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ANUNŢ

Avâtid îti vedeic pievedeiile atţ.618, aliii. (3), áliii. (10) diii Oidoiiatiţa Iiigeiiţă
nr. 57 2019 privind Codul administrativ cu modificările şi completările ulterioare
coroborate cu prevederile Hotărârii Guvernului or. 611 2008 pentru aprobarea normelor
privind organizarea şi dezvoltarea carierei füncţionarilor publici Cu modificările şi
completările ulterioare, art. II din Legea nr. 203 2020 pentru modificarea şi completarea
Legii nr.55 2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi Combaterea efectelor
pandemiei de COVID- 19;

Primăria Municipiului Oneşti

organizează concurs de recrutare pentru ocuparea a 2 posturi vaCante aferente funcţiilor
publice de execuţie poliţist local, clasa I, grad profesional principal şi poliţist local,
clasa I, grad profesional asistent la Serviciul Public de Poliţie Locală din cadrul
Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului One~ti Ia sediul din str. Oituz nr.
17, Municipiul One~ti, judeţul Bacău, după cum urmează:

. în data de 07.03.2022, ora 10,00, proba scrisă;

. proba interviu în termen de maxim 5 zile lucrătoare de Ia data susţinerii
probei scrise, doar acei candidaţi care au obţinut minim 50 puncte Ia proba
scrisă.

Poate ocupa o fUncţie publică persoana care îndeplineşte următoarele condiţii:
. are cetăţenia română şi domiciliul în România;
. cunoaşte limba română, scris 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
prin intermediul unităţilor specializate acreditate în condiţiile Iegii;

. îndeplineşte condiţiile de studii şi vechime în specialitate prevăzute de lege
pentru ocuparea üincţiei publice;

. îndeplineşte condiţiile specifice, conform fişei postului, pentru ocuparea funcţiei
publice;

. nu a fost condanmată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra
statului sau contra autorităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni
care împiedică înfăptuirea justiţiei infracţiuni de fals on a unei infracţiuni
săvârşite cu intenţie care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei publice,
cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea, amnistia post-condamnatorie
sau dezincriminarea faptei;



. flu le-a fost interzis dreptul de a ocupa o funcţie publică sau de a exercita
profesia on activitatea în executarea căreia a săvârşit fapta, prin hotărâre
judecătorească definitivă, în condiţiile legii;

. nu a fost destituită dintr-o fhncţie publică sau flu i-a încetat contractul individual
de muncă pefitru motive disciplinare în ultimii 3 ani;

• nu a fost lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia, în cofldiţłłle prevăzute
de legislaţia specifkă.

(‘onditüle ~pcciflce de participare La concursuí de recrutare pentru ocuparea funcţiei
publice vacante de poliţist local, clasa I, grad profesional asistent sunt cele
prevăzute de fişa post, respectiv:

. Studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau eehivalentă

. Vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, aşa cum
prevede legea: minim 1 an;

Condiţiile specifice de participare la concursul de recrutare pentru ocuparea
fbncţiei publice vacante de poliţist local, clasa I, grad profesional principal sunt cele
prevăzute de fişa post, respectiv:

. Studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă

. Vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, aşa cum
prevede legea; minim 5 ani;

În vederea participării la concurs, în termen de 20 de zile de la data publicării
anunţului, candidaţii depun dosarul de concurs, care va conţine în mod obligatoriu:

. formularul de înscriere prevăzut în anexa nr. 3;

. curriculum vitae, modelul comun european;

. copia actului de identitate;

. copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă
efectuarea unor specializări şi perfecţionări;

. copia carnetului de muncă şi a adeverinţei eliberate de angajator pentru
perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă Ş~ Îfl specialitatea studiilor
solicitate pentru ocuparea postului/funcţiei sau pentru exercitarea profesiei;

. copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu eel
mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al
candidatului;

. cazierul judiciar;

. declaraţia pe propria răspundere, prin completarea rubricii corespunzătoare din
formularul de înscriere, sau adeverinţa care să ateste lipsa calităţii de lucrător al
Securităţii sau colaborator al acesteia, în condiţiile prevăzute de legislaţia
specifică.

*Cazierul poate fi înlocuit cu o declaraţie pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul
declarat admis Ia selecţia dosarelor are obligaţia de a complete dosarul de concurs cu originalu]
documentului pe tot parcursul desraşurării concursului,dar nu mai târziu de data şi ora organizării
interviului, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire.

**Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului
şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii Publice.



*** (12) Adeverinţele care au un alt format decât eel prevăzut în H.G. nr.61 112008 cu
modificările şi completările ulterioare, trebuie să cuprindă elemente similare prevăzute în anexa
nr.2D şi din care să rezulte eel puţin urrnătoarele informaţii: funcţialfuncţiile
ocupată/ocupate,nivelul studillor solicitate pentru ocuparea acesteialacestora,temeiul legal al
desfĘurării activităţii,vechimea în muncă acumulată, precum şi vechimea în specialitatea
studiilor.

Depunerea docunientelor se face la Serviciul resurse umane, relaţii cu publicul din
cadrul Primăriei Municipiului Oneşti într-un dosar plic, hi perioađa 03.02.2022-
22.02.2022 inclusiv , jar copiile de pe acte se prezintă îi~ copii legalizate sau însoţite de
(locumenLclc originale, care se eerĹiĹ~ieă peniru eonfortrnĹaLea Cu origitialul de eütre
secretarul comisici de concurs.

Dosarul de concurs verificat de secretarul comisici de concurs se depune la
Registratura generală a Primăriei Municipiului Oneşti.

Următoarele formulare sunt puse Ia dispoziţia candidaţilor prin secretarul comisiei
de concurs, în format letric sau pot Ii accesate pe pagina de internet a instituţiei
www.onesti.ro — secţiunea Anunţ concurs: Formularul de înscriere Ia concurs, Curriculum
vitae, model european, Formatul standard al Adeverinţei care atestă vechimea în muncă
dobândită după data de 01.01.2011, Formular deciaraţii.

Bibliografia, tematica, atribuţiile din fişa post şi relaţii suplimentare se pot obţine
la sediul Primăriei — Serviciul Resurse umane, relaţii en publicul — et.5, carn.503/501,
nr.de telefon 0234/324243/216 sau pe site-ui instituţiei www.onesti.ro.

Persoane de contact: consilier Dochiţescu Manuela sau Boţu Vasilica
la adresele de email: manuela.dochitescu@onesti.ro, vasilica.botu @onesti.ro

Bibliografia concursului pentru poliţist local asistent
1 Constituţia României - republicată;
2 Legea 202/2002 privind egalitatea de şanse ~i de tratament între femei ~i bărbaţi,
republicată 3, cu modificările şi completările ulterioare;
3 Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor
formelor de discriminare, republicată 2, cu modificările şi completările ulterioare;
4 Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/20 19 privind Codul adniinistrativ, cu
modificările şi completările ulterioare, Partea a VI-a, Titlul — Dispoziţii generale ~i
Titlul II - Statutul fbncţionarilor publici;
5 Legea poliţiei locale nr. 155/2010, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare;
6 Hotărârea Guvernului Roniâniei rir. 1332/2010 privind aprobarea Regulamentului
cadru de organizare şi funcţionare a poliţiei localel;
7 Legea nr. 61/1991 pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor none de
convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice, republicată;
8 Legea ur. 17/1996 privind regimul armelor de foc şi al muniţiilor, cu modificările
şi completările ulterioare;
9 Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia
persoanelor;
10 Ordonanţa de urgenţă nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
11 Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării iucrărilor de construcţii,
republicată 2, cu modificările şi completările ulterioare;



12 Legea nr. 185/2013 privind amplasarea şi autorizarea mijloacelor de publicitate,
republicată;
13 Ordonanţa de urgenţă nr. 195/2005 privind protecţia mediului, cu modificările şi
completările ulterioare~
14 Ordonanţa nr. 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă,
republicată, Cu modificările şi completările ulterioare;
15 Ordonanţa de urgenţă nr. 97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele
de identitate ale cetăţenilor români, republicată, Cu modificările şi completările
ulterioare.

Tematica concursuJui poHţist local asistent:
I (Jonstituţia Romániei - republicată;
2 Legea 202/2002 privind egalitatea de şanse ~i de tratament între f’emei ~i bărbaţi,
republiCată 3, CU modificările şi completările ulterioare;
3 Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor
formelor de discriminare, republicată 2, cu modificările şi completările ulterioare;
4 Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/20 19 privind Codul administrativ, CU

modificările şi completările ulterioare, Partea a VI-a, Titlul — Dispoziţii generale ~i
Titlul II - Statutul funcţionarilor publiCi;
5 Legea poliţiei locale nr. 155/2010, republiCată, Cu modificările şi Completările
ulterioare, Capitolul I - Dispoziţii generale, Capitolul II - Organizarea poliţiei locale,
Capitolul III - Atribuţiile poliţiei locale, Capitolul IV - Statutul personalului poliţiei
locale, Capitolul V - Drepturile şi obligaţiile poliţistului local, Capitolul VI - Folosirea
mijloacelor din dotare şi uzul de armă, Capitolul VIII - Dotarea şi finanţarea poliţiei
locale ~i Capitolul IX - Dispoziţii finale şi tranzitorii;
6 Hotărârea Guvernului României nr. 1332/2010 privind aprobarea Regulamentului
cadru do organizare şi füncţionare a poliţiei locale, Capitolul II - Organizarea poliţiei
locale şi categorii de f’uncţionari publici, Capitolul III - Selecţionarea, pregătirea şi
numirea personalului poliţiei locale, Capitolul IV - Atribuţiile personalului poliţiei
locale, Capitolul VI - Mijloacele din dotaro, Capitolul VII - Drepturile şi recompensele
care se pot acorda poliţiştilor locali, Anexa nr. 1 - Articololo din care se compune
uniforma poliţiştilor locali şi a personalului contractual cu atribuţii în domeniul pazei
bunurilor şi a obiectivelor de interes local şi dUrata maximă de uzură, Anexa nr. 2 -

Descrierea uniformei de serviciu, a legitimaţiei de serviciu şi a însemnelor distinctive
de ierarhizare ale poliţiştilor locali şi ale personalului contractual cu atribuţii în
domeniul pazei bunurilor şi a obiectivelor de interes local, Anexa nr. 3 - Normo do
dotare cu armament şi mijloace specifice de protecţie a poliţiştilor locali şi a
personalului contractual cu atribuţii în domeniul pazei bunurilor şi a obiectivelor do
interes local;
7 Legea nr. 61/1991 pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de
convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice, republicată, Contravenţiile pentru
săvâr~irea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii
publice (art.2) ~i sancţionarea contravenţiilor (art.3);
8 Legea nr. 17/1996 privind regimul armelor de foc şi al muniţiilor, cu modificările
şi completările ulterioare, Capitolul III - Uzul de armă;
9 Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia
persoanelor, cu modificările şi completările ulterioare, Capitolul II - Formele de pază,
Secţiunea a 2-a - Paza cu poliţişti locali şi paza proprie;
10 Ordonanţa de urgenţă nr. 195/2002 privind circulaţia po drumurile publice,
republicată, Cu modificările şi completările ulterioare, Capitolul V - Reguli do



circulaţie, Capitolul VII - Răspunderea contravenţională ~i Capitolul VIII - Căi de atac
împotriva procesului-verbal de constatare a contravenţiei;
11 Legea nr. 50/199 1 privind autorizarea executärii lucrărilor de construcţii,
republicată 2, cu modificările şi completările ulterioare, Capitolul III - Răspunderi şi
sancţiuni;
12 Legea nr. 185/2013 privind amplasarea şi autorizarea mijloacelor de publicitate,
republicată, Capitolul VI - Sancţiuni;
13 Ordonanţa de urgenţă nr. 195/2005 privind protecţia mediului, cu modificările şi
completările ulterioare, Capitolul XV - Sancţiuni;
14 Ordonanţa nr. 99/2000 privind comerCializarea produselor şi serviCülor de piaţă,
rcpublicată, cu modificările şi completările ulterioare, (Japitolul II - Ccrinţe şi criterii

necesare desfăşurării activităţii comerciale, Capitolul III - Orarele de funcţionare,
Capitolul V - PractiCi comerciale ~i Capitolul VII - Sancţiuni;
15 Ordonanţa de urgenţă nr. 97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele
de identitate ale cetăţenilor români, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, Capitolul III - Actele de identitate, Capitolul IV - Domiciliul şi reşedinţa ~i
Capitolul V — Sancţiuni.

Bibliografia concursului pentru poliţist local principal
1 Constituţia României - republicată;
2 Legea 202/2002 privind egalitatea de şanse ~i de tratament între femei ~i bărbaţi,
republicată 3, Cu modificările şi Completările ulterioare;
3 Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sanCţionarea tuturor
formelor de discriminare, republiCată 2, cu modificările şi eompletările ulterioare;
4 Ordonanţa de urgenţă a Guvernului Pr. 57/2019 privind Codul administrativ, Cu
modiflcările şi completările ulterioare, Partea a VI-a, Titlul — Dispoziţii generale ~i
Titlul II - Statutul funcţionarilor publici;
5 Legea poliţiei locale nr. 155/20 10, republiCată, Cu modificările şi COmpletările
ulterioare;
6 Hotărârea Guvernului României nr. 1332/2010 privind aprobarea Regulamentului
cadru de organizare şi funcţionare a poliţiei localel;
7 Legea nr. 61/1991 pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de
convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice, republiCată;
8 Legea nr. 17/1996 privind regimul armelor de foc şi al muniţiilor, cu modifieările
şi completările ulterioare;
9 Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia
persoanelor;
10 Ordonanţa de urgenţă nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
11 Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executărü luCrărilor de construcţii,
republieată 2, cu modifieările şi completările ulterioare;
12 Legea nr. 185/2013 privind amplasarea şi autorizarea mij loacelor de publicitate,
republicată;
13 Ordonanţa de urgenţă nr. 195/2005 privind protecţia mediului, cu modificările şi
cornplctările ulterioare;
14 Ordonanţa nr. 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă,
republieată, cu modificările şi completările ulterioare;



15 Ordonanţa de urgenţă nr. 97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele
de identitate ale cetăţenilor români, republicată, en modificările şi completările
ulterioare.

Tematica concursului poliţist local principal:
1 Constituţia României - republicată;
2 Legea 202/2002 privind egalitatea de şanse ~i de tratament între femei ~i bărbaţi,
republicată 3, CU modificările şi completările ulterioare;
3 Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor
formelor de discriminare, republicată 2, cu moditkările şi completările ulterioare;
4 Ordonanţa de urgenţă a (iuvernului nr. 57/20 19 privind Codul administrativ, CU

modificările şi completările ulterioare, Partea a VI-a, litlul — Dispoziţii generale ~i
Titlul II - Statutul funCţionarilor publici;
5 Legea poliţiei locale nr. 155/20 10, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, Capitolul I - Dispoziţii generale, Capitolul II - Organizarea poliţiei locale,
Capitolul III - Atribuţiile poliţiei locale, Capitolul IV - Statutul personalului poliţiei
locale, Capitolul V - Drepturile şi obligaţiile poliţistului local, Capitolul VI - Folosirea
mijloacelor din dotare şi uzul de armă, Capitolul VIII - Dotarea şi finanţarea poliţiei
locale si Capitolul IX - Dispoziţii finale şi tranzitorii;
6 Hotărârea Guvernului României nr. 1332/2010 privind aprobarea Regulamentului
cadru de organizare şi funcţionare a poliţiei locale, Capitolul II - Organizarea poliţiei
locale şi categorii de funcţionari publici, Capitolul III - Selecţionarea, pregătirea şi
numirea personalului poliţiei locale, Capitolul IV - Atribuţiile personalului poliţiei
locale, Capitolul VI - Mijloacele din dotare, Capitolul VII - Drepturile şi recompensele
care se pot acorda poliţiştilor locali, Anexa nr. 1 - Articolele din care se compune
uniforma poliţiştilor locali şi a personalului contractual cu atribuţii în domeniul pazei
bunurilor şi a obiectivelor de interes local şi durata maximă de uzură, Anexa nr. 2 -

Descrierea uniformei de serviciu, a legitimaţiei de serviciu şi a însemnelor distinctive
de ierarhizare ale poliţiştilor locali şi ale personalului contractual en atribuţii în
domeniul pazei bunurilor şi a obiectivelor de interes local, Anexa nr. 3 - Norme de
dotare cu armament şi mijloace specifice de protecţie a poliţiştilor locali şi a
personalului contractual cu atribuţii în domeniul pazei bunurilor şi a obiectivelor de
interes local;
7 Legea nr. 61/1991 pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de
convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice, republicată, Contravcnţiile pentru
săvâr~irea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuirc socială, a ordinii şi liniştii
publice (art.2) ~i sancţionarca contravcnţiilor (art.3);
8 Legea nr. 17/1996 privind regimul armelor de foc şi al muniţiilor, cu modiűcările
şi completările ulterioare, Capitolul III - Uzul de armă;
9 Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia
persoanelor, cu modificările şi completările ulterioare, Capitolul II - Formele de pază,
Secţiunea a 2-a - Paza cu poliţişti locali şi paza proprie;
10 Ordonanţa de urgenţă nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Capitolul V - Reguli de
circulaţie, Capitolul VII - Răspunderea contravenţională ~i Capitolul VIII - Căi de atac
împotriva procesului-verbal de constatare a contraveiiţiei;
11 Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii,
republicată 2, en modificările şi completările ulterioare, Capitolul III - Răspunderi şi
sancţiuni;



12 Legea nr. 185/2013 privind amplasarea şi autorizarea mijloacelor de publicitate,
republicată, Capitolul VI - Sancţiuni;
13 Ordonanţa de urgenţă nr. 195/2005 privind protecţia mediului, cu modificările şi
completările ulterioare, Capitolul XV - Sancţiuni;
14 Ordonanţa nr. 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă,
republicată, Cu modificările şi completările ulterioare, Capitolul II - Cerinţe şi criterii
necesare desfăşurării activităţii comerciale, Capitolul III - Orarele de funcţionare,
Capitolul V - Practici comerciale ~i Capitolul VII - Sancţiuni;
15 Ordonanţa de urgenţă nr. 97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele
de identitate ale cetăţenilor români, repuhlicată, cu modiflcările şi completările
ulterioare, (iapitolul III - Actele do identitate, (Japitolul IV - Domiciliul şi reşedinţa ~i
Capitolul V — Sancţiuni.

III. Atribuţiile postului poliţisi local asistciiĺ:

3.1. Atribuţii specifice în domeniul ordinil şi Iiniştii publice:
3.1.1 să respecte prevederile Legii Poliţiei Locale nr. 155/2010, cu modificările ~i

completările ulterioare ~i ale H.G. nr. 1332/2010 privind aprobarea
Regulamentului-cadru do organizare ~i tüncţionare a poliţiei locale

3.1.2 să se supună testării cu aparatul etilo-test la solicitarea abilitată a şefilor
ierarhici sau personalului împutemicit;

3.1.3 să poarte obligatoriu ţinuta regulamentară, curată, îngrijită, permanent
ajustată pe Corp Şi conformă cu dispoziţiile legale privind componenţa acesteia,
ţinuta civilă purtându-se doar cu aprobarea şefilor ierarhici;

3.1.4 să aprofündeze prin studiu individual, actele normative ale parlamentului, ale
guvernului şi ale consiliului local, pentru care este împuternicit să constate şi să
aplice sancţiuni contravenţionale;

3.1.5 să folosească integral ~i cu maximum de eficienţă timpul de muncă, în scopul
îndeplinirii obligaţiilor de serviciu;

3.1.6 să constate contravenţii ~i să aplice sancţiuni pentru încălcarea prevederilor
legale în domeniul de competenţă, în conformitate Cu dispoziţia primarului prin
care a fost împutemicit;

3.1.7 să sprijine Poliţia Română în activitatea de depistare a persoanelor care se
sustrag urmăririi sau executării pedepselor, precum şi a persoanelor dispărute;

3.1.8 să prezinte numai pe cale ierarhică, rapoartele întocmite în vederea aprobării
şi soluţionării acestora (rapoarte solicitări zile libere, rapoarte do concedii de
odilmă, rapoarte activitate, etc.);

3.1.9 să cunoască ~i să-~i însu~ească prevederile legale care reglementează
activitatea de siguranţă publică, prevederile Planului Unic de Siguranţă,
prevederile flşei postului, notelor interne, dispoziţiilor primarului şi precizările
şefilor ierarhici;

3.1.10 să participe Ia şedinţele de analiză şi instruire conduse de şefii ierarhici sau
personalul împuternicit;

3.1.11 să respecte prevederile legale referitoare la obligaţiile ce îi revin cu ocazia
efectuării concediilor medicale;

3.1.12 să aibă o conduită exemplară, atât în timpul serviciului cât şi după terminarea
orelor de program, pentru a nu aduce atingere prestigiului instituţiei;

3.1.13 să raporteze do îndată poliţistului local do serviciu ~i ~efblui seviciului public
do poliţie locală, despre once eveniment produs pe timpul executării atribuţiilor de
serviciu, gestionând situaţia până la sosirea organelor abilitate;



3.1.14 să-~i desfă~oare activitatea numai în limitele legilor în vigoare date în
competenţă;

3.1.15 să aibă un comportament profesional ~i civic, adecvat prestigiului instituţiei;
3.1.16 să manifeste fidelitate faţă de instituţie in realizarea atribuţiilor de serviciu;
3.1.17 să pastreze secretul de serviciu precum ~i confidenţialitatea în legătură cu

faptele, informaţiile sau documentele de Care ia la cuno~tinţă în exercitarea
funcţiei publice, in condiţiile legii.

3.2. Obligaţiile poliţistului local.
In exercitarea atrihuţiilor de serviciu. poliţistul local este obligat:

3.2.1. sá respecte prevederile art.2 1 alin.(l) din Legea Poliţiei Locale nr. 155/2010,
CU modificările ~i completările ulterioare;
3.2.2. să participe Ia ~edinţele de tragere cu armamentul din dotare, organizate la
nivcîul instituţici;
3.2.3. să participe la testările lunare, trimestriale, semestriale sau anuale, organizate
pe linia pregătirii profesionale ~i sportive, la ~edinţele de tragere cu armamentul din
dotare - criterii care vor 6 avute în vedere Ia evaluarea performanţelor profesionale;
3.2.4. să manifeste disponibilitate la solicitările ~efilor ierarhici ~i în afara
programului de lucru, cu ocazia activităţilor la care este considerată necesară
prezenţa sa;
3.2.5. să asigure un serviciu public de calitate în beneficiul cetăţenilor, prin
participare activă Ia luarea deciziilor ~i la transpunerea br în practică;
3.2.6. să nu primească in mod direct cereri a căror rezolvare nu intră în competenţă
sau să discute direct cu petenţii, cu excepţia celor cărora Ic sunt stabilite asemenea
atribuţii precum ~i să nu intervină pentru soluţionarea acestor cereri;
3.2.7. informează de îndată prin staţia radio emisie-recepţie sau telefon mobil, Ia
intrare ~i pe timpub serviciului, despre activităţile desfă~urate sau evenimentele
apărute in exercitarea atribuţiilor de serviciu, comunicând despre acestea ofiţerului
de serviciu, ~efilor ierarhici sau conducerii instituţiei;
3.2.8. participă la ~edinţele de analiză ~i instruire stabilite de ~efii ierarhici sau
conducerea instituţiei;
3.2.9. îndepline~te ~i alte atribuţii conform ordinelor sau dispoziţiilor primite, note
interne, decizii, etc.;
La intrarea în serviciu:
3.2.10. să se prezinte Ia serviciu la ora stabilită, in condiţii psiho-fizice
corcspunzătoarc pentru îndeplinirea îndatoririlor cc îi rcvin, având asupra sa
legitimaţia vizată Ia zi şi cartea de identitate;
3.2.11. să semneze la intrarea în serviciu, în registrul de prezenţă pentru poliţiştii
locali;
3.2.12. să ia în primire de la ofiţerub de serviciu al instituţiei dotările necesare
executării serviciului (armament, muni;ia aferentă, baston de cauciuc, cătu~e
metalica, staţie radio, telefonUl din dotare, cameră foto);
3.2.13. să aibă asupra sa documentele necesare întocmirii actelor procedurale
(carnetul de procese verbale, carnetul postului, ordinul de serviciu, carnet invitaţii,
etc.);
3.2.14. să se prezinte in ţinută regulamentară, curată, îngrijită, ajustată, ţinuta civilă
purtându-se numai cu aprobarea ~efilor ierarhici;



3.2.15. să participe Ia ~edinţe1e de instruire organizate Ia intrarea în serviciu ~i să ia
Ia cuno~tinţă despre activităţile cc urmează a Ii desfă~urate ~i zona în care a fost
repartizat pentru executarea serviciului;
Pe timpul executării serviciului:
3.2.16. să respecte traseele de patrulare, intervalele orare stabilite în consemnele
posturilor sau prevăzute în buletinul posturilor;
3.2.17. să poarte armamentul din dotare ~i muniţia aferentă numai în timpul
serviciului, în mod regulamentar ~i să-1 folosească cu respectarea prevederilor Legii
nr. 155/2010, Legii nr. 17/1996, HE. nr. 1332/2010 ~i procedurile interne;
3.2.18. să urmărească realizarea obiectivelor gene’rale, a celor specifice hiroului
precum ~i sá-~i îndeplineascä indicatorii de performanţä, stabiliţi conform strategiei
aprobate la nivelul conducerii instituţiei;
3.2.19. să acorde sprijin celorlalţi poliţi~ti beau în rezolvarea sesizărilor primite;
3.2.20. să-~i îndeplinească cu profesionalism, imparţialitate ~i în conformitate cu
legea, îndatoririle de serviciu ~i să se abţină de la once faptă de natură a aduce
prejudicii persoanelor Fizice sau juriclice;
3.2.21. să se asigure că flu se află în poziţii incompatibile cu exercitarea
atribuţiunilor de serviciu (nu fumează pe timpul deplasării, nu consumă seminţe,
îngheţată, gumă de mestecat, fřucte sau alte alimente, etc.);
3.2.22. să execute prin dispoziţiile primite, misiuni de verificare a sesizărilor privind
săvârşirea UflOľ fapte prin care se încalcă normele legale;
La ieşirea din serviciu:
3.2.23. să semneze Ia ieşirea din serviciu, în registrul de prezenţă pentru poliţiştii
beau;
3.2.24. să întocmească ~i să predea raportul zilnic de activitate cu activităţile
desfă~urate, procesele verbale, fi~ele de intervenţie la eveniment ~i celelalte
documente procedurale întocmite;
3.2.25. să predea Ia ofîţerul de serviciu dotările avute în serviciu (armament, muniţia
aferentă, baston de cauciuc, cătu~e metalice, staţie radio, telefonul din dotare, cameră
foto);
3.2.26. să lase în fi~etul metalic personal documentele necesare întocmirii actelor
procedurale (carnetul de procese verbale, carnetul postului, ordinul de serviciu,
camet invitaţii, etc.);
3.2.27. să ia măsuri de descărcare/predare a camerelor foto sau video conform
procedurii operaţionale interne;
3.3. Drepturile poliţistului local
In exercitarea atribuţiilor ce Îi revin, potrivit legii, poliţistul local are următoarele
drepturi principale:
3.3.1 benefîciază de drepturile prevăzute de art.20 alin.(1) din Legea Poliţiei Locale
fir. 155/20 10, cu modińcările ~i completările ulterioare;
3.3.2 să poarte armamentul din dotare, muniţia aferentă ~i accesoriile din dotare,
numai în timpul serviciului;
3.3.3 să folosească în timpul intervenţiilor de urgenţă sistemele de alarmare sonore
şi luminoase ale autovehiculului numai cu respectarea prevedcrilor legale în vigoare;

3.4. Interdicţiile poliţistului local
3.4.1 să desfă~oare activităţilc prcvăzutc dc art.21 alin.(2) din Legea Poliţici Locale
nr. 155/2010, cu modiücările ~i completările ulterioare;



3.4.2 să încredinţeze dotăriie pe care le are asupra sa (armament, muniţie, baston de
cauciuc, cătu~e metalice, spray iritant-lacrimogen, staţie emisie-recepţie, etc.) altei
persoane;
3.4.3 să încalce prevederile Codului Rutier sau aitor acte normative conexe în cazul
în care execută serviciul cu atribuţii de conducător auto;
3.4.4 să piece în cursă fără aprobarea şefului direct şi fără a deţine documenteie
necesare (permis de conducere, acte de identitate, certifîcat de înmatricuiare,
asigurare, rovignetă, etc.);
3.4.5 să se prezinte la serviciu sub influenţa băuturiior alcoolice, a substanţelor
haiucinogene sau cii efect psihoactiv, să introducă sau să consume alcooi în timpul
serviciuiui;
3.4.6 să întreprindă acţiuni care nu au legătură cu îndeplinirea atribuţiilor de
serviciu;
3.4.7 să încredinţeze postul aitci pcrsoanc fără a avea în prealabil apľobarea şefilor
ierarhici;
3.4.8 să părăsească postul sau zona dată în responsabilitate, înainte de ora stabilită
sau înainte de a fi schimbat, atunci când activitatea se execută pe mai multe
schimburi;
3.4.9 să adreseze injurii, expresii, cuvinte jignitoare sau sá aibă un comportament
necivilizat în incinta sau în afara instituţiei, ia adresa coiegiior, şefiior ierarhici sau
aitor persoane;
3.4.10 să divulge altor persoane, date sau informaţii despre care ia la cunoştinţă cu
ocazia exercitării atribuţiilor de serviciu (informaţii clasificate secret de serviciu,
confidenţiai, uz intern, etc.);
3.4.11 să folosească sistemeie de alarmare sonore şi luminoase cu încălcarea
prevederiior legale.

3.5. Responsabilităţi
Politistul local răspunde disciplinar pentru activitatea desfăşurată, ín faţa şefílor săi
ierarhici, atunci când:
3.5.1. înscrie în documenteie întocmite cu bună ~tiinţă, date şi fapte inexistente sau
neconforme cu realitatea;
3.5.2. refhză să depună raport la sobcitarea abilitată a şefilor ierarhici;
3.5.3. dispune măsuri care contravin prevederilor legale şi care sunt de natură a
produce prejudicii persoancior sau instituţiei;
3.5.4. nu sc implică în activitatca dc cxccutare a atribuţiuniior dc scrviciu;
3.5.5. nu execută întocmai dispoziţiile date de şefii ierarhici precum şi ceie
prevăzute în prezenta Fişă a Postului, Note Intern; Regulamentul de Organizare ~i
Funcţionare, Regulamentul Intern, ordine sau legi care reglementează activitatea
funcţionarului public.

3.6. Atribuţii şi responsabilităţi în domeniul sistemului de control managerial
intern:
3.6.1. Elaborează proceduri documentate, în coordonarea Comisiei de monitorizare,
având la bază obligatoriu siruclura minimală prevăzută în Procedura documentaLă;
3.6.2. Identifică şi evaluează riscurile aferente obiectivelor şi/sau activităţilor ia
nivelui compartimentului, în conformitate cu elementeie minimale din Registrui de
riscuri;



3.6.3. Întocme~te situaţii centralizatoare/raportările anuale privind etapele şi paşii
realizării unui proces sau unei activităţi în domeniul gestionării riscurilor ~i elaborării
Registrului riscurilor;
3.6.4. Răspunde la nivelul compartimentului 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 informare către
conducătorul entităţii publice.
3.6.5. Asigură, Participă ~i Răspunde pentru elaborarea/actualizarea documentelor
Sistemului de Control Intern Managerial (SCIM) în conformitate cu legislaţia
speciücă, in vigoare, poirivit responsabilităţilor siabilile prin Dispoziţia de consliĹuire
~i Regulamentul de Organizare ~i Funcţionarea al Comisiei de Monitorizare (CM),
coordonare ~i îndrumare metodologică responsabilă cu implementarea ~i dezvoltarea
SCIM la nivclul Primărici Municipiului One~ti

3.7. Atribuţii ~i responsabilităţi în domeniul managementului calităţii ~i mediului
3.7.1 Să cunoseă şi să respecte cerinţele SR EN ISO 9001:2008 şi SR EN ISO
1400 1:2005;
3.7.2 Să cunoască şi să respecte prevederile aplicabile postului cuprinse în
documentaţia sistemului de management integrat calitate şi mediu şi să acţioneze
pentru îmbunătăţirea continuă a fhncţionării acestui sistem.
3.7.3 Să utilizeze CoreCt echipamentele IT, aparatura, autoturismele şi alte mijloaCe de
produCţie;
3.7.4 să conştientizeze importanţa conformităţii Cu politica în domeniul calităţii şi
mediului Şi eu cerinţele sistemului de management integrat calitate-mediu, cerinţele
legale, de reglementare ~i a altor părţi interesate;
3.7.5 să acţioneze într-un mod responsabil faţă de mediu ~i sănătatea ~i seCuritatea
ocupaţională;
3.7.6 să reducă impactul negativ asupra mediului al activităţilor realizate;
3.7.7 să asigure un consum redus ~i previne risipa de materii prime, materiale, resurse
naturale ~i energie;
3.7.8 să asigure pe cât posibil reciclarea sau refolosirea materialelor;
3.7.9 să reducă impactul activităţilor ~i operaţiilor asupra florei, faunei, reliefului,
esteticii ~i vecinăţăţilor;
3.7.10 să faCă propuneri pentru a preveni degradarea gravă sau ireversibilă a mediului;
3.7.11 să prevină apariţia incidentelor/accidentelor ~j inten’ine in situaţii de urgenţă
pentru limitarea ~i remedierea efectelor asupra mediului ~i sänătăţii ~i securităţii
ocupaţionale;
3.7.12 să separe de~eurile înainte de Colectare, în vederea valorificării sau eliminării
aCestora.

3.8. Atribuţii ~i responsahilităţi referitoare Ia securitatea ~i sănătatea în muncă
3.8.1 să î~i însuşească şi să respecte prevederile legislaţiei din domeniul securităţii şi
sănătăţii in munca specifice postului său;
3.8.2 să comunice imediat ~efului ierarhic superior ~i lucrătorului desenmaL once
situaţie de muncă despre care an motive întemeiate să o considere un pericol pentru
securitatea ~i sănătatea personalului instituţiei, precum ~i once deficienţă a sistemelor
de protecţie.



III. Atribuţiile postului de poliţist local principal :
3.1. Atribuţii specifice în domeniul ordinii şi Iiniştii publice:

3.1.18 să respecte prevederile Legii Poliţiei Locale nr. 155/2010, cu modificările ~i
completările ulterioare ~i ale H.G. nr. 1332/2010 privind aprobarea Regulamentului
cadru de organizare ~i funcţionare a poliţiei locale
3.1.19 să se supună testării cu aparatul etilo-test la solicitarea abilitată a şefilor
ierarhici sau personalului împuternicit;
3.1.20 să poarte obligatoriu ţinuta regulamentară, curată, îngrijită, permanent
ajustată pe corp şi conformă cu dispoziţiile legale privind componenţa acesteia, ţinuta
civilă purtându-se doar cu aprobarea şeűlor ierarhici;
3.1.21 sá aproltindczc prin studlu individual, actele normativc alc parlamcntului, alc
guvernului şi ale consiliului local, pentru care este împuternicit să constate şi să
aplice sancţiuni contravenţionale;
3.1.22 să ťolosească integral ~i cii inaximuni de eľwiei4ă Litnpul de unutwă, hi scopul
îndeplinirii obligaţiilor de serviciu;
3.1.23 să constate contravenţii ~i să aplice sancţiuni penfl încălcarea prevederilor
legale în domeniul de competenţă, în conformitate cu dispoziţia primarului prin care
a fost împuternicit;
3.1.24 să sprijine Poliţia Română în activitatea de depistare a persoanelor care se
sustrag urmăririi sau executării pedepselor, precum şi a persoanelor dispărute;
3.1.25 să prezinte numai pe cale ierarhică, rapoartele întocmite în vederea aprobării
şi soluţionării acestora (rapoarte solicitări zile libere, rapoarte de concedii de odihnă,
rapoarte activitate, etc.);
3.1.26 să cunoască ~i să-~i însu~ească prevederile legale care reglementează
activitatea de siguranţă publică, prevederile Planului Unic de Siguranţă, prevederile
fişei postului, notelor interne, dispoziţiilor primarului şi precizările şefilor ierarhici;
3.1.27 să participe la şedinţele de analiză şi instruire conduse de şefii ierarhici sau
personalul împuternicit;
3.1.28 să respecte prevederile legale referitoare la obligaţiile ce îi revin cu ocazia
efectuării concediilor medicale;
3.1.29 să aibă o conduită exemplară, atât în timpul serviciului cât şi după terminarea
orelor de program, pentru a nu aduce atingere prestigiului instituţiei;
3.1.30 să raporteze de îndată poliţistului local de serviciu ~i ~efului seviciului public
de poliţie locală, despre once eveniment produs pe timpul executării atribuţiilor de
serviciu, gestionând situaţia până la sosirea organelor abilitate;
3.1.31 să-~i desfă~oare activitatea numai în limitele legilor în vigoare date în
competenţă;
3.1.32 să aihă un comportament profesional ~i civic, adecvat prestigiului instituţiei;
3.1.33 să manifeste fidelitate faţă de instituţie în realizarea atribuţiilor de serviciu;
3.1.34 să pastreze secretul de serviciu precum ~i conűdenţialitatea în legătură cu
faptele, informaţiile sau documentele de care ia la euno~tinţă în exercitarea funcţiei
publice, în condiţiile legii.

ą.2. Obligaţiile poliţistului local.
In exercitarea atribuţiilor de serviciu, poliţistul local este obligat:

3.2.28. să respecte prevederile art.21 alin.(1) din Legea Poliţiei Locale nr. 155/2010,
cu modificările ~i completările ulterioare;
3.2.29. să participe la ~edinţele de tragere cu armamentul din dotare, organizate la
nivelul instituţiei;



3.2.30. să participe la testările lunare, trimestriale, semestriale sau anuale, organizate
pe linia pregătirii profesionale ~i sportive, Ia ~edinţele de tragere cu armamentul din
dotare - criterii Care vor § avute în vedere Ia evaluarea performanţelor profesionale;
3.2.31. să manifeste disponibilitate la solicitările ~efi1or ierarhici ~i în afara
programului de lucru, Cu ocazia activităţilor la Care este considerată necesară
prezenţa sa;
3.2.32. să asigure un serviciu public de calitate în beneficiul cetăţenilor, prin
participare activă la luarea deciziilor ~i la transpunerea br în practică;
3.2.33. să nu primească în mod direct cereri a căror rezolvare nu intră în competenţă
sau să discute direct cu petenţii, cu excepţia cebor cărora le sunt stabilite asemenea
atribuţii precum ~i să nu intervinä pentru soluţionarea acestor cereri;
3.2.34. informează de îndată prin staţia radio emisie-recepţie sau telefon mobil, la
intrare ~i pe timpul serviciului, despre activităţile desta~urate sau evenimentele
apărute în exercitarea atribuţiilor de serviciu, comunicând desprc accstea ofiţcrului
de serviciu, ~efibor ierarhici sau conducerii instituţiei;
3.2.35. participă la ~edinţele de analiză ~i instruire stabilite de ~efíi ierarhici sau
conducerea instituţiei;
3.2.36. îndepbine~te ~i alte atribuţii conform ordinelor sau dispoziţiibor primite, note
interne, decizii, etc.;
La intrurea în serviciu:
3.2.37. să se prezinte la serviciu Ia ora stabilită, în condiţii psiho-fizice
corespunzătoare pentru îndeplinirea îndatoririlor ce îi revin, având asupra sa
legitimaţia vizată la zi şi cartea de identitate;
3.2.38. să semneze Ia intrarea în serviciu, în registrul de prezenţă pentru poliţiştii
locali;
3.2.39. să ia în primire de la ofiţerul de serviciu al instituţiei dotările necesare
executării serviciului (armament, muniţia aferentă, baston de cauciuc, cătu~e
metalica, staţie radio, telefonul din dotare, cameră foto);
3.2.40. să aibă asupra sa documentele necesare întocmirii actebor procedurale
(cametul de procese verbale, carnetul postului, ordinul de serviciu, camet invitaţii,
etc.);
3.2.41. să se prezinte în ţinută regulamentară, curată, îngrijită, ajustată, ţinuta civilă
purtându-se numai cu aprobarea ~efilor ierarhici;
3.2.42. să participe la ~edinţele de instruire organizatc la intrarea în serviciu ~i să ia
Ia cuno~tinţă despre activităţile ce urmează a fi desfă~urate ~i zona în care a fost
repartizat pentru executarea serviciului;
Pe limpid executării serviciulni:
3.2.43. să respecte traseele de patrulare, intervalele orare stabilite în consemnele
posturibor sau prevăzute în buletinul posturilor;
3.2.44. să poarte armamentul din dotare ~i muniţia aferentă numai în timpul
serviciului, în mod regulamentar ~i să-l fobosească cu respectarea prevederibor Legii
nr. 155/2010, Legii nr. 17/1996, H.G. nr. 1332/2010 ~i proceduribe interne;
3.2.45. să urmărească reabizarea obiectivebor generabe, a cebor specifice biroubui
precum ~i să-~i îndepbinească indicatorii de performanţă, stabibiţi conform strategiei
aprobate Ia nivelul conducerii instituţiei;
3.2.46. să acorde sprijin ceborlalţi poliţi~ti locali în rezolvarea sesizăribor primite;
3.2.47. să-~i îndepbinească cu profesionalism, imparţialitate ~i în conformitate cu
legea, îndatoririle de serviciu ~i să se abţină de la once faptă de natură a aduce
prejudicii persoanebor Ezice sau juridice;



3.2.48. să se asigure că flu se află în poziţii incompatibile cu exercitarea
atribuţiunilor de serviciu (nu fúmează pe timpul deplasării, flu consumă semiflţe,
îngheţată, gumă de mestecat, fructe sau alte alimente, etc.);
3.2.49. să execute prin dispoziţiile primite, misiuni de verificare a sesizărilor privind
săvârşirea unor fapte prin care se încalcă normele legale;
La ieşirea din serviciu:
3.2.50. să semneze Ia ieşirea din serviciu, în registrul de prezenţă pentru poliţiştii
locali;
3.2.51. să întocmească ~i să predea raportul zilnic de activitate cu activităţile
desfă~urate. procesele verhale, fi.şele de intervenţie la eveniment ~i celelalte
documente procedurale întocmite;
3.2.52. să predea Ia oE;erul de serviciu dotările avute în serviciu (armament, muniţia
aferentă, baston de cauciuc, cătu~e metalice, staűe radio, telefonul din dotare, cameră
foto);
3.2.53. să lase Îfl fi~etul metalic personal documentele necesare întocmirii actelor
procedurale (carnetul de procese verbale, canietul postului, ordinul de serviciu,
carnet invitaţii, etc.);
3.2.54. să Ia măsuri de descărcare/predare a camerelor foto sau video conform
procedurii operaţionale interne;
3.3. Drepturile poliţistului local
In exercitarea atribuţiilor cc îi revin, potrivit legii, poliţistul local are următoarele
drepturi principale:
3.3.4 benefkiază de drepturile prevăzute de art.20 alin.(1) din Legea Poliţiei Locale
ur. 155/20 10, cu modificările ~i completările ulterioare;
3.3.5 să poarte armamentul din dotare, muniţia aferentă ~i accesoriile din dotare,
numai in timpul serviciului;
3.3.6 să folosească Îfl timpul intervenţiilor de urgenţă sistemele de alarmare sonore
şi luminoase ale autovehiculului numai cu respectarea prevederilor legale în vigoare;

3.4. Interdicţiile poliţistului local
3.4.12 să desfă~oare activităţile prevăzute de art.21 alin.(2) din Legea Poli;iei Locale
nr. 155/2010, cu modifîcările ~i conipletările ulterioare;
3.4.13 să încredinţeze dotările pe care le are asupra sa (armament, muniţie, baston de
cauciuc, cătu~e metalice, spray iritant-lacrimogen, staţie emisie-recepţie, etc.) altei
persoane;
3.4.14 să încalce prevederile Codului Rutier sau altor acte normative conexe în cazul
în care execută serviciul cu atribuţii de conducător auto;
3.4.15 să plece în cursă fără aprobarea şefului direct şi fără a deţine documentele
necesare (permis de conducere, acte de identitate, certificat de îrmiatriculare,
asigurare, rovignetă, etc.);
3.4.16 să se prezinte la serviciu sub influenţa băuturilor alcoolice, a substanţclor
halucinogene sau cu efect psihoactiv, să introducă sau să consume alcool în timpul
serviciului;
3.4.17 să întreprindă acţiuni care nu au legătură cu îndeplinirea atribuţiilor de
serviciu;
3.4.18 să încredinţeze postul altei persoane f~ră a avea în prealabil aprobarea şefilor
ierarhici;



3.4.19 să părăsească postul sau zona dată în responsabilitate, înainte de ora stabilită
sau înainte de a fi schimbat, atunci când activitatea se execută PC mai multe
schimburi;
3.4.20 să adreseze injurii, expresii, cuvinte jignitoare sau să aibă un comportament
necivilizat în incinta sau in afara instituţiei, la adresa colegilor, şefilor ierarhici sau
altor persoane;
3.4.21 să divulge altor persoane, date sau informaţii despre care ia la cunoştinţă cu
ocazia exercitării atribuţiilor de serviciu (informaţii clasificate secret de serviciu,
confídenţial, uz intern, etc.);
3.4.22 să folosească sistemele de alarmare sonore şi luminoase Cu încălcarea
prevederilor legale.

3.5. Responsabilităţi
3.5.1 Poliţistul local răspunde disciplinar pentru activitatea desfăşurată. în faţa şefilor
săi ierarhici, atunci când:înscrie în documentele întocmite cu bună ~tiinţă, date şi
fapte inexistente sau neconfornie Cu realitatea;
3.5.2 refbză să depună raport Ia solicitarea abilitată a şefilor ierarhici;
3.5.3 dispune măsuri care contravin prevederilor legale şi care sunt de natură a
produce prejudicii persoanelor sau instituţiei;
3.5.4 nu se implică în activitatea de executare a atribuţiunilor de serviciu;
3.5.5 nu execută întocmai dispoziţiile date de şefii ierarhici precum şi cele prevăzute
în prezenta Fişă a Postului, Note Inteme, Regulamentul de Organizare ~i Funcţionare,
Regulamentul Intern, ordine sau legi care reglementează activitatea funcţionarului
public.

3.6. Atribuţii şi responsabilităţi în domeniul sistemului de control managerial
intern:

3.6.1. Elaborează proceduri docunientate, in coordonarea Comisiei de monitorizare,
având la bază obligatoriu struetura minimală prevăzută în Procedura documentată;
3.6.2. Identifică şi evaluează riscurile aferente obiectivelor şi/sau activităţilor la
nivelul compartimentului, în conformitate cu elementele minimale din Registrul de
riscuri;
3.6.3. Intocme~te situaţii centralizatoare/raportările anuale privind etapele şi paşii
rcalizării unui proccs sau unci activităţi in domcniul gcstionării riseurilor ~i elaborării
Registrului riscurilor;
3.6.4. Răspunde la nivelul compartimentului 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 informare către
conducătorul entităţii publice.
3.6.5. Asigură, Participă ~i Răspunde pentru elaborarea/actualizarea documentelor
Sistemului de Control Intern Managerial (SCIM) in conformitate cu legislaţia
specifică, in vigoare, potrivit responsabilităţilor stabilite prin Dispoziţia de constituire
~i Regulamentul de Organizare ~i Funcţionarea al Cornisiei de Monitorizarc (CM),
coordonare ~i îndrumare metodologică responsabilă cu implementarea ~i dezvoltarea
SCIM la nivelul Primăriei Municipiului One$i.

3.7. Atribuţii ~i responsabilităţi în domeniul managementului calităţii ~i mediului



3.7.1 Să eunoscă şi să respecte eerinţele SR EN ISO 9001:2008 şi SR EN ISO
14001:2005;
3.7.2 Să cunoaseă şi să respecte prevederile aplicabile postului
documentaţia sistemului de management integrat calitate şi mediu şi
pentru îmbunătăţirea continuă a funcţionării acestui sistem.
3.7.3 Să utilizeze corect echipamentele IT, aparatura, autoturismele şi alte mijloace de
producţie;
3.7.4 să conştientizeze importanta conformităţii cu politica în domeniul calităţii şi
mediului Şi Cu cerinţele sistemului de management integrat calitate-mediu, cerinţele
legale, de reglementare ~i a altor părţi interesate;
3.7.5 sä acţioiieze înlr-un mod respousabil faţä de inediu şi sänäĺaLea şi securilatea
ocupaţională;
3.7.6 să reducă impactul negativ asupra mediului al activităţilor realizate;
3.7.7 să asigure un consum redus ~i previne risipa de materii prime, materiale, resurse
naturale ~i energie;
3.7.8 să asigure pe cât posibil reciclarea sau refolosirea materialelor;
3.7.9 să reducă impactul aetivităţilor ~i operaţiilor asupra Uorei, faunei, rehefului,
esteticii ~i vecinăţăţilor;
3.7.10 să facă propuneri pentru a preveni degradarea gravă sau ireversibilă a mediului;
3.7.11 să prevină apariţia incidentelor/accidentelor ~i intervine în situaţii de urgenţă
pentru limitarea ~i remedierea efectelor asupra mediului ~i sănătăţii ~i securităţii
ocupaţionale;
3.7.12 să separe de~euri1e înainte de colectare, în vederea valorificării sau eliminării
acestora.

3.8. Atribuţii ~i responsabilităţi referitoare Ia securitatea ~i sănătatea în muncă
3.8.1 să î~i însuşească şi să respecte prevederile Iegislaţiei din domeniul securităţii şi
sănătăţii în munca specifice postului său;
3.8.2 să comunice imediat ~eĺii1ui ierarhic superior ~i
situaţie de muncă despre Care au motive întemeiate să 0

securitatea ~i sănătatea personalului instituţiei, precum ~i
de protecţie.

cuprinse în
să acţioneze

lucrătorului desemnat once
considere un pericol pentru
once deficienţă a sistemelor


