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ANUNŢ

privind organizarea concursului de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere
vacante de ef serviciu, grad 11, din cadrul Consiliului Judeţean Botoşani, Direcţia Servicii Publice

- Serviciul de management integrat al deşeurilor

Consiliul Judeţean Botoşani organizează la sediul din municipiul Botoşani, Piaţa Revoluţiei nr.
1-3, concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de efserviciu, grad
11, din cadrul Consiliului Judeţean Botoşani, Direcţia Servicii Publice — Serviciul de management
integrat al deseuńlor, în conformitate cu prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvemuluí nr. 57/2019
privind Codul administrativ i ale Hotărârií Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind
organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile pe care o persoană trebuie să le îndeplinească pentru a ocupa o fuacţie publică:
a) are cetăţenia română şi domiciliul în România;
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbít;
c) are vârsta de minimum 1 8 ani împliniţi;
d) are capacitate deplină de exerciţîu;
e) este apt din punct de vedere medical să exercite o funcţie publică. Atestarea stării de sănătate se face
pe bază de examen medical de specialitate, de către medicul de familie;
O fndep1inete condiţiile de studii i vechime în specialitate prevăzute de lege pentru ocuparea funcţiei
publice;
g) îndeplineşte condiţiile specifice, conform fei postului, pentru ocuparea funcţiei publice;
h) nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra stamlui sau contra
autorităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, iiifřacţiuni care împiedică înfăptuírea justiţiei,
infřacţiuni de fals ori a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face-o incompatibilă cu exercitarea
funcţiei publice, cu excepţia situaţiei fn care a intervenit reabilitarea, amnistia post-condamnatorie sau
dezincriminarea faptei;
i) nu te-a fost interzis dreptul de a ocupa o funcţie publică sau de a exercita profesia ori activitatea în
executarea căreía a săvârşit fapta, prin hotărâre judecătorească definitivă, în condiţiile legii;
j) nu a fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru
motive disciplinare în ultimii 3 ani;
k) nu a fost lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia, în condiţiile prevăzute de legislaţia
specifică.

Condiţiile specifice:
a) studii universitare de ticenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau eclńvalentă, în domeniul
fundamental ştiinţe inginereşti;
b) studii universitare de master absolvite cu diplomă în dorneniul administraţiei publice, rnanagement
sau în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice sau cu diplomă echivalentă conform
prevederilor art.153 alin.(2) din Legea educaţiei naţionałe nr.1/2001, cu modificărite i compÎetările
ulterioare;
c) vechimea în specialitatea studiilor necesare exercitărií funcţiei publice de conducere — minimum 5
ani.



Concursul se desfăsoară astfel:

Perioada de depunere a dosarelor: 23.01.2020- 11.02.2020
Selecţía dosarelor: 12.02.2020-18.02.2020
Proba scrisă: 24.02.2020, ora 10 00

Jnterviu: 28.02.2020, ora 1000

Coordonate de contact pentru primirea dosarelor de concurs: Olaru Lenuţa, iiispector, clasa 1, grad
profesional superior (camera 309, e-mail: telefon 0231-514712, int. 3091,
fax 0231-514715).

Locul desfurării:
Sediul Consihului Judeţean Botoaiii: municipiul Botoani, Piaţa Revoluţiei nr. 1-3.

Dosarul de concurs, care va conţine în mod obli2atoriu:
a) formularul de înscriere prevăzut în anexa nr. 3 la .H.G. nr. 611/2008 (se regäseşte în format editabil
pe pagina de intemet a instituţiei- www.cjbotosani.ro, la secţiunea special creată în acest sens
Concursuri);
b) curriculum vitae, modelul comun european;
c) copia actului de identitate;
d) copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări
şi perfecţionări;
e) copie a diplomei de master sau de studii posmniversitare în domeniul administraţiei publice,
management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, după caz;
e) copia cametului de muncă şi după caz, a adeveńnţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată,
care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei
publice (modeluł adeveńnţei este prevăzut în anexa 2 D la H.G. nr. 611/2008, precum şi pe pagina de
intemet a instituţiei-www.cjbotosani.ro, la secţiunea special creată în acest sens — Concursuri.
Adeveńriţele care au un alt format trebuie să cuprindă elementele similare prevăzute în anexa 2 D şi din
care să rezulte următoarele informaţii: funcţia/funcţiile ocupatălocupate, nivelul studiilor solicitate
pentru ocuparea acesteia!acestora, temeiul legal al desfşurării activităţii, vechimea în muncă acumulată,
precum şi vechimea în specialitatea studiilor);
1) copia adeveńnţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior
derulării concursului de către medicul de familie al candidamlui;
g) cazierul judiciar;
j) declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste calitatea sau lipsa calităţii de lucrător al
Securităţii sau colaborator al acesteia (modelul declaraţiei se regăsete pe pagina de intemet a instituţiei
www.cjbotosani.ro, la secţiunea special creată în acest sens - Concursuň).

Notă : Copiite de pe actete soticitate la dosarut de înscriere se prezintă în copii žegalizate sau însoţite
de documentele originate, care se certUică pentru conformitatea cu originalul de către secretarut
comisiei de concurs.

Bibliografia şi atńbuţiile postului se anexează prezentului anunţ.

PRESEDINTE,

CiSFICĂ MACALETI
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pentru concursul de recrutare în vederea ocupăriifunc,tieipubtice de conducere vacantă
de şefserviciu, grad 11, din cadrul ConsUitdui Judeţean Botoani, Ia Direcţia Servicii Publice,

Serviciui de lnanagement integrat at deşetąrilor

1. Constituţia României, republicată

2. Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57 din 2019 privind Codul adrninistrativ, cu

modificările i completările ulterioare;

3. Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea i sancţionarea tuturor formelor de

discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

4. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de anse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată,

cu modificările i completările ulterioare;

5. Legea nr. 51/2006 a serviciíÎor comunitare de utilităţi publice, republicată, cu modiflcările şi

completările ulterioare;

6. Legea nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare a Îocalităţilor, republicată, cu modificările şi

completările ulterioare;

7. Legea nr. 211/2011 privind regimul deeurilor, republicată, cu modificările şi completările

ulterioare;

8. Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul de mediu, cu modificările şi

completările ulterioare;

9. Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 198/2005 privind constimirea, alimentarea şi

utilizarea Fondului de fntreţinere, înlocuire I dezvoltare pentru proiectele de dezvoltare a

infrastructuńi serviciilor publice care beneficiază de asistenţă financiară nerambursabilă din partea

Uniunii Europene, cu modificările şi completările ulteńoare;

10. Ordinul Preedintelui A.N.R.S.C. nr. 109/2007 privind Normele metodologice de stabilire,

ajustare sau rnodificare a tarifelor pentru activităţile specifice serviciului de salubrizare a

localitătilor;

11. Ordonanţa Guvernului nr. 21/2002 privind gospodărirea localităţilor urbane ş rurale, cu

modilicările ş completările ulterioare;

12. Hotărârea Guvernului nr. 942/2017 privind aprobarea Planul naţional de gestionare a

deeuriIor;



13. Ordinul ministrului mediutui nr. 140/2019 privind aprobarea Metodologiei pentru elaborarea,
monitorizarea, evaluarea i revizuirea planurilor judeţene de gestionare a deeuri1or şi a planului de
gestionarea a deeurilor pentru municipiul Bucureşti;

14. Ordinul Preşedintelui A.N.R.S.C. nr. 82/2015 privínd aprobarea Regulamentului-cadru al
serviciului de salubńzare a localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare;

15. Ordinul Preedintelui A.N.RS.C. nr. 111/2007 privind aprobarea Caietului de sarcini-cadru al
serviciului de salubrizare a localităţilor;

16. Hotărârea Guvernului nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului privind recepţia
construcţiilor, cu modificările i completările ulterioare;

17. Hotărârea Guvernului nr. 51/1996 privind aprobarea Regulamentului de recepţie a lucrărilor de
montaj utilaje, echipamente, instalaţii tehnologice şi a punerii în funcţiune a capacităţilor de
producţie;

18. Legea nr. 10/1995 privind calitatea fn construcţii, republicată, cu modificările şi completările

ulteńoare;

19. Ordinul ministrului mediului şi gospodărińi apelor nr. 757/2004 pentru aprobarea

Normativului tehnic privind depozitarea deşeurilor, cu modificările şi completările ulterioare;

20. Hotărârea Guvernului nr. 349/2005 privind depozitarea deeurilor, cu modificările şi

completările ulterioare;

21. Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului, cu modificările

i completările ułterioare;

22. Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje,

cu modificările şi completările ulterioare;

23. Ordonanţa Guvernului nr. 24/2016 privind organizarea i desfăşurarea activităţii de

neutralizare a subproduselor de origine animală care nu sunt destinate consumului uman, cu

modificările ş completările ulterioare;

24. Hotărârea Guvernului nr. 551/2018 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a

prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 24/2016 privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de

neutralizare a subproduselor de origine animală care nu sunt destinate consumului uman.

Notă În vederea pregătirii pentru concurs se vor avea în vedere modificărite şi
completărîle intervenite în prezenta bîblíografie până Ja data de 31.01.2020.

1REŞFDINTE,

cÓTIcĂ MACALEŢI
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CONŚILIUL JUDEŢEAN
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Atribuţiile postului efserviciu, grad 11, din cdrut Consiliului Judeţeait Botocmi, lc Direcţia
Servicii Publice, $erviciut de rnanagement integrat at deeurUor

1. Asigură organizarea, coordonarea şi conducerea Serviciului de management integrat al deşeuritor
prin următoarele acţiuni/activităţi, fră a se limita la acestea:
Ł1 Activităţi privind dezvoltarea, reabiHtarea, extinderea şi modernizarea Serviciului judeţean de
salubrizare i a Sistemului integrat de management aI deşeurilor în judeţul Botoşani, realizate împreună
A.D.I. ECOPROCES Botoşani:
- participă la dezvoltarea şi actualizarea master planurilor şi strategiilor pentru gestionarea deşeurilor, a PJGĐ
Judeţul Botoani, împreună cu ceilalţi factori implicaţi;
- asigură realizarea unui concept unitar şi în corelare cu celełalte planuń de dezvoltare a judeţului, participând
activ la deciziile privind proiectarea şi punerea în aplicare a unor noi investiţii ?n domeniul salubrizăńi.
1.2 Activităţi privind urmărirea, controlarea şi supravegherea modului în care operatorul CIMD
realizează serviciile de transfer, sortare şi depońtare a deeurilor, respectiv:
- modul de respectare şi de îndeplinire a obligaţiilor contractuale asumate de operatori, inclusiv fn relaţia cu
utilizatońi;
- calitatea serviciilor funiizate!prestate;
- respectarea iiidicatońior de performanţä ai serviciilor furnizate/prestate.
1.3 Responsabmtăţi pentru managementul financiar şi pregătirea planurilor pentru managementul
bunurilor proiectului (aferente fazei de operare a sistemului integrat):
- asigură actualizarea periodică a propunerilor pentru taxe şi tarife de salubrizare şi stabilirea, pentru
implementare, a unor mecanisme eficiente de recuperare a costuńlor;
- analizează, împreună cu ceilalţi specialiştí din cadrul compartimentului, structura tarifului şi ajustarea
!modificarea tarifului la propunerea Delegatului, conform prevederilor legale în vigoare i propune supunerea
spre aprobare a proiectului de HCJ elaborat în acest sens, după caz;
- participă la stabiłirea redevenţelor plătite de către Delegat Delegatarului, propune aprobarea acestora şi
urmăreşte modul de încasare a acestora;
- asígură încasarea şi administrarea sumelor aferente fondunlor gestionate la nivelul Consiliului Judeţean
Botoani conform prevederilor legale (Fond IID, Fond de Închidere), a redevenţelor, cât şi a garanţiilor angajate
de către Delegat;
- asigură încasarea componentelor care revin Consiliului Judeţean Botoşani din taxa specială de salubrizare şi
efectuarea plăţilor operatorului CIMD, împreună cu personalul de specialitate din cadrul compartimentului, cu
A.D.I. ECOPROCES Botoani ş direcţiile de specialitate din cadml Consîliului Judeţean Botoşani;
- propune ş supune spre aprobare, împreună cu personalul de specialitate din cadrul compartimentului, măsuri
pentru asigurarea unui management eficient i eficace care să evite plata unor penalităţi de întârziere;
- asigură relaţia cu A.D.I. ECOPROCES Botoşani, Direcţia Buget-Finanţe şi operatorul CIMD pentru
verificarea periodică a veridicităţii stării financiare, conform acorduńlor financiare ş a prevederilor
contractuale, precum şi a legislaţiei specifice în vigoare;
- asigură aplicarea procedurilor operaţionale şi de lucru privind domemul fmanciar aprobate în cadml
compartimentului.
1.4 Administrarea bunurilor proiectului concesionate operatorului CIMD, planul de iuvestiţii:
- asigură monitorizarea, în baza unei proceduri operaţionale, a modului de îndeplimre a obligaţiilor
Delegatului privind exploatarea şi întreţinerea bunurilor publice concesionate;
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- asigură monitonzarea aplicării programului de mentenanţă a mijloacelor fixe - revizii tehnice, reparatii
curente etc., conform prevederilor îegale în vigoare;
- asigură monitorizarea îndeplinirii obligaţiilor de investiţii asumate de către Delegat prin Contract;
- analizează, împreună cu ceilalţi membri ai compartimentului şi factori implicaţi în Proiect, oportunitatea,
necesitatea i legalitatea privind proiectele propuse de Delegat, indiferent de sursa de finanţare şi prezintă un
raport conducerii Consiliului Judeţean Botoaiii;
- analizează împreună cu ceilalţi membri ai compartimenmlui i factori implicaţi în Proiect, oportunitatea,
necesitatea şi Iegalitatea în ceea ce priveşte intenţia de a dobândi bunurile de preluare ale Delegatului.
1.5 Administrarea activităţiior de natură instituţională, publicitate, conştientizare şi educare a populaţiei:

stabilirea personalului adecvat, inclusiv identificarea nevoilor, îmbunătăţirea fişelor de post, dezvoltarea
indicatońlor de performanţă şi a altor aspecte legate de managementul personalului;
- asigurarea aplicăńi, la nivelul compartimentului şi al celorlalţi factori implicaţi, a prevederilor
documentaţiilor privind analiza instituţională;
- asigurarea revizuirii documentaţiilor instituţionale împreună cu A.D.I. ECOPROCES Botoşani, în funcţie de
necesităţi;
- asigurarea desfaurării activităţilor privind informarea, conştientizarea şi educarea populaţiei privind
gestionarea deeurilor mumcipale conform Strategiei şi planului de implementare aprobat, în strânsă colaborare
cu A.D.I. ECOPROCES Botoşani, operatorii de salubńzare şi alte entităţi interesate;
- pregătete şi distribuie rapoartele periodice cu privire la realizarea tehnică şi financiară a sistemului de
gestionare a deeurilor şi a componentelor sale.
1.6 Coordonarea activităţii privind neutraHzarea deşeurilor de origine animală:
- asigurarea încheierii unui contract în condiţiile legii, cu o unitate de ecarisare autorizată conform legislaţiei în
vigoare, pentru desfăşurarea activităţii de neutralizare a deşeurilor de origine animală provenite din gospodăriile
crescătorilor individuali de animale;
- monitorizarea contractului încheiat cu o unitate de ecarisare autorizată, în vederea încheierii de noi contracte
potrivit Ordonanţei nr. 24/2016 privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de neutralizare a deşeurilor de
origine animală;
- asigurarea contactului cu Ministerul Agriculturii şi Dezvo]tării Rurale privind modificările legislative şi alte
aspecte legate de activitatea de neutralizare a deşeurilor de origine animală.
1.7 Coordonarea, până Ia înfiinţarea unei Unităţi de łmplementare a Proiectului (Ui.P.), a activităţilor
specifice din faza de pregătire a unui proiect investiţional finanţat prin POIM:
- elaborarea documentaţiilor şi participarea Ia selectarea unuí prestator în vederea realizării PJGD- Judeţul
Botoani, efectuarea demersurilor pentru aprobarea documentului prin HCJ;
- elaborarea documentaţiilor şi participarea Ia selectarea Asistenţei tehnice pentru pregătirea documentelor
suport aferente unei Aplicaţii de finanţare prin POIM;
- sprijină pregătirea Master Planului şi a Apłicaţiei POIM pentru realizarea noilor investiţii programate prin
PNGD, în strânsă colaborare cu Asistenţa tehnică şi ceilalţi factori impłicaţi;
- îndrumă ş colaborează cu Asistenţa tehnică răspunzătoare de pregătirea proiectului pentru a asigura funiizarea
tuturor informaţiilor ş documentelor;
- asigură comunicaţiile şi coordonarea cu factorii interesaţi Ia nivel naţional şi Jocal şí distribuie documentele şi
rapoartele către toate instituţiile implicate în promovarea noilor investiţii în gestionarea deşeurilor;
- include investiţiile proiectului POUvĺ în planul de investiţii aI Consiliului Judeţean.
2. Asigură aplicarea prevederilor Contractului de finanţare nr. 100676/22.11.2010, a contractului de delegare nr.
12016/02.08.2016 şi a legislaţiei specifice în vigoare în ceea ce priveşte gestionarea deşeurilor municipale din
judeţul Botoani.
3. Asigură coordonarea operării sistemului de gestionare a deşeurilor şi relaţia cu alţi factori interesaţi conform
documentaţiilor Proiectului (Aplicaţia de §nanţare, contractul de delegare a gestiunii, etc.) şi a legislaţiei
specifice în vigoare.
4. Asigură gestionarea, împreună cu ceilalţi membri ai compartimentului, în numele Consiliului Judeţean
Botoani, a contractelor de delegare a gestiunii prin concesiune a activităţilor specifice serviciului de salubrizare
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care au ca obiective principale: administrarea CJMD Stăuceni, a staţiilor de transfer şi a transportului deşeuńlor
municipale de Ia staţii la CIMD.
5. Asigură monitorizarea activităţilor specifice ale contractului de delegare a gestiunii nr. 12016/02.08.2016, în
baza procedurilor operaţionale/de lucru elaborate în cadrul compartimentului şi aprobate de către conducerea
Consiliului Judeţean Botoşani.
6. Asigură monitorizarea îndeplinirii obligaţiilor contractuale i a indicatorilor de performanţă prevăzuţi în
contractul de delegare.
7. Stabilete, împreună cu operatorul CHVID, contactele cu producătorii şi reciclatorii în vederea reatizării
acorduňlor pentru reciclare şi/sau devierea fluxurilor de deşeuri selectate, daca este cazul.
8. Asigură monitorizarea vânzării deeuri1or reciclabile de către operatorul CIMD, precum şi stabilirea şi
recuperarea sumelor ce revin Consiliului Judeţean Botoani din aceste operaţiuni comerciale.
9. Asigură respectarea modului de administrare, exploatare, conservare şi menţinere în funcţiune, dezvoltare sau
modernizare a sistemelor de utilităţi publice realizate prin Proiect, aşa cum sunt acestea descrise în Strategia
privind sustenabilitatea Proiectului.
10. Asigură transmiterea către Autoritatea de Management, în vederea avizării, orice intenţie de modificare/
completare a Contractului de Delegare a gestiunii fncheiat între Judeţul Botoşani - Consiliul Judeţean Botoani
şi Operatorul CIMD care rectifică condiţiile din Cererea de finanţare (cadrul instituţional, politica tarifară etc.).
11. Asigură soluţionarea, în timp util ş în conformitate cu documentaţiile tehnice (prescńpţiilor tehnice,
proiectului tehnic etc.), a tuturor neconformităţilor apărute în perioada DNF, la investiţiile care fac obiectul
contractului de delegare încheiat cu operatorul CIMD, astfel încât să se asigure continuitate în operare la
parametrii proiectaţi şi cu îiicadrarea în indicatorul cost/calitate.
12. Răspunde la adrese, scrisori care intră în sfera proprie de activitate, repartizate spre soluţionare în termen
legal, sub semnătura efului ierarhic.
13. Colaborează cu celelalte compartimente din cadrul aparatului propriu al Consiliului Judeţean, pentru
rezolvarea problemelor care intră în sfera proprie de activitate, trasate de şeful ierarhic.
14. Îndep1inete orice alte sarcini de serviciu care intră în sfera proprie de activítate, transmise de şeful ierarhic.
15. Cunoate si aplica legislaţia specifică domeniului de activitate.
16. Asigură ducerea la îndeplinire a prevederilor hotărârilor de consiliu judeţean şi a dispoziţiilor emise de
Preedinte1e Consiliului Judeţean care privesc domeniul său de activitate.
17. Păstrează confidenţialitatea şi securitatea datelor cu care intră în contact.
18. Răspunde de respectarea termenelor limită stabilite pentru sarcinile repartizate.
19. Asigura coordonarea ş organizarea Direcţiei Servicii Publice, în lipsa directorului executiv.
20. Respectă prevederile Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Judeţean Botoşani, ale
instrucţiunilor privind sănătatea şi securitatea muncii i a normelor privind prevemrea şi stingerea incendiilor i
a situaţiilor de urgenţă.
21. Păstrează confidenţialitatea datelor cu caracter personal cu care intră în contact prin natura atribuţiilor de
serviciu (a contului de utilizator, a paroleilcodului de acces la sistemele informatice/baze de date prin care sunt
gestionate/prelucrate date cu caracter personal).

PRE11INTE,

COSTICĂ MACALEŢI
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