 1. 
 Există posibilităţii de perfecţionare şi de dezvoltare profesională în asociaţie. 
 Analiza pentru confirmarea capacităţii de îndeplinire a cerinţelor postului se face, după 
perioada de probă de 60 de zile, de către preşedintele AOR, în urma consultării cu 
primvicepreşedintele AOR şi secretarul AOR. 
 
 III. ANUNŢ ÎNSCRIERE: 
 Înscrierea la procedura de selecţie se face în intervalul 23-30 martie 2023, prin 
transmiterea documentelor de înscriere pe adresa de e-mail informare@aor.ro, respectiv:  
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1. CV în format Europass - în care vor fi menţionate și datele de contact; 
2. Scrisoarea de intenție care să reflecte motivarea și determinarea pentru ocuparea postului 

vizat; 
3. Copii ale documentelor (diplome, licențe, certificări, etc.) relevante în demonstrarea 

criteriilor enumerate la punctul IV– dacă este cazul. 
 

 IV.CRITERII DE ADMITERE PENTRU ÎNSCRIEREA LA PROCEDURA DE 
SELCŢIE ORGANIZATĂ ÎN VEDEREA OCUPĂRII POSTULUI DE DIRECTOR 
GENERAL: 
 

1. Studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență. Studiile universitare de 
master sau studiile postuniversitare constituie avantaj; 

2. Experienţă profesională de minimum un mandat pentru funcţii alese (Parlamentar, 
Europarlamentar, Primar), de minimum 4 ani pentru funcţia de membru al Guvernului, de 
minimum 5 ani în funcţii de conducere în administraţia publică locală, în administraţia 
publică centrală sau în cadrul unei structuri asociative a autorităţilor administraţiei publice 
locale aşa cum acestea sunt enumerate la art 86 din OUG nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 

3. Cunoştințe în domeniului IT care să îi confere capacitatea de prelucrarea a datelor în 
vederea utilizării în interesul asociaţiei; 

4. Cunoaștere scris/vorbit cel puțin a unei limbi de circulație internațională: engleză, 
franceză, germană; 

5. Fără sancţiuni în cazierul judiciar; 
6. Permis de conducere categoria B. 

 
  
 V. DESFĂȘURAREA PROCEDURII DE SELECŢIE 
 Procedura de selecţie se va desfăşura în două etape, respectiv: 

 
1. Selecţia dosarelor: 

 În cadrul acestei etape vor fi analizate documentele depuse de candidaţi în vederea 
demonstrării îndeplinirii criteriilor pentru ocuparea postului, urmând a se acorda calificativul 
ADMIS/RESPINS. 
 Selecţia dosarelor se va realiza în data de 31 martie 2023. 
 Pe site-ul AOR, se va anunţa numărul de cereri depuse şi a calificativului obţinut de 
fiecare candidat. 
 După evaluarea documentelor, numai aplicanţii care au fost declarați admiși vor fi 
contactaţi pentru a participa la următoarea etapă, urmând să fie informaţi despre continuarea 
procedurii pentru ocuparea postului. 
   
 2. Interviul 
 În cadrul acestei etape se vor evalua motivaţia şi cunoştinţele necesare ocupării postului 
pe baza unei grile de interviu. 
 Interviul va cuprinde întrebări din domeniul administraţiei publice, vor fi verificate 
cunoștințele de limbă străină precum și aspectele referitoare la abilitățile din domeniul IT. 
 
 Comisia pentru desfăşurarea procedurii de selecţie va fi formată din trei membri, 
respectiv: Preşedintele AOR, Primvicepreşedintele AOR şi secretarul AOR sau din reprezentanţii 
acestor, special desemnaţi în acest scop. 
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 Interviul se va desfăşura în data de 4 aprilie 2023 iar candidatul declarat admis în urma 
interviului va fi anunțat în aceeaşi dată. 
 
 Membrii comisiei vor puncta candidații cu note de până la 10 puncte fiecare, ordinea 
stabilindu-se în ordinea descrescătoare a sumei notelor obținute de la cei trei membrii ai comisiei. 
 Contractul de muncă va fi încheiat cu candidatul care are punctajul cel mai mare şi care 
acceptă condițiile angajatorului, inclusiv cele referitoare la salarizare. 
 În cazul în care un candidatul declarat admis în urma interviului, renunță, contractul se va 
încheia cu candidatul plasat imediat sub el ca și punctaj dintre cei care au susținut interviul. 
 În cazul în care nu se înscrie sau nu îndeplinește condițiile nicio persoană, procedura se 
repetă, respectându-se numărul de zile pentru fiecare etapă. 

 
 

      
 
 
 
       


