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ANUNŢ
Având în vedere prevederite art. 618 aim. (2) din Ordonanţa Urgenţă nr. 57/2019 privind
Codul administrativ, Cu modiuicările şi completările ulterioare, prevederile articol unic aIm. (1)
lit. b) şi aim. 2 lit, a) din QUO nr. 80/2022 privind privind reglementarea unor măsuri în
domeniul ocupării posturilor în sectorul bugetar coroborat Cu prevederile Hotărârii Guvemului
nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei
füncţionarilor publici, Cu modificările şi completările ulterioare:
Primăria Municipiului Oneşti
Oranizează Concurs de recrutare, după cum urmează
Nr. cit

Direcţia

Data desfăşurării
probei sense

Data des%urării interviului

Arhitect-şef at municipiului

24.10.2022
ora 10,00
Ia sediul Primanei
municipiului One$i
din strOituznr. 17

într-un termen de maximum 5 zile
lucrătoare de Ia data sustinerii

.

.

.

.

probei scrise.

Condiţiile specifice de participare:
. studii universitare de licenţă absolvite cu diploma de licenţă sau echivalentă de arhitect
diplomat, urbanist diplomat sau de conductor arhitect, precum şi de inginer în domeniul
construcţiilor sau inginer cu specialitatea inginenie economică în construcţii, absolvenţi
ai cursurilor de formare profesionată continuA de specialitate în domeniul amenajănii
teritoriutui, urbanismului şi autonizării construcţiitor, la nivelul municipiilor, în
conformitate cu prevedenile art. 361 Ordonanţa de urgenţă nr. 79/2021; pentru
modificarea Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul ;
. vechime in specialitatea studiilor necesare exercitării ürncţiei publice minimum 7 ani;
Durata normală a timpului de lucru este 8 ore zi, respectiv 40 ore pe săptămână.
• Depunerea documentelor se face Ia Registratura generală din cadrut Primăniei
Municipiului Oneşti, în temien de 20 zile de la data publicării anunţului 20.09.2022,
respectiv în perioada cuprinsă între 20.09.2022 10.10.2022.
—

—

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:
a) formularul de înscriere prevăzut în anexa nr. 3;
b) curriculum vitae, modelul comun european;
c) copia actului de identitate;

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, dacă este cazul;
e) copia carnetului de muncă şi a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada
lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studülor solicitate pentru
ocuparea postului/f’uncţiei sau pentru exercitarea profesiei, acolo unde este cazul;
f) copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel
mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului;
g) cazierul judiciar;
h) declaraţia pe propria răspundere, prin completarea rubricii corespunzătoare din
formularul de înscriere, sau adeverinţa care să ateste lipsa calităţii de lucrător a!
Securităţii sau colaborator al acesteia, în condiţiile prevăzute de Iegislaţia specifîcă.
*Cazierul poate H înlocuit cu 0 declaraţie pe proprie răspundere. În acest eaz, candidatul declarat admis la
selecţia dosarelor are obligaţia de a Complete dosarul de C0UCUľS Cu originalul documentului pe tot parcursul
desf~şurării concursului,dar nu mai târziu de data şi ora organizărü 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.
Ą’~ (12) Adeverinţele care au un alt format decât ccl prevăzut în H.G. nr.611/2008 cu modificările şi
completările ulterioare, trebuie să cuprindă elemente similare prevăzute în anexa nr.2D şi din care să rezulte cel
puţin următoarele informaţii: tbncţia/funcţiile ocupatăiocupate,nivelul studiilor solicitate pentru ocuparea
acesteialacestora,temeiul legal al desfăşurării activităţii,vechimea în munCă acumulată, precum şi vechimea în
specialitatea studiilor.

Bibliografia coneursulni
1.
Constituţia României republicată
2.
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modiflcările şi completările
—

ulterioare;

3).
Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse ~i tratament între femei şi
bărbaţi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
4).
Ordonanţa de Guvern nr.137/2000 privind prevenirea ~i sancţionarea tuturor
formelor de discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
5.)
Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, cu
modificările şi completările ulterioare;
6.)
Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul:
7.)
Hotărârea Guvernului nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului privind
recepţia construcţiilor, cu rnodificările şi completările ulterioare.
8).
Legea 10/1995 privind calitatea in constructii, republicata, cu modificarile si
completarile ulterioare;
9). Legea locuintei nr. 114/1996, republicata cu modificarile si completarile ulterioare
10). Hotararea Guvernului nr. 525/1996 penfl aprobarea Regulamentului general de
urbanism, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
11). Hotararea Guvemului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare si continutulcadru
al documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate
din fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare;
12). Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltarii regionale si administratiei
publice nr. 233/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.
—

—

.

350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul si de elaborate si acwalizare a
documentatiilor do urbanism;
13). Ordinul ministrului dezvoltarii regionale si loeuintei nr. 839/2009 pentru aprobarea
Normelor metodologice de aplicare a Legii 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de
constructii, cu modificarile ulterioare;
14). Ordinul ministrului dezvoltarii regionale si turismului nr. 2701/2010 pentru
aprobarea Metodologiei do informare si consultare a publicului cu privire la elaboraea sau
revizuirea planurilor de amenaj are a teritoriului si de urbanism, cu modificarile ulterioare;
Tematica concursului:
1. Constituţia României, republicată:
Drepturile, libertăţile şi îndatoririle fbndamentale, Titlul II
2. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi do tratament între femei şi bărbaţi,
republicată,cu modificările şi completările ulterioare:
Capitolele I, II, III ,
Reglementări privind egalitatea de şanso şi de tratament între femei şi bărbaţi în
domeniul muncH;
3. Ordonasfla Guvemului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor do
discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Principii şi definiţii,
Accesul la serviciile publiCe administrative şi juridice, de sănătato, la alte servici,
bunuri şi facilităţi
4. Ordonanţa do urgenţă a Guvernului rir. 57/2019, CU modificările şi completările ulterioare:
Partea a 111-a şi Partea a V1-a;
Reglementări privind Administraţia publică locală;
Reglementări privind statutul funCţionarilor publici din administraţia publică locală;
5) Legea nr. 50/1991 privind autorizarea exeCutării lucrărilor do Construcţi, CU modiűCările şi
Completările ulterioare, integral:
6) Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul integral:
7) Hotărârea Guvemului nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului privind reCepţia
construCţiilor, CU modificările şi completările ulterioare. integral
8). Legea 10/1995 privind Calitatea in construCtii, republicata, Cu moditicarile Si completarile
ulterioare integral;
9). Legea locuintei ur. 114/1996, republicata CU modificarile Si completarile ulterioare
integral;
10). Hotararea Guvemului nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism,
republiCata, cu modtficarile Si completarile ulterioare- integral;
11). Hotararea (iuvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare si ContinutulCadru al
documentatiilor tehnico-eConomiCe aferente obiectivelor/proieCtelor de investitii finantate din fonduri
publice, Cu modificarile Si completarile ulterioare- integral;
12). OrdinUl viceprim-ministrului, niinistrul dezvoltarii regionale si administratiei publice IF.
233/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de apliCare a Legii nr. 350/2001 privind
amenajarea teritoriului si urbanismul Si de elaborare si actualizare a documentatiilor do urbanism
integral;
13). Ordinul ministrului dezvoltarii regionale si locuintei IF. 839/2009 pentru aprobarea
Normolor metodologice do aplicare a Legii 50/1991 privind autońzarea executarii luCrarilor de
constructii, cu modificarile ulterioare- integral;
14). Ordinul ministrului dezvoltarii regionale si turismului nr. 2701/2010 pentru aprobarea
Metodologiei do informaro si consultare a publicului cu privire la elaborarea sa revizuirea planurilor do
amenaj are a teritoriului si de urbanism, cu modificarile ulterioare- integral
-

-

-

-

IlL Atribuţiile postului 8):
3.1 Conduce structura do specialitato cu atribuţii privind autorizarea oxocutării lucrărilor în conformitate Cu
Logea 50/1991 (R2), Ordinul M.D.R.L. nr.839/2009, cu modificările şi completările ultorioare, rospectiv:
3.1.1 semnoază şi răspunde potrivit atribuţiilor prevăzute de Loge pentru conformitatea certificatolor do urbanism,
autorizaţiilor de construire san dosfiinţare, certificatolor do edificare a construcţiilor, anterior înaintării
acostora spre semnaro Socrotarului General şi Primarului.
3.1.1 urmăroşte rospoctaroa termenolor specialo de soluţionaro, aplicabile corerilor de emitoro a cortificatolor do
urbanism si autorizaţiilor do construiro/dosfiinţare, dopuse şi înrogistrato cu respectarea prevederilor Legii
50/1991’.
3.1.2 vizează şi comunică Inspectoratului judeţean în construcţii, precum Şi strticturii do spocialitato din
domeniul amonajării toritoriului şi urbanismului do Ia nivelul Consiliului judoţoan, în prima decadă a
fiocăroi luni, pentru luna anterioară, următoarelo documento, în format tipărit şi înfoma\ electronic:
lista planurilor urbanistico aprobato,
lista anunţurilor do încopero a execuţioi lucrărilor do construcţii,
-

-

lista certificatolor do urbanism omise sau prolungite, lista autorizaţiilor do construiro, dosfiinţaro,

organizaro executaro lucrări emiso san prolungito,
lista procosolor-vorbale do rocopţie, întocmito potrivit logii;
Vorifică rospoctaroa masurilor dispuso Ia controlul Statului oxercitat de cătro ISC Bacău şi organul do
control al structurii arhitoct-şef din cadrul Consiliului judeţean, întocmiroa listolor cu ovidonţa cortifkatolor
de urbanism şi autorizaţiilor do construire omiso, în vodorea asigurării caraetorului public prin afişaro online
sau prin consultaro Ia sodiul instituţiei conform provedorilor art.41 şi 55 din OMDRL 839/2009;
Dispuno porsonalului din cadrul Sorviciului urbanism şi amonajarea teritoriului,
3.1.3 olaboraroa sau actualizaroa procedurilor oporaţionalo privind dopunorea, înrogistrarea, omiterea
cortificatolor de urbanism şi autorizaţiilor do construiro pontru asigurarea rospoctării cadrului legal aplicabil
elaborarea san actualizarea procedurilor oporaţionalo privind cortificaroa edificării construcţiilor în scopul
actualizării ovidontelor cadastralo şi color fiscalo
3.1.4 olaborarea sau actualizarea procedurilor oporaţionalo privind analizarea solicitărilor do concosiuno,
inchirioro, suporficie.
-

3,2
Conduce structura do spocialitato cu atribuţii privind hi domoniul amonajării toritoriului şi urbanismului
prevăzuto do Logea 350/2001, Ordinul nr. 233/2016, H.G. nr. 525/1996, Ordinul nr.2701/2010, cu modifieărilo
şi complotărilo ulterioaro:
3.2.1

Conduce şi răspundo do rospoctarea disciplinoi în amonajaroa toritoriului şi urbanismului supusa
controlului oxercitat do Inspectoratul do Stat în Construcţii Bacău şi do Structura Arhitoct-şof al

-

-

3.2.2

judoţului Bacău, prin
aplicarea provodorilor documontaţiilor do urbanism elaborate, avizate şi aprobato potrivit Iogii, în
procodura do omitoro a cortificatelor do urbanism şi autorizaţiilor do construiro
rospoctarea logislaţioi privind activităţilo do anionaj aroa toritoriului şi urbanism provăzuto do Logoa
350/2001, OMDRAP nr. 233/2016, Ordinul M.D.R.T. 2701/2010 pontru aprobaroa motodologiei do
informare şi consultaro a publicului cu priviro la olaboraroa sau rovizuirea planurilor do amonajare a
toritoriului şi do urbanism; rogulamentul local roferitor la implicaroa publicului în olaborarea sau
revizuiroa planurilor do urbanism în municipiul Onoşti, aprobat prin }{CL 99/30.11.2011, rospectiv:
Conduce şi răspundo do
olaboraroa sau modificaroa spocificaţiilor tohnico pontru contractaroa sorviciilor do urbanism în
scopul olaborării, actualizării şi avizării documentaţiilor do urbanism do tip PUG, PUZ, PUD,
iniţiate do cătro Municipiul Oneşti prin Sorviciul achiziţii publico;
-

olaborarea procedurilor operaţionalo de iniţiore, însuşiro, avizaro a elaborării, actualizării,
modificării documentaţiilor do urbanism, în vedoroa respectării cadrului legal aplicabil
avizarea documentaţiilor de urbanism, întocmirea raportul arhitoctului-şof cc însoţoşto
documentaţia do urbanism înaintată Primarului pentru a fi promovată spre aprobaroa Consiliului
local
asigurarea caracterului public a prevederilor documentaţiilor do urbanism aprobate , în vigoaro
prin afişare online şi consultare la sediul instituţioi
-

-

-

3.2.3

Decide cu privire Ia
rogimul actualizăriilmodificării documontaţiilor do urbanism înscris in certificatelo do urbanism
cc au ca obiect o intonţic do construiro contradictorie roglemontarilor urbanistico în vigoare;
fundamentarea tehnică do specialitato a oportunităţii modificării provodorilor PUGIRLU prin
olaborarea PUZ, analizând studiilc do oportunitate si punctole do vedoro consultative ale
-

-

C.T.A.T.U.
conţinutul avizelor do oportunitate, întocmite do cătro Serviciu urbanism şi amenajaroa
toritoriului, somnate do arhitoctul-şef şi înaintato spre aprobaro Primarului
analizaroa studiilor do fundamontare a elaborării propunerilor do PUZ sau PUG
Acordă suport do spocialitato celorlalto structuri füncţionale din cadrul aparatului do spocialitate al
Primarului şi cu sorviciile publico aflate în subordinoa Consiliului local, în logătură cu problomolo do
urbanism şi amonajarea toritoriului;
-

-

3.2.4

3.3

Conduce şi uriuăreşte modul în care structura de specialitate cu atńbuţii privind recepţia
Iucrărilor do construciii si instalaţii aferente acestora,
respecta provederilo Logii 10/1995, a regulamontului aprobat prin H.G. nr. 273/1994,
întocmeşte situaţia procosolor-vorbalo do recopţio sau do constataro sonmato pe care lo comunică
Sorviciului control fiscal pentru detorminaroa impozitului po clădiri în conformitato cu prevedorilo
Codului fiscal în scopul înrogistrării în ovidenţolo fiscalo;
vorifica îndoplinirea tuturor condiţiilor prevăzuto do logo pontru omitoroa certificatelor do odificaro a
construcţiilor
-

-

3.4
3.4.1

AIte atribuţii din domeniul de competenţă:
Conduce activitatoa Dirocţioi urbanism pontru asiguraroa suportului tobnic do specialitate oforit
celorlalto compartimonto funcţionalo, în limita compotonţolor privind:
-

-

-

-

-

-

-

Constituirea bazei do date urbane şi gostionarea fişierolor do tip CAD cu trasoul reţololor primito
din partoa deţinătoriloťdo roţole odilitaro, în vodoroa consorvării acostor date pe suportul original.
Analiza solicitărilor do constituiro a droptului închiriero/concesionaro/superficio având ca obioct
bunuri imobile propriotate publică/privată a municipiului Onoşti, în strictă conformitato cu
prevodorile logalo şi documontaţiile do urbanism aprobato, în vigoaro;
Analiza solicitărilor do ocupare temporară a domeniului public/privat al municipiului One$i
pontru omitoroa avizului do amplasaro în condiţiilo prevăzuto Ia art.11 din Logoa 50/1991 (r2),
oxcoptând obioctolo sau amonajărilo provizorii pontru caro art.3 din Logea 50/1991(2) obliga
solicitanţii Ia obţineroa unoi autorizaţii do construiro; comunică Sorviciului Public do Politio
Locală situaţia acostor avize do amplasaro, în voderea autorizării activităţilor comercialo;
Formularoa do rapoarte/reforate/puncto do vodoro do spocialitato Ia acţiunilo aflate po rolul
instanţelor judocătoreşti cu impact asupra propriotăţii publico/privato a municipiul Ono$i, în
sprijinul Sorviciului Juridic şi Autoritato tutelară;
Participarea la oxportizo tehnice judiciaro şi oxtrajudiciare cu impact asupra propriotăţii
publico/privato a municipiul Onoşti;
Asiguraroa transmitorii datelor statistice legate do activitatea do specialitato, în format scris şi
oloctronic, cătro Consiliul Judoţean şi Institutul do Statistică
Biroului Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor
Asigură informatizarea administraţiei publice din municipiul One$i gostionarea şi consolidaroa
Sistomului Informatic Intograt pentru Management al Primăriei municipiului Onoşti, oxistent, cât
-

şi &rnizarea serviciilor publice prin mijloace electronice pentru cetăţeni, administraţia publică şi
mediul de afaceri prin intermediul Biroului tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor;
3.4.2

în exercitarea atribuţiilor stabilite prin Lege, Hotărâri de Guvern , Ordonanţe ale Guvernului, Ordine de
Ministru , Hotărâri ale Consiliului Local, Dispoziţii ale Primarului, arhitectuijef are obligaţia do a
respecta principiului ierarhiei actelor normative, principiul subordonării ierarhice, regimul
incompatibilităţilor şi conflictului de interese pentru a evita atragerea răspunderii penale, civile,
contravenţionale, disciplinare.
3.4.3 Conduce activitatea Direcţiei urbanism privind întocmirea proceselor-verbale de constatare prevăzute Ia
art.54 şi art.55 alin.(1) din secţiunea a 6-a din Normele metodologice do aplicare a Legii nr. 227/2015
privinďCodul fiscal, aprobate prin HG nr.1/2016 (TITLUL IX,, Impozite şi taxe locale” CAPITOLUL
II ,,Inipozitul pe clădiri şi taxa pe clădiri” SECŢIIJNEA a 6-a ,,Declararea, dobândirea, înstrăinarea şi
modificarea clădiriloť’) cu modificările şi completările ulterioare, referitoare la impunerea din oficiu a
clădirilor prevăzute la art.46 1 din Codul Fiscal si le comunica Direcţiei Economico-financiare
3.4.4 Conduce activitatea Direcţiei urbanism pentru ducerea Ia îndeplinire a masurilor dispuse instituţiei de
către Primar în urma activităţii de audit şi control al reprezentanţilor Curţii de conturi, întocmind
rapoartele solicitate în acest sons de către compartimentul de audit public intern.
-

-

3.4.5 Conduce activitatea Direcţiei urbanism privind verificarea pe teren a situaţiei imobilelor terenuri sau
clădiri în scopul emiterii tuturor actelor administrative necesare operaţiunilor notariale, operaţiunilor de
natură topografică şi cadastrală prin care se certifica regimul tehnic al imobilelor terenuri sau construcţii;
(certificate de atestare/adeverinţa privind edificarea construcţiilor, adeverinţe situare imobil in intravilan
sau în extravilan , adeverinţe existenţa sau inexistenţa construcţie, adeverinţă privind schimbarea
destinaţiei a unui imobil în funcţiuniłe permise hi documentaţiile de urbanism aprobate, în vigoare si
condiţiile art.1 1 din Legea 50/1991)
3.4.6 Verifica gradul de competenţă profesională al subordonaţilor, cunoaşterea şi respectarea prevederilor
legislaţiei de specialitate, evaluează performanţele acestora.
3.4.7 Repartizează lucrările şi sarcinile ce revin personalului Direcţiei urbanism, aproba cererile de concediu
asigurându-se ca îndatoririle vor fi preluate de către înlocuitor.
3.5. Atribuţii şi responsabilităţi în domeniul sistemului do control managerial intern:
3.5.1 Elaborează proceduri documentate, în coordonarea Comisiei de monitorizare, având Ia bază obligatoriu
structura minimală prevăzută hi Procedura documentată;
3.5.2 Identifică şi evaluează riscurile aferente obiectivelor şilsau activităţilor Ia nivelul
compartimentului, în conformitate cu elementele minimale din Registrul de riscuri;
3.5.3 întocme$e situaţii centralizatoare/raportările anuale privind etapele şi paşii realizării unui proces sau
unei activităţi în domeniul gestionării riscurilor şi elaborării Registrului riscurilor;
3.5.4 Răspunde Ia nivelul compartimentului de procesul do actualizare a obiectivelor generale şi specifice, a
activităţilor procedurale, a procesului de gestionare a riscurilor, a sistemului do monitorizare a
performanţelor, a situaţiei procedurilor şi a sistemului de monitorizare şi do raportare, respectiv
informare către conducătorul entităţii publice.
3.5.5 Asigură, Participă şi Răspunde pentru elaborarea4ctualizarea documentelor Sistemului do Control Intern
Managerial (SCIM) hi conformitate cu legislaţia specifică, în vigoare, potrivit responsabilităţilor stabilite
prinDispoziţia de constituire şi Regulamentul de Organizare şi Funcţionarea al Comisiei do Monitorizare
(CM), coordonare şi îndrumare metodologică responsabilă cu implementarea şi dezvoltarea 5dM la
nivelul Primăriei Municipiului Oneşti.

3.6 Atribuţii şi responsabilităţi în domeniul managementului calităţii şi mediului
3.6.1 Să cunoască şi să respecte cerinţele SR EN ISO 9001:2008 şi SREN ISO 14001:2005;
3.6.2 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 funcţionării
acestui sistem.
3.6.3 Să utilizeze corect echipamentele IT, aparatura, autoturismele şi alte mijloace de producţie;
3.6.4 să conştientizeze importanţa conformităţii cu politica în domeniul calităţii şi mediului şi Cu cerinţele
sistemutui de management integrat calitate-mediu, cerinţele legale, de reglementare şi a altor părţi
interes ate;
3.6.5 să acţioneze într-un mod responsabil faţă de mediu şi sănătatea şi securitatea ocupaţională;
3.6.6 să reducă impactul negativ asupra mediului al activităţilor realizate;
3.6.7 să asigure un consum redus şi previne risipa de materii prime, material; resurse naturale şi energie;
3.6.8 să asigure pe cât posibil reciclarea sau refotosirea materialelor;
3.6.9 să reducă impactul activităţilor şi operaţiilor asupra florei, faunei, reliefului, esteticii şi vecinătăţilor
3.6.10 să facă propuneri pentru a preveni degradarea gravă sau ireversibilă a mediului;
3.6.11 să prevină apariţia incidentelor/accidentelor şi intervine în situaţii de urgenţă pentru limitarea şi
remedierea efectelor asupra mediului şi sănătăţii şi securităţii ocupaţionale;
3.6.12 să separe deşeurile înainte de colectare, în vederea valorifícării sau eliminării acestora.
3.7. Atribuţii şi responsabilităţi referitoare Ia securitatea şi sănătatea în muncă
3.7.1 să îşi însuşească şi să respecte prevederile legislaţiei din domeniul securităţii şi sănătăţii în munca
specifice postului său;
3.7.2 să comunice imediat şefblui ierarhic superior şi lucrătorului desemnat once situaţie de muncă despre
care au motive întemeiate să 0 considere tin pericol pentru securitatea şi sănătatea personalului
instituţiei, precum şi once defkienţă a sistemelor de protecţie.

Bibliografia, tematica, atribuţiile prevăzUte în fi~a postului, precum şi alte date necesare
desfăşurării concursului se afi~ează pe pagina de internet a Primăriei municipiului Oneşti,
www.onesti.ro.
Persoanele de contact în vederea primirii/verificărä dosarelor de concurs sunt:
Dochiţescu Manuela ~efbirou / Boţu Vasilica şef serviciu la Serviciul resurse umane, relaţii
cu publicul et.5, carn.5011503, nr.de telefon 0234/324243/224/216.
adrese de e-mail: manue1a.dochitescu(â~oneSti.ro, vasi1ica.botu(~onesti.ro
—

—

*C~didaţii vor avea în vedere niodificările şi completările aduse legislaţiei din bibliografie.

