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A N U N Ţ       

pentru ocuparea, pe perioadă determinată  de 12 luni, cu  fracție de normă (6 ore), a postului 

de  Expert din cadrul Serviciului Management de Proiecte și Strategii Termoenergetice 

 
Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Termoenergetica Bucureşti-Ilfov, cu sediul în B.dul Lacul 
Tei nr.1-3, etaj.11, camera 33-41, sector 2, Bucureşti, organizeaza concurs pentru ocuparea unui 
post vacant de Expert din cadrul Serviciului Management de Proiecte și Strategii Termoenergetice. 

Condiţiile de participare: 

1. Studii superioare de lungă durată  absolvite cu diplomă de licență profil tehnic. 
2. Calificări, certificări, formări suplimentare specifice în diverse domenii, cursuri de 

specializare - constituie un avantaj 
3. Vechime si experientă in domeniul termoenergetic - minim 5 ani; 

 

Atributiile si responsabilitatile postului:* 

 

Identifică surse de finanțare pentru implementarea proiectelor de investiții. Solicită informații de 

la operator cu privire la stategiile proprii  privind modernizarea bunurilor din proprietatea publică 

sau privată a unităților administrativ-teritoriale încredințate prin contractele de delegare, precum 

și cele necesare pentru realizarea serviciului public de alimentare cu energie termică. Acordă 

suport în implementarea proiectelor derulate de Asociație/UAT-urile membre, inclusiv a celor 

finanțate prin fonduri europene. Participă la toate activitățile necesare realizării  Strategiei locale 

pentru serviciul de alimentare cu energie termica a populatiei Municipiului Bucuresti. 

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

 
Dosarele de înscriere la concurs se vor depune la sediul Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitară 

Termoenergetica Bucureşti-Ilfov din Municipiul București, Sector 2, Bd.Lacul Tei nr.1-3, Etaj 11, 

începând cu data de 04.08.2022, până la data de 19.08.2022, 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; 



ASOCIAŢIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ       
TERMOENERGETICĂ BUCUREȘTI-ILFOV 

Sediu social: B-dul Lacul Tei nr. 1-3, et. 11, cam. 33-41, Sector 2, București 

C.I.F. 38817487  

Telefon: 0372.404.355   E-mail: secretariat@aditbi.ro 

 

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; 

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 si selectie se deruleaza in 2 etape si anume : 

1. Etapa I   - Selecția dosarelor – verificarea îndeplinirii condițiilor de participare la concurs 
2. Etapa II – Interviu – admiterea la etapa de interviu o reprezintă admiterea dosarului 

 
 
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. Legea 196/2021 pentru modificarea și completarea Legii serviciului public de alimentare 

cu energie termică nr.325/2006 cu modificările și completările ulterioare; 

5. Ordinul Presedintelui ANRE nr. 46/2021 pentru aprobarea Instructiunilor privind 

principiile, continutul si intocmirea Strategiilor locale pentru serviciul de alimentare cu 

energie termica a populatiei. 

 


