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Având hi vedete pievedetile OUG rn. 57/2019 privind Codul
AdmiiiisLt’aliv,cu niodiĺkările şi cuiiipleĹpiilc ulĹeiiowc, pievedciilc ait.31 aIm. (1) din
Legea in. 153/2017 Lege cadju piivind salaiizarca unitară a porsonalului plătit din
foiiduri publice, prevederile ait.(1) şi art. (5) din Ilotărârea 286/2011, pentru aprobarca
Regułamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post
vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a cńteriilor de
promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual
din sectorul bugetar plătit din fonduri publico, cu modificărilo şi completările ulterioare
şi prevederile
Dispoziţiei Primarului nr ~20/?7.01 ?ON privind aproharea
Regulamentuĺui de organizare şi desfăşurare a concursului pentru ocuparea posturilor
vacante şi temporar vacanĹe penĹru personalul coitiractual diii cadrul Primäriei
Municipiului Oneşti şi Serviciiłor publice ale Consiliului local al Municipiului
—

Primăria Municipiulni Oneşti
organizează în ziua de 2 decembrie 2021, on 09,00
la sediul din strada Perchiuĺui ur. 3,
CONCURS
penfl ocuparea unui post contractual vacant de execuţie de muncitor necalificat I la
Serviciul baze sportive municipale Direcţia baze sportive şi fond locativ
—

Condiţii generale de participare aşa cum sunt prevăzute de lege:
-

-

-

-

-

-

-

-

cetăţenie română sau cetăţenia unui stat membni al UE;
cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
are vârsta minimum 18 ani împliniţi;
să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
să fie apt din punct de vedere medical pentru exercitarea ňmcţiei;
să îndeplinească condiţiiłe do studii corcspunzătoare postului;
să îndeplinească condiţii minime de vechime în muncăispecialitatea
corespunzătoare postului;
să nu aiba antecendente penale.

Condiţu speciflce de participare aşa cum sunt prevăzute în uişa postulut

-

-

studii generale/medit absolvite en diplomă,
vechime în muncă minim 3 am,

Dosarul de înscriere Ia concurs va cuprmde următoarele docuinente
-

-

-

-

-

-

-

cerere de înscriere Ia concurs (candidaţu vor primi formulurul tipizat do Ia
Serviciul resurge umane, el.5, camera 503);
copia actului de identitate);
copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor ~i ale altor acte care atestă
efectuarea unor speciaĺizări, precum şi copiile documentelor care atestă
îndeplinirea condiţnlor specifice ale postului solicitate de autoritatea san
instituţia publică;
carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în rnuncă,
în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;
cazierjudiciar;
adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare exercitării flincţiei;
curriculum vitae (autobiografia pe scurt);
.

Copiilc solicitate vor fi prezentate şi în original în vederea verificării
conformităţii copiilor cu acestea.
Documentele vor Ii prezentate într-un dosar plic.
.

Dosarele complete se vor depune Ia Registratura generală a Primăriei
Municipiului Oneşti până la data de 22 noiembrie 2021, ora 16.00
Concursul se va desfăşura în 3 (trei) etape
1. selecţia dosarelor de înscriere
2. -probascriśă
3. interviul
-

.

..

.

-

Selecţia dosarelor de înscnere până la data de 25 noiembrie 2021
Proba scrisă va avea bc în data de 2 decęmbrie 2021, ora 09.00, la sediul
Primăriei municipiului Oneşti.
Interviul va avea bc în termen de maxim 4 zile Iucrătoare de Ia data susţinerii
probei scrise.
Candidaţn pot contesta numai punctajele propru, în termen de ccl mult 0 71
lucrătoare de Ia data afîşăru
.

.

.

Participă la interviu pentru funcţia contractuală do cxecuţic, numai candidaţii
care au obţinut eel puţin 50 puncte Ia proba scrisă.
Punctajul final se calculează ca medic aritmetică a punctajebor obţinute la proba
scrisă şi interviu, care trebuie să fie minim 50 şi este declarat “admis”, candidatul care á
obţinut punctajul fInal ccl mai mare.
.

Prozontul anirnţ şi bibliografia stabilită so afişează hi sodiul Primăriei
Murncipiului Oneşti, şi pe site-ui instituţioi www onosti ro
Informaţn suplimentaro so pot obţmo la tolefon 0234/324243/2 16— Sorviciul
rosurse umano, reiaţii cu publicul sau la at 5, camera 503
Bibliografie
1 Legoa servicuior comunitaro do utilităti publice ur 5 1/2006, ropublicată, cu
modificările ~i completările ulterioaro,
2 Legea serviciulut do salubrizare a iocalităţilor nr 101/2006, republicată, cu
modificănio şi compietările ultorioare,
3. Legea it. 319/20006 a securităţii şi sănătăţii în muncă;
4. Legea nr. 53/2003 privîtid Codul muncii, ropuhlicată, cu modificările şi complotăriię
ulterioare;
‘.

.

Tomatică
1. Capitoiul II Autorităţi şi compotenţe- din Legea 51/2006;
2 Capitoiul III Organizarea si ftincţionarea serviciuiui do salubrizaro din Legoa
101/2006;
3. Secţiunoa a -7-a Instruirea lucrătorilor- din Legea 319/2006;
4. Capitolul II exocutarea contractului individual do muncă- din Logoa 53/2003.
—

—

—

.

—

—

Atribuţiilo postului

.

.

.

.

3 1 Atribuţn specifico
3.1.1 asigura conditiilo pontm buna desfasuraro a compotitiiior co au bc atatin salilo
do sport cat si pa tero,nurilo in aer libor apartinand Primariei Municipiului Onosti;
3 1 2— are obligatia do a depozita dosourdo rozultato in urma lucrarilor astfol incat sa flu
so amestoce diferitolo categorii do dosouri poriculoaso sau cu alto doseuri, substante sau
materialo,
3.1.3— oxocuta lucrari do introtinoro si curatonio pontru asigurarea tuturor conditiilor de
igiona si fünctionare a Strandului Municipal;
3.1.4— oxecuta lucrari do introtinoro si curatenio pormanenta a toronuribor do tenis de
camp (zgura) si la toronul do minifotbal handbal (gazon artificial ) in vederoa
dosfasurarii in buno conditii a activitatilor sportivo;
3.1.5 oxocuta lucrari do introtinore a toronurilor do fotbal (Enorgia si CSM), a
toronului do atletism, prin tunderoa gazcinului in vodorea desfasurarii a activitatilor Si
compotitiilor sportivo desfasurato po acoste torenuri ,
3 1 6— asiguta si exeGuta permanent rntrotineroa curatoniot atat iarna ( deszapozrt, strans
gunoi monajor) cat si vara ( maturat aloi, strans gunoi monajor, greblat spatii vorzi) la
Baza Sportiva Municipala,
3 1 7— asiguta mentinetea (utLiror terenutilor in stare do ui~nctionaie pun Laieiea icrbn si
evacuarea ci prin serviciul do salubritato, iii enlinerea gazonului in stare buna do
utilizaro, marcaroa teronurilor ( fotbal, tonis, handbal ) conform corintolor specifico in
vigoare;
3.1.8— are obligatia do a asigura paza si intogritatoa tuturor ohioctivolor, bunurilor
apartmand Bazoi Sportive Murncipalo in timpul programului do lucru,
—

.

—

.
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3 1 9- raspunde de calitatea si eficienta lucrarilor propru,
3 1 10- raspunde de respectarea dispozitulor si ordinelor primite de la sefhl ierarhic in
legatura Cu sarcinile ce-i ievin,
3 1 11- raspunde disciphnar, administrativ, material san penal dupa caz, pentru
ueaiidcplmiwa sau exercitatea %upelflciala a aĹiibLIUiloi ue-i poĹrivil normelor legale,
3 1 12- raspunde de realizarea sarcmilor la termenele stabilite in programul de activitate
3 2 Atribuţu şi responsabilităţi în domeniul sistemuluţ de control managerial intern
3 2 1 Elaborează proceduri documentate, în coordonarea Comisiei dc morntorizare,
având la bază obligatoriu structura minimală prcvăzută în Proceduia docuinentată,
3.2.2. Identifícă şi evaluează riscurile aferente obiectivelor şilsau activităţilor Ia nivelut
compartimentului, în conformitate cu elementele minimale din Registnil dc riscuri;
2.3. Intoemeste situaţii centralizatoare/raportările anuale privind etapele şi paşii
realizării unui proces sau unei activităţi în domeniul gestionării riscurilor şi elahor~ńi
Registmlui riscurilor;
3.2.4. Răspunde Ia nivelut compartimentutui de procesul de actualizare a obiectivelor
generale şi specifice, a activităţilor procedurale, a procesului de gestionare a riscurilor, a
sistemului de monitorizare a performanţelor, a situaţiei procedurilor şi a sistemului de
monitorizare şi de raportare, respectiv mformare către conducătorul entităţu publice
3 2 5 Asigură, Participă ~i Răspunde pentru elahorarea/actualizarea documentelor
Sistemului de Control Intern Managerial (SCIM) în conformitate cu legislaţia specifică,
în vigoare, potrivit responsabilită;ilor stahilite prin Dispoziţia dc constituire şi
Regulamentul de Organizare ~ Funcţionarca al Comisiei de Monitorizare (CM),
coordonare ~i îndrumare metodologică responsabilă cu implementarea şi dezvoltarea
SCIM Ia nivelul Primăriei Municipiului One$i
~ .3. Atribuţii ~i responsabilităti în domeniul managementului calităţii şi mëdiului
3.3.1. Să cunoscă şi să respecte cerinţele SR EN ISO 9001:2008 şi SR EN ISO
14001:2005;
3.3.2. Să cunoască şi să respecte prevederile aplicabile postului cuprinse în
documentaţia sistemului de management mtegrat cahtate şi mediu şi să acţioneze pentru
îmbunătăţirea continuă a funcţionării acestui sistem.
3 3 3 Să utilizeze corect echiparnentele I’ľ, aparatura, autoturismele şi alte mijloace de
producţie;
3 3 4 să conştientizeze importanta confornutătn cu politica în domeniul cahtăţii şi
mediului şi cu cerinţele sistemului de management integrat calitate-mediu, cerinţele
legale, de reglementare ~i a altor părţi interesate;
3.3.5. să acţioneze într-un mod responsabil faţă de mediu ~i sănătatea şi securitatea
ocupaţională;
3 3 6 să reducă impactul negativ asupra mediului al activitătilor realizate,
3.3.7. să asigure un consum redus şi previne risipa de materü prime, materiale, resurse
naturale ~i energie;
3.3.8. să asigure pe câl pusibil reciclarca sau refolosirea materialelor;
3 3 9 să ieducă impaLlul activităţiloi ~i operaţnlor asupra florei, faunei, reliefutui,
esteticii şi vecinăţăţilor;
3 3 10
să facă propuneri pentru a preveni degradarea gravă sau ireversihilă a
mediului;
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3.3.11.
să prevină apariţia incidentelor/accidentelor ~i intervine în situaţii de
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 valoriűcării sau
eliininării acestora.
3.4. Atribuţii ~i responsabilităţi referitoare Ia securitatea ~i sănătatea în muncă
3.4.1. să î~i însuşească şi să respecte prevederile legislaţiei din domeniul securităţii şi
sănătăţü în munca specifice postului său;
3.4.2. sä cornunice imediat ~efuIui icrarhic superior ~i Iucrătorului desemnat once
situaţie tie muncă despre care au motive întemeiate să o considere un pericol pentru
securitate.a şi sănătatea personaiului instituţiei, precum ~i once deňcienţă a sistemelor do
protecţie.

