
Nr.O)~in 08.07.2021 

ANUNT 
privind ocuparea prin concurs de recrutare a functiilor de inspector 
in cadrul Compartimentului de Control al Asociatiei de Dezvoltare 

Intercomunitara pentru gestionarea integrata a de~eurilor municipale 
in judetul Bistrita-Nasaud 

"Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara pentru gestionarea integrata a 
de§eurilor municipale 7n judetul Bistrita-Nasaud", cu sediul 7n Bistrita, str. 
Crinilor, nr. 8, organizeaza concurs pentru ocuparea functiilor contractuale de 
executie de inspector 7n cadrul Compartimentului de Control al Asociatiei - 6 
posturi. 

I. Conditiile generale pe care trebuie sa le 7ndeplineasca persoanele care 
participa la concursul pentru ocuparea functiei de inspector 7n cadrul 
Compartimentului de Control al Asociatiei, sunt urmatoarele: 

a) are cetatenia romana §i domiciliul 7n Romania; 
b) cunoa§te limba romana, scris §i vorbit; 
c) are varsta minima reglementata de prevederile legale; 
d) are capacitate deplina de exercitiu; 
e)are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care 

candideaza, atestata pe baza adeverintei medicale eliberate de medicul de 
familie sau de unitatile sanitare abilitate; 

f) 7ndepline§te conditiile de studii specifice potrivit cerintelor postului scos 
la concurs; 

g) sa nu fi avut Contract individual de munca desfacut pentru abateri 
disciplinare; 

h)sa nu fie pus sub interdictie judecatoreasca pentru practicarea 
profesiei/meseriei pentru care urmeaza sa fie angajat; 

i) sa nu fi avut condamnari penale pentru care nu a intervenit reabilitarea 
sau alte cazuri speciale prevazute de lege §i care sa 1i faca incompatibili cu 
activitatea ce urmeaza sa O desfa§oare. 
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II. Conditiile specifice pe care trebuie sa le 7ndeplineasca persoanele care 
participa la concursul pentru ocuparea functiei de inspector 7n cadrul 
Compartimentului de Control al Asociatiei, sunt urmatoarele: 

a) nivelul studiilor: minim studii medii - nivel liceal cu diploma de 
absolvire. Constituie avantaj studiile superioare de lunga durata, cu diploma de 
absolvire 7n domeniile: protectia mediului, juridic ;;i alte specializari conexe; 

b) experienta 7n domeniul protectiei mediului ;;i/sau participarea la actiuni 
de voluntariat 7n domeniul protectiei mediului; 

c) abilitati de lucru cu computerul - utilizare MS OFFICE (WORD, EXCELL) 
d) abilitati de comunicare ;;i relationare; 
e) disponibilitate pentru lucru in teren; 
f) disponibilitate pentru program prelungit ;;i/sau desfa;;urarea activitatii 7n 

zilele de weekend ;;i zilele libere legale; 
g) spirit de ordine ;;i disciplina; 
h) asumarea responsabilitatii; 
i) permis de conducere categoria B. 

III. Dosarul de 'inscriere la concurs va contine urmatoarele 
documente: 

a) cerere de inscriere la concurs adresata Pre$edintelui Consiliului Director al 
A.D.I.De$euri Bistrita-Nasaud; 

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

c) copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor, precum ;;i copiile 
documentelor care atesta indeplinirea conditiilor specifice ale functiei, solicitate 
de Asociatie ; 

d) carnetul de munca sau, dupa caz, adeverintele care atesta vechimea in 
munca ;;i in specialitatea studiilor, in copie; 

e) cazierul judiciar sau o declaratie pe propria raspundere ca nu are 
antecedente penale care sa-1 faca incompatibil cu functia pentru care 
candideaza;candidatul declarat admis la selectia dosarelor, care a depus la 
inscriere o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale, 
are obligatia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, 
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eel mai tarziu pana la data desfa§urarii etapei a doua de concurs, proba 
scrisa. 
f) adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare 

eliberata cu eel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de 
familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate; adeverinta care 
atesta starea de sanatate contine, 1n clar, numarul, data, numele emitentului §i 
calitatea acestuia, 1n formatul standard stabilit de Ministerul Sanatatii. 

g) curriculum vitae. 
h) declaratia pe proprie raspundere privind 1ndeplinirea conditiilor generale de 

la punctul I. lit.h)-i). 
Copia actufui de identitate, copiile documentelor de studii ~i carnetul de 

munca sau, dupa caz, adeverinfele care atesta vechimea f n munca ~i f n 
specialitatea studiilor vor fi prezentate ~i fn original fn vederea verificarii 
conformita,tii copii!or cu acestea. 

IV.Calendarul de desfa!?urare a concursului: 
Concursul pentru ocuparea functiilor de inspector 1n cadrul 

Compartimentului de control, consta 1n 3 etape succesive, dupa cum urmeaza: 
a) selectia dosarelor de 1nscriere; 
b) proba scrisa ; 
c) interviul. 
Se pot prezenta la urmatoarea etapa numai candidatii declarati admi§i la 

etapa precedenta. 

IV.1 Depunerea dosarului de ,nscriere la concurs 
Dosarele de 1nscriere la concurs se depun la sediul Asociatiei de Dezvoltare 

Intercomunitara pentru gestionarea integrata a de§eurilor municipale 1n judetul 
Bistrita-Nasaud, str. Crinilor, nr. 8, mezanin, 1n termen de 15 zile lucratoare de la 
data publicarii anuntului 1ntr-unul sau mai multe publicatii judetene, respectiv 
pana 1n data de 30.07.2021- ora 14:00. 

IV.2 Selectia dosarelor de concurs 
In termen de o zi lucratoare de la data expirarii termenului de depunere a 

dosarelor, comisia de concurs are obligatia de a selecta dosarele de concurs pe 
baza 1ndeplinirii conditiilor de participare. 
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IV.3 Proba scrisa 
Proba scrisa, prin care se testeaza cuno;;tintele teoretice necesare ocuparii 

postului de inspector in cadrul Compartimentului de Control al Asociatiei se va 
desfa;;ura in data de 06.08.2021 - ora 10:00 la sediul Consiliului Judetean 
Bistrita-Nasaud, din municipiul Bistrita, Piata Petru-Rare;;, nr. 1. 

Subiectele pentru proba scrisa, constau in rezolvarea unor teste-grila, care 
se stabilesc de catre comisia de concurs pe baza bibliografiei ;,i pe baza tematicii 
de concurs, astfel incat sa reflecte capacitatea de analiza ;;i sinteza a 
candidatilor. 

IV.4 Interviul 
Interviul se va desfasura in data de 12.08.2021 la sediul A.D.I. De;;euri 

Bistrita-Nasaud, din strada Crinilor, nr. 8 mezanin. Ora sustinerii interviului se 
afi;;eaza odata cu rezultatele de la proba scrisa. 

Interviul se realizeaza conform planului de interviu intocmit de comisia de 
concurs in ziua desfa;;urarii acestei etape, pe baza urmatoarelor criterii de 
evaluare: 

a) cuno;;tinte impuse de functie, in conformitate cu bibliografia stabilita. 
b) capacitatea de analiza ;;i sinteza; 
c) motivatia candidatului; 
d) initiativa ;;i creativitate; 
e) capacitatea de a lua decizii ;,i de a evalua impactul acestora; 

IV.5 Comunicarea rezultatelor 
Comunicarea rezultatelor la fiecare etapa a concursului se afi$eaza, cu 

mentiunea ,,admis" sau ,,respins", insotita, dupa caz, de motivul respingerii, la 
sediul Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara pentru gestionarea integrata a 
de;;eurilor municipale in judetul Bistrita-Nasaud $i pe pagina de internet a 
Asociatiei www.adideseuribn.ro, la sectiunea Transparenta, in termen de 
maximum o zi lucratoare de la data finalizarii etapei. 

IV.6 Depunerea ~i solutionarea contestatiilor 
Dupa afi;;area rezultatelor individuale obtinute la selectia dosarelor, proba 

scrisa ;,i interviu, candidatii nemultumiti pot depune contestatie in termen de eel 
mult 24 de ore de la data afi;;arii rezultatelor, sub sanctiunea decaderii din acest 
drept. 
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Solutionarea contestatiilor se va finaliza Tn termen de 24 de ore de la data 
expirarii termenului de depunere a contestatiilor. Comunicarea rezultatelor la 
contestatiile depuse se face prin afi§are la sediul Asociatiei de Dezvoltare 
Intercomunitara pentru gestionarea integrata a de§eurilor municipale Tn judetul 
Bistrita-Nasaud $i pe pagina de internet a Asociatiei, imediat dupa solutionarea 
contestatiilor. 

IV.7 Rezultate finale 
Rezultatele finale se afi§eaza la sediul Asociatiei de Dezvoltare 

Intercomunitara pentru gestionarea integrata a de§eurilor municipale Tn judetul 
Bistrita-Nasaud $i pe pagina de internet a Asociatiei, Tn termen de maximum o zi 
lucratoare de la expirarea termenului de solutionare a contestatiilor pentru 
ultima etapa. 

IV.8 Punctajele pentru etapele concursului care se noteaza: 
Pentru etapele 2 $i 3 ale concursului punctajele sunt urmatoarele: 
a) pentru proba scrisa, punctajul este de maximum 100 de puncte; 
b) pentru interviu punctajul este de maximum 100 de puncte. 
Sunt declarati admi§i la fiecare etapa care se noteaza, candidatii care au 

obtinut punctajul minim de 50 puncte. 
Este declarat ca§tigator candidatul care a obtinut eel mai mare punctaj Tn 

urma concursului, cu conditia sa fi obtinut punctajul minim necesar. 
IV.9 BIBLIOGRAFIE stabilita pentru functia de inspector Tn cadrul 

Compartimentului de control al Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara pentru 
gestionarea integrata a de§eurilor municipale Tn judetul Bistrita-Nasaud: 

Bibliografie*: 
- Statutul actualizat al A.D.I. De$euri Bistrita-Nasaud* 
- Regulamentul serviciului public de salubrizare din judetul Bistrita-Nasaud;* 
- Ordonanta Nr. 2/2001 din 12 iulie 2001 privind regimul juridic al 

contraventiilor. 
*Nota: Documentele specificate la bibliografie se gasesc pe site-ul 

A.D.I. De$euri Bistrita-Nasaud: 
http://www.adideseuribn.ro/files/statut_actualizat_2014. pdf 
http://www.adideseuribn.ro/transparenta .html 
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Tematica: 
- Capitolul II - Scopul $i obiectivele Asociatiei - din Statutul actualizat al 

Asociatiei; 
- Capitolul V - Organele Asociatiei - din Statutul actualizat al Asociatiei; 
- Capitolul II - Asigurarea Serviciului de salubrizare $i conditii de functionare 

- din Regulamentul serviciului de salubrizare al judetului Bistrita-Nasaud -
Sectiunile : 1,2,3,4,6,7,8,14; 

- Capitolul III - Drepturi $i obligatii - Regulamentul serviciului de salubrizare 
al judetului Bistrita-Nasaud; 

- Capitolul VI - Contraventii, abateri $i penalitati contractuale -
Regulamentul serviciului de salubrizare al judetului Bistrita-Nasaud; 

- Capitolul VII - Dispozitii tranzitorii $i finale - Regulamentul serviciului de 
salubrizare al judetului Bistrita-Nasaud; 

- Capitolul I - Dispozitii generale din Ordonanta Nr. 2/2001 din 12 iulie 2001 
privind regimul juridic al contraventiilor; 

- Capitolul II - Constatarea contraventiei din Ordonanta Nr. 2/2001 din 12 
iulie 2001 privind regimul juridic al contraventiilor; 

- Capitolul III - Aplicarea sanctiunilor contraventionale din Ordonanta Nr. 
2/2001 din 12 iulie 2001 privind regimul juridic al contraventiilor. 

- Candidatii vor avea 7n vedere la studierea actelor normative din bibliografie 
inclusiv republicarile, modificarile ;;i completarile acestora. 
IV.10 Alte informatii 
in cazul 7n care, din motive obiective, nu se pot respecta data ;,i ora 

desfa;;urarii concursului, concursul se amana pentru o perioada de maximum 15 
zile lucratoare sau se reia, cu obligatia anuntarii, prin acelea;;i mijloace de 
informare, a modificarilor intervenite 7n desfa;;urarea concursului sau prin orice 
mijloc de informare care poate fi dovedit. 

V. Principalele atribu~ii ale functiei de inspector in cadrul 
Compartimentului de control al Asociatiei de Dezvoltare 
Intercomunitara pentru gestionarea integrata a de~eurilor municipale 
in jude~ul Bistri~a-Nasaud sunt urmatoarele: 
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.. . . . . . 

- Verificarea respectarii obligatiilor utilizatorilor serviciului, persoane fizice 9i 
juridice, de separare corecta la sursa a de§eurilor §i predarea lor, in 
recipienti diferiti, pe 4 fractii ( de§euri reziduale, de§euri de pastic/metal, 
hartie/carton §i sticla), catre operatorul de colectare §i transport al 
de§eurilor; 

- Monitorizarea §i controlul in vederea prevenirii ~i combaterii fenomenului 
de abandonare a de$eurilor pe toata raza judetului Bistrita-Nasaud, atat 
pe domeniul public cat §i pe domeniul privat, incluzand malurile raurilor, 
zonele verzi §i zonele impadurite; 
Monitorizarea 9i controlul indeplinirii obligatiilor contractuale ale 
Operatorului de colectare ~i transport; 
Monitorizarea §i controlul indeplinirii obligatiilor contractuale ale 
Opreratorului CMID Tarpiu; 
Monitorizarea respectarii prevederilor Regulamentului de Salubrizare al 
judetului Bistrita-Nasaud; 
Constatarea faptelor contraventionale savar$ite de utilizatori $i aplicarea 
sanctiunilor contraventionale; 
Constatarea faptelor contraventionale savar~ite de operator(i) in teren cu 
privire la intreaga activitate operativa $i aplicarea sanctiunilor 
contraventionale; 
Informarea ~i educarea utilizatorilor serviciului public de salubrizare asupra 
modalitatii corecte de separare a de~eurilor. 

VI.Relatii suplimentare se pot obtine de la Compartimentul Financiar
Contabil - Resurse Umane (persoana de contact: doamna Otilia Baciu) din 
cadrul Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara pentru gestionarea integrata a 
de~eurilor municipale in judetul Bistrita-Nasaud, str. Crinilor, nr. 8 mezanin, 
telefon/fax 0363 730189, mobil 0741/063.873, e-mail: office@adideseuribn.ro. 

Preiedintele Consiliulyi Director, 
Griaore-fkmn Mof803tan 
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