16.12.2019

Anunț selecție experți proiect POCA

Asociația Municipiilor din România angajează experți în vederea implementării proiectului cu
titlul „Întărirea capacității administrative a Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile
Comunitare de Utilități Publice pentru reglementarea, autorizarea, evaluarea și monitorizarea
serviciilor comunitare de utilități publice,” ID 127462, proiect cofinanțat din Fondul Social
European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă.
Informații despre proiect:
Proiectul vizează consolidarea capacităţii administrative prin crearea cadrului unitar la nivelul
A.N.R.S.C. pentru reglementarea, autorizarea, evaluarea şi monitorizarea serviciilor comunitare
de utilităţi publice, creşterea calităţii şi accesului la serviciile publice, consolidarea capacităţii
autorităţilor administraţiei publice locale şi susţinerea dezvoltării la nivel local prin definirea de
instrumente, metode şi proceduri în domeniul serviciilor comunitare de utilităţi publice, reducerea
birocraţiei şi simplificarea procedurilor pentru cetăţeni, întrucât activităţile propuse sunt de natură
să eficientizeze activitatea administraţiei publice şi să crească gradul de transparenţă şi integritate
în furnizarea serviciilor comunitare de utilităţi publice, contribuind la creşterea gradului de
satisfacţie al cetăţeanului şi la îmbunătăţirea imaginii administraţiei publice.
Durata de implementare a proiectului: 28 de luni
Cerințe privind experiența și studiile necesare. Atribuții.





2xExpert tehnic serviciu public Apa si canalizare
2xExpert tehnic serviciu public Transport Public
2xExpert tehnic serviciu public Salubrizare
2xExpert tehnic serviciu public Iluminat Tehnic

Durata contractului individual de muncă: 18 luni
Cerințe minime – Studii universitare de licenţă absolvite cu diploma de licenţă sau echivalentă în
domeniul economic, tehnic, juridic, administraţie publică, ştiinţa mediului, etc. Vechime în
specialitatea studiilor - min. 6 luni
Responsabilitatea principală a postului:
Participarea la activitatea de îmbunătăţire a legislatiei in domneiul reglementarii economice şi
actualizarea normelor metodologice de stabilire, ajustare şi modificare a tarifelor pentru serviciile

publice de alimentare cu apa si canalizare si de iluminat public prin elaborarea unei proceduri
de stabilire a profitului rezonabil pentru serviciile de utilităţi publice. iluminat
public/salubrizare/apă și canalizare/transport public, după caz)

Alte responsabilități:
a) Analizarea situației actuale la nivelul municipiilor în ceea ce privește modul de gestionare
a serviciilor publice de utilități publice (iluminat public/salubrizare/apă și
canalizare/transport public, după caz)
b) Analizarea studiilor/cercetărilor realizate în domeniul serviciilor publice comunitare.
c) Analizarea situației existente la nivel european în ceea ce privește metodologiile de
stabilire a profitului rezonabil.
d) Consultarea municipiilor privind procedura de stabilire a profitului rezonabil prin
organizarea de sesiuni regionale și colectarea de concluzii/recomandări.
e) Moderarea sesiunile regionale de consultare cu municipiile/autoritățile publice locale
privind procedura de stabilire a profitului rezonabil.
f) Elaborarea procedurii de stabilire a profitului rezonabil - iluminat public/salubrizare/apă
și canalizare/transport public, după caz)
Vă rugăm să transmiteți CV-ul dvs prin poștă, curier sau e-mail, în termen de 5 zile de la data
publicării anunțului.
Selecția finală va avea loc în urma analizei și evaluării dosarelor, iar persoanele selectate vor fi
contactate pentru interviu.

Detalii de contact:
Asociația Municipiilor din România
o

Adresa: str. Matei Basarab, nr. 63, sector 3, București

o

Tel: 021 312 2476

o

Email: amr@amr.ro

