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ANUNŢ
Având jn vedere prevederile art.618, aim. (3). aIm. (10) din Ordonanţa Urgenţă nr.
57 2010 piiviiid Codul adiniiiisĹraĹiv cu iuodiíicările şi coiupleLările ulĹerioare CoľubOi~te cii
prevederile Hotărârii Guvemului nr. 611 200X pentru aprobarea normelor privind organizarea şi
dezvoltarea canerei funcţionarilor publici cu moditkările şi completările ulterioare, art. II din
Legea nr. 203 2020 penn modificarea şi completarea Legii nr.55 2020 privind uncle
măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19;

Primăria Munieipiului Oneşti
organizează concurs de recrutare pentru ocuparea a 1 post vacant aferent funcţiei publice
de execuţie consilier, clasa I, grad profesional superior Ia Serviciul tehnic-investiţii
Direcţia dezvoltare locală din cadrul
Aparatului de specialitate al Primarului
Municipiului Oneşti Ia sediul din str. Oituz nr. 17, Municipiul Oneşti, judeţuł Bacău,
după cum urmează:
.
.

in data de 22 decembrie 2021, ora 10,00, proba scrisă;
proba interviu în termen de maxim 5 zile lucrătoare de la data susţinerii
probei sense, doar acei candidaţi care au obţinut minim 50 puncte la proba
scrisă.

Poate ocupa o funcţie publică persoana care îndeplineşte următoarele condiţii:
. are cetăţenia romană şi domiciltul in Romania;
. cunoaşte limba română, scnis şi vorbit;
. are vârsta de minimum 18 ani împliniţi;
. are capacitate deplină de exerciţiu;
. este apt din punct de vedere medical şi psihologic să exercite o funcţie publică.
Atestarea stării de sănătate se face pe bază de examen medical de specialitate, de
către medicul de familie, respectiv pe bază de evaluare psihologică organizată
pnin intermediul unităţilor specializate acreditate în condiţiile legii;
.
.
~

îndeplineşte condiţiile de studii şi vechime în specialitate prevăzute de lege
pentru ocuparea tüncţiei publice;
îndeplineşte condiţiile specifice, conform fişei postului, pentru ocuparea funcţiei
publice;
itu a í’ost coiidatniială pentru săvârşirca unci infracţiuni contra urnanitaţii, contra
statului sau contra autorităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infřacţiuni

care împiedică înfăptuirca justiţici, infracţiuni dc fals on a unci infracţiuni
săvârşite cu intenţie care ar face-o incompatibilă cu exercitarea fúncţiei publice,

.

.
.

cii excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea, amnistia post-condamnatorie
sau dezincrirninarea faptei;
flu le-a fast interzis dreptul do a ocupa a funcţie publică sau de a exorcita
profesia on activitatea în executarea căreia a săvârşit fapta, pnin hotărâre
judecătorească definitivă, în condiţiile legii;
nu a fast destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a îneetat contractul individual
de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 3 ani;
nu a fast lucrător al Secunităţii sau colaborator a! acesteia, în condiţiile prevăzute
de Iegislaţia specifică.

Condi(iile specifice do panlicipare la concursul de recrulare peniru acuparea
funcţiei publice vacante sunt cole prevăzute do fĘa past, respectiv:
.
Studii universitare do licenţă absolvite cu diplomă do licenţă sau echivalentă în
domenuul fundamental: $iinţe inginerc~ti, domcniul do liccnţă inginenia instalaţülor
insta[aţii pentru construcţü.
.
Veehime în specialitatea studiilar necesare exercitării funcţiei publice, aşa cum
prevede legea: minim ‘7 ani;
.
Cunaştinţe aperare pe calculator davedite prin documente care să ateste deţinerea
competenţelor (certificat/diplomă), emise în condiţiile legii, nivel mcdiii;

—

În vederea partieipănii Ia concurs, în termen do 20 do zile do la data publicănii
anunţilui, candidaţii depun dosarul do concurs, care va conţine în mod obligatoriu:
.
formularul de înscriere prevăzut în anexa nr. 3;
.
cuniculum vitae, modelul camun european;
.
copia actuhui de identitate;
.
copii ale diplomelor do studii, certificatelor şi altor documente care atestă
efectuarea unor specializăni şi perfecţionări;
.
copia carnetuhui do muncă şi a adeverinţei eliberate de axigajator pentnu perioada
lucrată, care să ateste vecliiniea în inunçă şi în specialilatea studulor solicitate pentru
ocuparea postului/funcţiei sau pentru exercitarea profcsiei;
.
copia adeveninţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel
mult 6 luni anterior derulării concursului do către medicul do familie al candidatului;
.
cazierul judiciar;
.
declaraţia pe propria răspundere, prin completarea rubricii corespunzătoare din
formularul do înscriere, sau adeveninţa care să ateste lipsa calităţii do lucrător al
Socurităţii sau colaborator al acesteia, in condiţiile prevăzute do legislaţia specifică.
*Cazierul poate Fl înlocuit CU 0 declaraţie pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul
declarat admis Ia selecţia dosarelor are obligaţia de a complete dosarul do concurs cu originalul
documentului pe tot parcursul desfăşurării concursului,dar nu mai târziu do data şi ora organizării
intenviului, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ do numire.
**Adeverinţa care atestă starea do sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului
şi cali[alea acesţuia, în forrnatul slandard stabilil do MinisLerul Sănătăţii Publice.
ą’~’ (12) Adeverinţele care au un alt format decát eel prevăzut in H.G. nr.61 1/2008 cu
modificările şi completările ultenioare, trebuie să eupnindă elemente similare prevăzute în anexa
nr.2D şi din care sá rezulte eel puţin următoarele informaţii: funeţialfuncţiile
ocupatăiocupate,nivelul studiilon solicitate pentru ocuparea acesteiaiacestora,temeiul legal al

de’sfăşurării activităţii,vechimea în rnuncă aurnulată, precum şi vechirnea în specialitatea
studiilor.
Următoarele formulare sunt puse la dispoziţia candidaţilor prin secretarul comisiei de
concius, în fonnat leitic sau pot Ui accesale pe pagina de internet a instituţiei
www.onesti.ro secţiunea Anunţ concurs: Formularul de înscriere la concurs, Curriculum
vitae, model european, Formatul standard al Adeverinţei care atestă vechimea în muncă
dobândită după data de 01.01.2011, Formular declaraţii.
—

Durata normală a timpului de lucru este 8 ore zi, respectiv 40 ore pe săptămână.
Depunerea docurnentelor se face Ia Registratura generală din cadrul Priinăriei
Municipiului Oneşti, în termen de 20 zile de Ia data publicării anunţului 19.11.2021,
respectiv în perioada cuprinsă între 19.11.2021 08.12.2021.
Dosarul de concurs vcri5cat dc sccrctarul comisici se dcpunc la registratura
generală a Primăriei Municipiului Oneşti.
—

-

Bibliografia concursulni:
1. Constituţia României, republicată;
2 Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi,
republicată,cu modificările şi completările ulterioarc;
3. Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor
formelor de discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
4. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modi6cările şi completările
ulterioare: Partea a Ill-a ~i Partea a VI-a;
5. Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, cu
modificările ~i completările ulterioare;
6. Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, cu modificările ~i completările
ulterioare;
7. Hotărârea nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului privind recepţia
construcţiilor, cu modificările ~i completările ulterioare.

Tematica concursului:
.
Reglementări privind Administraţia publică locală;
.
Reglementări privind statutul funcţionarilor publici, prevederi aplicabile
personalului contractual din administraţia publică şi evidenţa personalului plätit din
fonduri publici;
.
Reglementări privind respectarea denmităţii umane, protecţia drepturilor şi
libertăţilor fbndamentale ale omului, prevenirii şi combaterii incitärii Ia ură şi
discriminare;
.
Reglementări privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi în
domeniul muncii;
.
Constitu;ia României: Categorii de legi;
.
Obligaţii şi rtispundcri privind calitatca in construcţii;
.
Autorizarea executării Iucrărilor de construcţii;
.
Recepţia la terminarea lucrărilor.

Atribuţiile postului de inspector superior
3.1. Atribuţii specilke:
3.1.1 promovează demarează, monitorizează investiţiile de lucrări de modernizare
şi repararea a reţelei stradale, poduri,etc. aflate în administrarea consiliului local Oneşti;
3.1.2- verifică situaţiile de lucrări executate şi serviciile prestate de persoanele
fizice sau juridice;
3.1.3— usigi~i ii acliizi(ia de studii pnvutd delenuittarea ittdicak,rilur de sĹare Ĺelniică
a drurnurilor aflate în administrarea consiliului local , de evoluţie a traficului şi de
stabilire de ordine, de prioritate pentru lucrările de drumuri;
3.1.4- I’uHdamenLează piogiatne de lueiăii şi seivicii aĺ’eienle cliwnwiloi publice
aflate in administrarea consiliului local (altele decat cele pentru care au fost incheiate
contiacte dc delcgaie a gestiunü) confoim pievedeiiloi legale.
3.1.5- asigura eliberarea certificatelor de nomenclatură stradală, autorizaţii de
branşament la reţele publice de utilităţi, avize de racordare la sistemul public de
canalizare, permise de liberă trecere pentru autovehicule de mare tonaj Ia solicitarea
persoanelor fizice/juridice;
3.1.6- veriňcă şi urmăreşte aducerea Ia forma iniţială a zonelor afectate de lucrări
de pe domeniul public şi privat al municipiului;
3.1.7- iniţiază proiectele de hotărâri ale Consiliului Local privind
aprobarealmodificarea documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor de
investiţii ale Municipiului Oneşti;
3.1.8- iniţiază proiecte de hotărâri ale Consiliului Local privind încheierea de
protocoale/convenţii/acorduri pentru finanţarea şi/sau realizarea de investiţii;
3.1.9- întocmeşte documentaţia şi raportul de specialitate la proiectele de Hotărâri
ale Consiliului Local, privind aprobarea indicatorilor tehnico
economici în vederea
realizării de lucrări de investiţii ale Municipiului One~ti.
3.1.10- asigură întocmirea listelor de investiţii ale Municipiului Oneşti, cu
specificarea surselor de frnanţare, având la bază notele de fundamentare emise de
compartimentele de specialitate;
3.1.11 întocmeşte şi supune aprobării Consiliului Local listele cu propunerile
privind programele anuale de investiţii ale Municipiului Oneşti;
3.1.12- întocmeşte şi supune aprobării Consiliului Local propunerile privind
finanţarea investiţiilor Municipiului Oneşti;
3.1.13- colaborează cu departamentele din cadrul Primăriei în vederea întocmirii
programelor anuale de investiţii;
3.1.14- colahorează cu instituţiile din subordinea Consiliului Local hi vederea
centralizărü datelor referitoare la programele anuale de investiţii;
3.1.15- colaborează cu instituţiile administraţiei publice centrale în vederea
promovării şi derulării investiţiilor incluse în programele naţionale;
3.1 .16 colaborează cu departamentele de specialitate din cadrul Primăriei în
vederea coordonării programelor de investiţü care privesc Municipiul Oneşti;
3.1.17- colaborează cu deţinătorii/administratorii de reţele edilitare în vederea
coordonării programelor de investiţii care privesc Municipiul Oneşti;
3.1.18 transmitc Serviciului Achiziţii 1’ublicc informaţiilc ncccsarc inctudcrii
achiziţiilor de lucrări aferente investiţiilor Primăriei în programul anual al achiziţiilor
publice;
-

—

-

3.1 .19- asigură întocmirea documentelor primare necesare efectuării achiziţiilor
publicc do lucrări privind invcstiţiilc Primărici rcforatc dc ncccsitatc, caictc do sarcini,
note estimative, note de fundamentare, note .justificative etc.;
3.1.20- asigură elaborarea documentelor tehnice necesare organizării licitaţiilor
pentru proiectare şi execuţie, în conformitate cu prevederile legale şi le pune Ia dispoziţia
Serviciului Achiziţii Publice;
3.1.21 colaborează cu Serviciul Achiziţii Publice în vederea întocmirii Fişei de
date a achiziţiilor publice privind lucrärile aferente investtţiilor Municipiului Oneşti ;
3.1 .22- asigură numirea unor membri în comisiile de evaluare a ofertelor;
3.1 .23-urmăreşte derularea, în bune condiţii a contractelor din evidenţa
compartimentului, sub aspectul îndeplinirii obligaţiilor contractuale de către ambele părţi
contractante.
3.1.24- asigura impreuna cu celelalte compartimente de specialitate din cadrul
primariei documentele solicitate de proiectanti documente necesare, la elaborarea
docunientaţiilor de urbanism şi amenajarea Ĺeriloriului, sLudiilor geologice, geotelmice,
topografice şi hidrologice în vederea fundamentării lucrărilor de investiţii;
3.1.25- analizeaza pe baza Planului Urbanistic General şi Zonal, amplasamentele
în care urmează să se realizeze obiectivele de investiţii;
3.1.26- asigura întocmirea formelor necesare, potrivit prevederilor legale pentru
demararea elaborării documentaţiilor tehnico-economice pentru obiectivele de investiţii;
3.1.27- asigură direct sau prin intermediul proiectanţilor obţinerea avizelor şi
acordurilor şi a altor documente necesare elaborării documentaţiei tehnico-economice, de
la furnizorii de utilităţi;
3.1.28- asigură achizitia de servicii privind verificarea proiectelor prin specialisti
de proiecte atestati;
3.1.29- păstrează în bune condiţii arhiva cu documentaţiile tehnico- economice;
3.1.30- primeşte şi rezolvă în termen, reclamaţiile şi sesizările primite din partea
cetăţenilor sectorului privind programele de investiţii ale Municipiului Oneşti;
3.1.31- programează, pregăteşte, urmăreşte executarea, verifică situaţiile de lucrări
şi recepţia lucrărilor de investiţii ~i reparatii aferente lucrărilor telmico-edilitare;
3.1.32-inainteaza documentele necesare efectuării decontărilor lucrărilor aferente
obiectivelor de investiţii ale Municipiului Oneşti ;
3.1.33- veriflcă modul de întocmire şi decontare a situaţiilor de Iucrări conform
prevederilor din documentaţie, acte normative tebnico-economice, contracte şi a
condiţiilor de finanţare cu încadrare în plafoanele de decontare şi respectarea termenelor
contractuale;
3.1 .34- vizeaza contractele din punct de vedere al speeificatiilor tehnice, aplicarea
vizei lirnitandu—se Ia aspectele strict tehuice , tin si la elernente de natura economica,
juridica sau de alt tip din documentul respectiv.
3.1.35- verilică şi avizează facturile de decontare a situaţiilor de lucrări lunare
realizate;
3.1.36- verifică şi avizează documentele pentru eliberarea parţială sau totală a
garanţiilor de bună execuţie alte reţineri pentru lucrări de proastă calitate, penalităţi de
întârziere, daune, etc.;
3.1.37- verifică lucrările din punct de vedere alîncadrării în preţurile din ofertă, în
vederea decontärii;
3.1.38- asigura coordonarea activitatatii diriginţilor de santier privind cunoaşterea,
respectarea şi aplicarea de către aceştia a obligaţiilor contractuale în raporturile cu
constructorii şi proiectanţii, a prevederilor din documentaţiile tehnico-economice, actelor
-

-

normative şi legislaţiei în construcţii şi a sarcinilor prevăzute prin contractul do
consultanţă;
3.1.39— stabileşte, pentru bunul iners al activităţii, şi alte sarcini telmico—
profesionale în raport cm diriginţii;
3.1.40- verifică notele do Constataro pentru confirmarea deeontării luCrărilor
exeCutato, precum şi a eventualelor suplimentări/renunţări;
3.1.41 convoacă participarea diriginţilor de şantier Ia comisiile do recepţii şi
verifică îndeplinirea de călre aceşlia a aĹribuţiilor cc le revin poiriviL legii şi conlractului
încheiat cu accştia;
3.1.42- verifică concordanţa situaţiilor de lucrări Cu stadiile fizico lunar,
trimestrial sau anual;
3.1.43 participă, alături do diriginţii do şantior şi proiectanţii lucrărilor publice, la
soluţionarea problemolor apăruto în toren şi stabilesc soluţiile tehnice CC SC impun;
3.1 .44- asigura prin dirigintii do santie.r verilkarea matorialelor puso în opc—ră,
efectuarea do către executant a probelor privind calitatea şi conforinitatea CU norinativele
tehnice în vigoare, ana[izează certificatele do calitate a materialelor utilizate ce însoţesc
situaţiilo do lucrări executate, compară rezultatele probolor şi conţinutul certificatelor de
Calitate Cu prevederile caietului de sarcini;
3.1.45- verifică Continutul Cadru al studiilor de fezabilitate şi proiectelor tehniee.
3.1.46- asigură efectuarea recepţiilor la torminarea lucrărilor do Către comisia
constituită Conform logii;
3.1.47 vorifiCă împreună CU diriginţii do şantier concordanţa dintro proiectul
tobmc şi Corectitudinea întocmirii situaţiilor do lucrări, în ĺiincţio do stadiul fiziC al
aCestora şi propune bun do plată valorile verifiCate, Conform legilor şi normativelor în
-

-

vigoare;

3.1.48- participă, împreună Cu celolalto organe prevăzute do loge, la reeepţia
lucrărilor de investiţii, urmărind Calitatea, funcţionalitatea şi respeCtarea prevederilor din
doCumentaţiilo tehuico-eConomiee;
3.1.49- întocmeşte Iista do propunori, în condiţiile legii, CU componenţa şi
programul do funCţionare al COmiSiilor de reCepţii;
3.1 .50- asigură prin dirigintole do santior seCretariatul Comisiilor de reeopţie pentru
lucrările do investiţii Contractate şi ConvoaCă mombrii comisiei;
3.1.5 1- îIIL0CUIeŞLe prograine penLru reCepţia tinală a obiecLivelor la expirarea
porioadoi do garanţie, cu respeCtarea provedorilor legale în vigoare şi Convoaeă oomisiile
de reCepţie în aCest sons, vorifică modul do comportare al obiectivului în cursul perioadei
do garanţio;
3.1.52- difüzează în termon, proCosele verbale do recepţie Ia toţi faCtorii care au
concurat la realizarea obiectivului recepţionat;
3.1.53- procedează la Completarea Cărţii tehnico a construcţiei Ia obiectivele de
investiţii în porioada do exploatare (daCa esto cazul);
3.1.54- Colaboroază cm Inspectoratul do Stat în Construcţii pontru participarea la
fazele determinanto ale lucrărilor;
3.1.55- întocmeşte certificatolo constatatoare în urma procesului verbal de recepţie
la terminarea lucrărilor şi le transmito cătro Serviciul Achiziţii Publice.
3.1.56- redactează informări privind obligaţiilc autorităţii publice, programclc
naţionale iniţiaĹe şi niodul hi care se pot implica auĹorităţite puhilce în derularea acestora,
conform cadrului legislativ în domeniu.
-

3.1 .57- manif’esta preocupare profesionala prin studierea legislatiei, a literaturii do
specialitate, participand Ia cursuri de perfectionare in domenii care vizeaza activitatea
administratici publicc locale.
3.1.58- rezolva solicitarile, cererile, reclamatiile din aria de compotenta a
serviciului/compartimentuluicare sunt repartizate pe linie ierarhica.
3.1.59- efectueaza deplasari in interesul serviciului Ia institutiile cu care autoritatea
locala colaboreaza.
3.1.60- indeplineste once atributii date de catre Prirnar, care, prin natura br sunt
do competenta sau so incadreaza in obiectul si atributiile serviciului/compartimentului.
3.1.61 intocmeste propunerile do dotari pe baza solicitarilor compartimentolor
din cadrul Primariei Mun. Onesti;
3.1.62 -propune constituirea cornisici do receptie si urmareste efectuarea receptici
obiectivebor do investitii conform prevederibor legale în vigoare;
3.1.63- supunc spre aprohare Consiliului Local introduccrca in invcntanil
domeniului public, a lucrarilor de investitii finalizato si rcccptionatc;
3.1.64- transmite procesele-verbale do receptie catre compartimentobe do
specialitate responsabile cu inregistrarea obiectivelor receptionate;
3.1.65- transmite Serviciului Buget Contabilitate, in momentul recoptiei
lucrarilor lista bunurilor (mijloace fixe si obiecte do inventar) si intocmosto rapoartele do
specialitate pentru actualizarea inventarului domeniului public cu bunurile rezultate in
urma realizarii investitiei;
-

3.2. Atribuţii şi rosponsabilităţi în domoniul sistemului do control managerial
intern:
3.2.1. Elaborează procoduri documcntate, în coordonarea Comisioi do
monitorizare, având Ia bază obligatoriu structura minimală provăzută în Procedura
documentată;
3.2.2. Identifică şi ovaluoază riscurile aforonto obioctivolor şi/sau activităţilor Ia
nivelul compartimentului, în conformitate cu elementele minimale din Registrul do
riscuri;
3.2.3. Intocme~te situaţii centralizatoaro/raportărilo anuale privind otapolo şi paşii
realizării unui procos sau unoi activităţi în domeniul gostionării niscurilor ~i olaborării
Rcgistrului niscurilor;
3.2.4. Răspundo la nivolul compartimontului do procosul do actualizare a
obiectivelor goneralo şi specifice, a activităţilor procedurale, a procesului de gestionaro a
riscuribor, a sistemului do monitorizare a porformanţolor, a situaţioi procodurilor şi a
sistemului do monitorizaro şi de raportaro, rospoctiv informare către conducătorul entităţii
publice.
3.2.5 Asigură, Participă ~i Răspundo pontru olaboraroa/actualizarea documentebor
Sistomului do Control Intern Managerial (SCIM) în conformitato cu logislaţia spocifică,
în vigoaro, potrivit responsabilităţilor stabilito prin Dispoziţia do constituiro ~i
Regulamontul de Organizare ~i Funcţionaroa al Comisioi do Monitorizare (CM),
coordonare ~i îndrumaro metodobogică rosponsabilă cu implementarea ~i dezvoltaroa
SCIM la nivelul Primărioi Municipiului Ono~ti
3.3. Atribuţii şi tosponsahilităţi iii donietiiul maiiageiiieiiiului cali(ăţu şi inediului
3.3.1. Să cunoscă şi să nospocto corinţele SR EN ISO 9001:2008 şi SR EN ISO
14001:2005;

3.3.2. Să cunoască şi să respecte prevederile aplicabile postului cuprinse în
docurnentaţia sistemului de management integrat calitate şi mediu şi să acţioneze pentru
îmbunătăţirea continuă a funcţionării acestui sistem.
3.3.3. Să utilizeze coreet echipainenlele IT, aparatura, autoturismele şi alLe
mijloace de producţie;
3.3.4. să conştientizeze importanţa conformităţii cu politica în domeniul calităţii
şi niediului Ş~ cu cerinţele sistemului de management integraL calitate-inediu, cerinţele
lcgalc, dc rcglcrncntarc ~i a altor părţi intcrcsatc;
3.3.5. să acţioneze într-un mod responsabil faţă de mediu ~i sănătatea ~i
securitatea ocupaţionalä;
3.3.6. să reducă impactul negativ asupra mediului al activităţilor realizate;
3.3.7. să asigure un consum redus ~i previne risipa de materii prime, materiale,
resurse naturale ~i energie;
3.3.8. să asigure pe cât posibil reciclarea sau refolosirea materialelorz
3.3.9. să reducă impactul activităţilor ~i operaţiilor asupra florei, faunei, reliefblui,
esteticn ~i vecinăţăţilor;
3.3.10.să facă propuneri pentru a preveni degradarea gravă sau ireversibilă a
mediului;
3.3.11 .să prevină apariţia incidentelor/accidentelor ~i intervine în situaţii do
urgenţă pentru limitarea ~i remedierea efectelor asupra mediului ~i sănătăţii ~i securităţii
ocupaţionale;
3.3.12.să separe de~euri1e înainte de colectare, în vederea valorificării sau
eliminării acestora.
3.4. Atribuţii ~i responsabilităţi referitoare la securitatea ~i sănătatea în muncă
3.4.1. să î~i însuşească şi să respecte prevederile legislaţiei din domeniul
securităţii şi sănătăţii în munca specifice postului său;
3.4.2. să comunice imediat ~efb1ui ierarhic superior ~i lucrătorului desemnat once
situaţie de muncă despre care au motive întemeiate să o considere un pericol pentru
securitatea ~i sănătatea personalului instituţiei, precum F~i once deficienţă a sistemelor de
protecţie.
Persoanelede Contact în vederea primirii dosarelor do concurs:
Serviciul resurse umane, relaţii cu publicul et.5, cam.503/501, nr.de telefon
0234/324243/216/224;
Dochiţescu Manuela consilier superior manuela.dochitescu@onesti.ro
Botu Vasilica
sef serviciu
vasilica.botu@onesti.ro

