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Nr.  2086/17.03.2020                                                                                                                                     

APROBAT 

                                                                                                                                   PREȘEDINTE 

 Valentin TUDORICĂ 

  

 

                                          

ANUNŢ 

 

Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Deşeuri Timiş, cu sediul în localitatea Timişoara, bvd. 

Revoluţiei din 1989, nr. 17, cam. P05, organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă 

nedeterminată a următoarelor posturi vacante: 

1 post - Expert achiziţii publice, compartiment achiziţii publice. Studii superioare de lungă durată 

absolvite cu diplomă de licenţă, profil economic. Vechime în specialitatea studiilor – minim 5 ani; 

1 post – consultant în administraţia publică, compartiment relaţii publice, personal, administrativ. 

Studii superioare absolvite cu diplomă de licenţă. Vechime în studii superioare de lungă durată – 

minim 1 an; 

1 post – inginer ecolog, compartiment mediu, tehnic, monitorizare. Studii superioare absolvite cu 

diplomă de licenţă. Vechime în studii superioare de lungă durată – minim 1 an; 

 

Acte necesare înscrierii la concurs: 

 

1. Dosarul de concurs va conține următoarele documente: 

a) cerere de înscriere la concurs adresată Preşedintelui ADID Timiş; 

b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz; 

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) carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în 

specialitatea studiilor, în copie; 

e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l 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; 

h) alte documente relevante pentru desfăşurarea concursului prevăzute în condiţiile de participare la 

concurs. 

 

2. Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar,numărul, data, numele emitentului şi 

calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii. 

3. În cazul documentului prevăzut la alin. (1) lit. e), candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, 

care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are 

obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la 

data desfăşurării primei probe a concursului. 
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4. Actele prevăzute la alin. 1 lit. b)-d) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării 

conformităţii copiilor cu acestea. 

 

 

Condiţii generale de participare 

1) Are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor 

aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România; 

2) cunoaşte limba română, scris şi vorbit; 

3) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale; 

4) are capacitate deplină de exerciţiu; 

5) stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei 

medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate; 

6) îndeplineşte condiţiile de studii şi după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit 

cerinţelor postului scos la concurs; 

7) 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 intervenit reabilitarea. 

 

Condiţii specifice de participare  

1 post - Expert achiziţii publice, compartiment achiziţii publice 

1) Studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă, profil economic; 

2) Vechime în specialitatea studiilor – minim 5 ani; 

3) Certificat de absolvire expert achiziţii publice; 

4) Cunoştinţe de utilizare a calculatorului Windows Office; 

5) Disponibilitate pentru un program de muncă flexibil; 

6) Disponibilitate pentru deplasări; 

7) Carnet de conducere categoria B. 

 

1 post – consultant în administraţia publică, compartiment relaţii publice, personal, administrativ 

1) Studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă; 

2) Vechime în studii superioare de lungă durată – minim 1 an; 

3) Cunoştinţe de utilizare a calculatorului Windows Office; 

4) Disponibilitate pentru un program de muncă flexibil; 

5) Disponibilitate pentru deplasări; 

6) Carnet de conducere categoria B. 

 

1 post – inginer ecolog, compartiment mediu, tehnic, monitorizare 

1) Studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă; 

2) Certificat absolvire – Responsabil Mediu; 

3) Vechime în studii superioare de lungă durată – minim1 an; 

4) Cunoştinţe de utilizare a calculatorului Windows Office; 

5) Disponibilitate pentru un program de muncă flexibil; 

6) Disponibilitate pentru deplasări; 

7) Carnet de conducere categoria B; 
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Condiţii de desfăşurare a concursului 

a) Concursul se organizează  la ADID Timis, Timişoara, bvd. Revoluţiei din 1989, nr, 17, astfel: 

- Proba selecţie dosare – în termen de maxim 2 zile lucrătoare de la data expirării termenului de 

transmitere a dosarelor, cu afişarea selecţiei dosarelor în data de 02.04.2020 . Depunerea 

contestaţiilor în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului selecţiei dosarelor, 

respectiv 03.04.2020, până la ora 14.00; 

- Proba scrisă – în data de 08.04.2020, ora 10.00, cu afişarea rezultatelor în termen de maximum 

o zi lucrătoare de la data finalizării probei. Depunerea contestaţiilor în termen de cel mult o zi 

lucrătoare de la data afişării rezultatului probei scrise; 

- Interviul – în data de 13.04.2020, ora 10.00, cu afişarea rezultatelor în termen de maximul o zi 

lucrătoare de la data finalizării probei.  Depunerea contestaţiilor în termen de cel mult o zi 

lucrătoare de la data afişării rezultatului interviului. 

b)  În termen de 10 zile lucrătoare de la data publicării anunțului, dosarele de înscriere ale 

candidaților la concurs se vor transmite in format electronic la adresa  adidtimis@yahoo.com  până 

în data de 31.03.2020  ora 16.00. 

c)    Informaţii suplimentare se pot obţine la nr. de tel. 0256/406.452. 

 

 

Bibliografie 

1 post – expert achiziţii publice, compartiment achiziţii publice 

1) Legea nr 98/2016 privind achizițiile publice, actualizată; 

2) HG nr. 395/2016 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare 

la atribuirea contractelor de achiziție publică/acordului cadru din Legea nr 98/2016 privind 

achizițiile publice; 

3) Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii, actualizată; 

4) HG nr. 867/2016 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare 

la atribuirea contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii din Legea nr. 100/2016 

privind concesiunile de lucrari si concesiunile de servicii;  

5) Legea nr. 101/2016 privind remediile si căile de atac în materie de atribuire a contractelor de 

achiziție publica,a contractelor sectoriale si a contractelor de concesiune de lucrari si concesiune de 

servicii, precum si pentru organizarea si funcționarea Consiliului Național de Soluționare a 

Contestațiilor, actualizată; 

6) Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilitate publica, actualizata;   

7) Legea nr. 101/2006, actualizata, privind Serviciul Public de Salubrizare a localitatilor, 

actualizată;   

8) OUG  nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, actualizată; 

9) Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, actualizată; 

10) Legea 211/2011 privind regimul deșeurilor, actualizată; 

11) OUG 57/2019 privind Codul Administrativ. 

 

1 post – consultant în administraţia publică, compartiment relaţii publice, personal, administrativ 

1) OUG  nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, actualizată; 

2) HG 855/2008 pentru aprobarea actului constitutiv-cadru şi a statutului-cadru ale asociaţiilor de 

dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilităţi publice, actualizată; 

3) OUG 74/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr. 211/2011; 

mailto:adidtimis@yahoo.com
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4) Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilităţi publice, actualizată; 

5) Legea nr. 101/2006, cu privire la serviciul de salubrizare al localităţilor, actualizată; 

6) Legea 211/2011 privind regimul deşeurilor, actualizată; 

7) Legea 554/2004 privind contenciosul administrativ, actualizată; 

8) Legea 137/1995 privind protecţia mediului, actualizată; 

9) HG 349/2005 privind depozitarea deşeurilor, actualizată; 

10) HG 856/2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând 

deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase, actualizată; 

11) HG 942/2017 privind aprobarea Planului naţional de gestionare a deşeurilor, actualizată. 

12) OUG 57/2019 privind Codul Administrativ; 

13) Legea nr. 544 / 2001 privind liberul acces la informațiile de interes public. 

 

1 post – inginer ecolog, compartiment mediu, tehnic, monitorizare 

1) OUG  nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, actualizată; 

2) HG 855/2008 pentru aprobarea actului constitutiv-cadru şi a statutului-cadru ale asociaţiilor de 

dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilităţi publice, actualizată; 

3) OUG 57/2019 – Codul Administrativ; 

4) Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice, actualizată; 

5) Legea nr. 101/2006, cu privire la serviciul de salubrizare al localităţilor, actualizată; 

6) Legea 211/2011 privind regimul deșeurilor, actualizată; 

7) Legea 554/2004 privind contenciosul administrativ, actualizată; 

8) OUG 195/2005 privind protecția mediului, actualizată; 

9) HG 349/2005 privind depozitarea deseurilor, actualizată; 

10) HG 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând 

deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase, actualizată; 

11) HG 942/2017 privind aprobarea Planului național de gestionare a deșeurilor, actualizată. 

12) OUG 74/2018pentru modificarea și completarea Legii nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, 

a Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje și a 

Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, modificată și 

aprobată prin Legea 31/2019. 

 

 

   Director executiv ADID Timiș, 

Romeo Petru URSU 

 

 

 

 

 

 

 


