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          A N U N Ţ       

pentru ocuparea, pe perioada nedeterminată cu normă întreagă (8 ore), a postului de  Expert 

din cadrul Serviciului Infrastructură 

Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Termoenergetica Bucureşti-Ilfov, cu sediul în Bd. Lacul 
Tei nr. 1- 3, etaj.11, camera 33-41, sector 2, Bucureşti, organizează concurs pentru ocuparea 
postului vacant de Expert  din cadrul  Serviciului Infrastructură 

Condiţiile de participare: 

1. Studii superioare  absolvite cu diplomă de licență ; 
2. Experienţa:  minim 2 ani vechime in muncă; 

 

Atribuțiile și responsabilitățile postului*: 

Asigură elaborarea rapoartelor și informărilor perioadice privind stadiul derularii proiectelor de 

investiții. 

Elaborează studii, lucrări, cercetări și analize privind eficiența, fezabilitatea sau oportunitatea unor 

acțiuni de modernizare a infrastructurii aferente serviciului public de alimentare cu energie 

termică. 

 *Atribuțiile sunt cu caracter general și vor fi completate cu atribuții specifice postului. 

 

 
Dosarele de înscriere la concurs se vor depune la sediul asociației  din  București, B-dul Lacul Tei 

nr.1-3, etaj 11, camera 33-41, Sector 2,  începând cu data de 23.08.2022, până la data de 

07.09.2022, ora 12:00 şi vor conţine în mod obligatoriu:  

a) cerere de înscriere la concurs; 

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, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice postului; 

d) carnetul de muncă şi/sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie 
şi/sau în specialitatea studiilor, în copie; 

e) 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; 
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f) Curriculum vitae; 

g)  cazier judiciar sau declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă 
incompatibil cu funcţia pentru care candidează. 

 

Procesul de recrutare și selecție se derulează în 3 etape și anume : 

1. Etapa I   - Selectia dosarelor – verificarea indeplinirii conditiilor de participare la concurs. 
2. Etapa II – Proba scrisa – conform bibliografiei de concurs , anexate  prezentului anunt. 
3. Etapa III – Interviu – admiterea la etapa de interviu o reprezinta obtinerea notei minime 7 

la proba scrisa. 

Candidații admiși după fiecare probă vor fi anunțați telefonic/e-mail. 
Informații suplimentare se pot obține la telefon  0722.295.558. 

 
BIBLIOGRAFIE 
 

1. Ordonanța nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, cu modificările și completările 

ulterioare; 

2. Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, republicată,cu modificarile 

și completările ulterioare; 

3. Legea nr. 325/2006 a serviciului public de alimentare cu energie termica, cu modificările 

și completările ulterioare; 

4. HCGMB 141/2017 prin care a fost aprobat Actul Constitutiv și Statutul Asociației de 

Dezvoltare Intercomunitară Termoenergetica București – Ilfov 

(http://acteinterne.pmb.ro/legis/acteinterne/acte_int/afisint.php?f=36650 ; 

5. Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 

modificările și completările ulterioare, PARTEA a V-a Reguli specifice privind proprietatea 

publică și privată a statului sau a unităților administrativ-teritoriale, respectiv de la 

art.284 până la art. 364 inclusiv. 
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