
 
 
Nr.______/_____04. 2016 

Anunț concurs 
 
 

ASOCIAŢIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ  DE SALUBRITATE 
A.D.I.S. IAȘI, cu sediul în Iași, B-dul Ștefan cel Mare și Sfânt, nr.69, nr. şi dată înscriere în 
registrul Asociațiilor și Fundațiilor nr. 138/A/04.08.2009,  C.I.F 26040211,  telefon 
0232235100, fax 0366815618 scoate la concurs urmatorul post: 

 
SPECIALIST TEHNIC – 1 post 

Documente solicitate pentru intocmirea dosarului de concurs: 
‐ Cerere de inscriere concurs adresată Directorului Executiv al Asociației  
‐ Copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, 

după caz 
‐ Copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă 

efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea 
condițiilor specifice ale postului solicitate prin prezentul anunț 

‐ Carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în specialitate 
studiilor, în copie 

‐ Cazierul judiciar sau o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale 
care sa-l facă incumpatibil cu funcția pentru care candidează 

‐ Adeverință 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 unitățile sanitare abilitate 

‐ Curriculum vitae  
Condiții generale  

‐ Are cetățenie română, cetațenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a 
statelor apartinând Spațiului Economic European și domiciliul in România 

‐ Cunoaste limba română, scris si vorbit 
‐ Are varsta minima reglementată de prevederile legale 
‐ Are capacitate deplină de exercițiu 
‐ Are o stare de sănătate corespunzatoare postului pentru care candidează, atestată pe 

baza adeverinței medicale eliberată cu cel mult 6 luni anterior de către medicul de 
familie sau de către unitațile sanitare abilitate 

‐ Indeplinește condițiile de studii și dupa caz, de vechime sau alte condiții specifice 
potrivit cerințelor postului  

‐ Nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanitații, 
contra statului ori contra autoritații, de serviciu sau în legatură cu serviciul, care 



impiedică înfaptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei  
infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu 
excepția situației în care a intervenit reabilitarea 
 
Condiții specifice 
 

‐ studii superioare tehnice de lungă durată, absolvite cu diplomă de licența sau 
echivalentă 

‐ vechime in specialitatea studiilor necesare exercitarii funcției  - minim 2 ani 
‐ cunoștințe limba engleză – nivel mediu 
‐ cunoștințe operare pe calculator (pachet Office, program legislativ) 
‐ permis conducere  auto categoria B 
‐ disponibilitate program prelungit 

 
Bibliografie: 
 

‐ ORDONANȚA GUVERNULUI  26/2000 – cu privire la asociaţii şi fundaţii; 
‐  ORDINUL 830/2006 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 

Ordonanţei Guvernului  26/2000 – cu privire la asociaţii şi fundaţii; 
‐ HOTĂRÂREA   Nr. 855 din 13 august 2008 pentru aprobarea actului constitutiv-

cadru şi a statutului-cadru ale asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de 
activitate serviciile de utilităţi publice, cu modificarile si completarile ulterioare 

‐ LEGEA   Nr. 211 din 15 noiembrie 2011, privind regimul deşeurilor, cu modificarile 
si completările ulterioare 

‐ LEGEA  Nr. 51 din  8 martie 2006, Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice, 
cu modificările si completările ulterioare 

‐ LEGEA   Nr. 101 din 25 aprilie 2006, Legea serviciului de salubrizare a localităţilor, 
cu modificarile si completările ulterioare 

‐ ORDINUL 82/2015 privind aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului de 
salubrizare a localitaților 

‐ ORDINUL 111/2007 privind aprobarea Caietului de sarcini-cadru al serviciului de 
salubrizare a localitaților 

‐ ORDINUL 112/2007 privind aprobarea Contractului-cadru a serviciului de salubrizare 
a localitaților 

‐ OUG 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de 
concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii; 

‐ 	Hotărârea nr. 742/2014 privind modificarea anexelor nr. 2 şi 4 la Hotărârea 
Guvernului nr. 855/2008 pentru aprobarea actului constitutiv-cadru şi a statutului-
cadru ale asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de 
utilităţi publice; 

‐ Regulamentul-cadru al serviciului de salubrizare a localităţilor din 09.03.2015; 
‐ HOTĂRÂRE Nr. 71 din 24 ianuarie 2007 pentru aprobarea Normelor de aplicare a 

prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de concesiune de lucrări publice şi a 
contractelor de concesiune de servicii prevăzute în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de 
concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii; 

‐ HOTĂRÂRE Nr. 834 din 22 iulie 2009  privind modificarea şi completarea Hotărârii 
Guvernului nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor 



referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a 
contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de 
servicii ; 

 

Documentele care atestă îndeplinirea cerințelor generale si specifice, insotite de CV, 
se vor depune la sediul Asociației, din Iași, str.Ștefan cel Mare și Sfânt, nr.69, registratură, 
până în data de 21.04.2015, orele 10,00. 
Concursul (dupa caz examenul) se va derula în urma evaluării dosarelor, in data de 
22.04.2015, orele 11,00. 
Pentru informații suplimentare: e-mail asociatiaadis@gmail.com .   
 
 
 
 

Director Executiv A.D.I.S., 
Răzvan Gheorghiu 


