ROMÂNIA
JUDEŢUL BACĂU
MUNICIPIUL ONEŞTI
B-dul 0
Nr.

,‘b~9 601032, Tel: 02343 4. 4.,
‚3
din
4. 1

i’Ş.

..

1 340, Fax: 0234.313.911, 0234.321.869

ANUNŢ
Având în vedere prevederile art.618, aIm. (3), aIm. (10) din Ordonanţa Iirgenţă nr. 57 2019
privind Codul adm~nistrativ cu modificăriłe şi completările ulterioare coroborate cu prevederile I-lolărârii
Guvemului nr. 611 2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei

funcţionarilor publici

CU

modificările şi completările ulterioare
Primăria Municipiului Oneşti

Organizează concurs de promovare pentru ocuparea postului vacant aferent funcţiei
publice de conducere de ~ef serviciu gr. lila Serviciul administraţie publică din cadrul Aparatului
de specialitate al Primarului municipiului One~ti, pe perioadă nedeterminată, Ia sediul din str.
Oituz nr. 17, Municipiul Oneşti, judeţul Bacău, după cum urmează:
. proba scrisă in data de 09.05.2022, ora 10,00;
.
proba interviu în termen de maxim 5 zile lucrătoare de Ia data susţinerii probei
sense, doar acei candidaţi care au obţinut minim 70 puncte Ia proba scrisă.
Condiţiile specifice de participare Ia concursul de promovare pentru ocuparea funcţiei
publice vacante sunt cele prevăzute de fişa post, respectiv:
să Tie numiţi într-o funcţie publică din clasa I;
. să aibă minimum S ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei
publice;
. să aibă studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în
domeniul: ~tiinţe juridice.
. Să fie absolvenţi Cu diplomă de studii universitare de master în domeniul administraţiei
publice, management sau în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice sau cu
diplomA echivalentă conform prevederilor art. 153 aIm. 2) din Legea educaţiei naţionale nr.
1 2011 cii modificările şi completările ulterioare.
. să nu aibă în cazierul administrativ o sancţiune disciplinară neradiată în condiţiile O.U.G.
nr. 57 2019 privind Codul administrativ, cii modificările şi completănile ultenioare
. Cuno~tinţe de operare pe Calculator dovedite prin documente care să ateste deţinerea
competenţelor (certificatldiplomă), emise în condiţiile legii, nivel mediu;
.

În vederea participării la concurs, în termen de 20 de zile de Ia data publicării anunţului pe
pagina de internet a autonităţii sau instituţiei publice organizatoare candidaţii depun dosarul de
concurs, care conţine în mod obligatoniu:
a) formularul de înscriere prevăzut în anexa nr. 3;
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;

e) copie a diplomei de master în domeniul administraţiei publice, management on în
specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, după caz, în situaţia în care
diploma de absolvire sau de licenţă a candidatului nu este echivalentă cu diploma de studii
universitare de master în specialitate, conform prevederilor art. 153 aim. (2) din Legea
educaţiei naţionale in. 1/20t 1, cu modificările şi completările ulterioare;
f) copia cametului de muncă şi a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată,
care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea
postului/funcţiei sau pentru exercitarea profesiei;
g) copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu ccl mult 6
luni anterior deruIării concursului de către medicul de familie al candidatului;
h) cazierul administrativ
Depunerea documentelor se face la Serviciul resurse umane, relaţii cu publicul din cadrul
Primăriei Municipiului Oneşti într-un dosar plic, în perioada 01.04.2022-20.04.2022, inclusiv.
Următoarele formulare sunt puse la dispoziţia candidaţilor prin secretarul comisiei de
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. Formularele pot fi accesate pe pagina de internet a instituţiei www.onesti.ro
secţiunea Anunţ concurs.
—

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

—

Bibliografia concursului de promovare
1.
Constituţia României, republicată;
2.
Ordonanţa de Urgenţă a Guvernuiui nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu
modificările ~i completările ulterioare;
3.
Legea in. 554/2004 privind contenciosul administrativ, cu modifícările şi
completările ulterioare;
4.
Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu
modiflcărilc ~i completările ulterioare;
5.
Legea nr.319/2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă, cu modificările ~i completările
ulterioare;
6.
Legea nr.481/2004 privind protectia civilă, cu modificările ~i completările
ulterioare;
7.
Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor
normative, republicată 2, cu modificările şi completările ulterioare;
8.
Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi,
republicată,cu modifîcăriie şi completările ulterioare;
9.
Ordonanţa Guvernului in. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor
formelor de discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
Tematica concursului de promovare:
1 Constituţia României republicată, integral;
2 Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu
modificările ~i completările ulterioare; Partea I
Dispoziţii generale; Partea III
Adrninistraţie publică locală, tilul V, capitolele I
IV ~i VIII; Partea VI
Statutul
funcţionarilor publici; Partea VII Răspunderea administrativă, Anexa nr. 1 Procedură
—

—

—

—

—

—

—

3

de organizare şi publicare a monitoarelor oficiale ale unităţilor/subdiviziunilor
administrativ-teritoriale, în format electronic;
Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările
ulterioare, Capitolul I Dispoziţii generale, Capitolul II Procedura de soluţionare a
cererilor în contenciosul administrativ ~i Capitolul III Procedura de executare;
Legea nr.544/2001 privind liberul acces Ia informaţiile de interes public cu modificările şi
completările ulterioare, Capitolul II Organizarea şi asigurarea accesului la informaţiile de
interes public;
Lcgca nr.3 19/2006 a sccurităţii şi sănătăţii în muncă, cu modificările ~i completările
ulterioare, integral;
Legea nr.481/2004 privind protectia civilă, cu modifîcările ~i completările ulterioare,
integral;
Legea nr. 24/2000 privind normele de telmică legislativă pentru elaborarea actelor
normative, republicată 2, cu modificările şi completările ulterioare, Capitolul III
Elaborarea actelor normative, Capitolul IV Redactarea actelor normative, Capitolul V
Structura actului normative ~i Capitolul VI Modificarea, completarea, abrogarea şi alte
evenimente legislative;
Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi,
republicată,cu modificările şi completările ulterioare integral;
Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de
discriminare, republicată, en modificările şi completările ulterioare integral.
-

—

-
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III. Atribuţiile postului» :
3.1. Atribuţii specifice:
3.1.1. Organizează, coordonează, îndrumă, urmăre~te, conduce, desfă~oară activităţile serviciului

3.1.2.
3.1.3.
3.1.4.
3.1.5
3.1.6.
3.1.7.
3.1.8.

administraţie locală ~i răspunde de desfă~urarea acestei activităţi conform prevederilor
legale;
Stabile~te obiectivele generale, obiectivele specifice ~i indicatorii de performanţă penn
personalul din cadrul serviciului din subordine în vederea realizării obiectului de activitate
al aparatului de specialitate al primarului.
Participă la angajarea personalului din subordine, în condiţiile legii, organizează acţiuni de
instruire ~i cre~tere a competenţei profesionale a salariaţilor.
Intocme~te rapoarte de evaluare a performanţelor profesionale individuale pentru
personalul din subordine.
Aduce Ia cuno~tinţa întregului personal din subordine prevederile regulamentului de
organizare ~i funcţionare, a tuturor măsurilor, dispoziţiilor conducerii UAT municipiul
One~ti cu implicaţii asupra activităţii personalului din subordine.
In vederea aplicării unitare a prevederilor legale în domeniu, instruie~te personalul din
subordine cu privire Ia aplicarea legislaţiei ~i a modificărilor legislative din domeniu, on
de căte on situaţia o impune.
Repartizează personalului din subordine, pe cale ierahică corespondenţa ~i alte sarcini
stabilite spre rezolvare ~i stabi1e~te măsurile ce se impun pentru respectarea termenelor
pentru rezolvarea acestora.
Propune ~i ia măsuri în vederea îmbunătăţirii activitäţii din cadrul serviciului pe care îI
coordonează, colaborează ~i conlucrează cu celelalte structuri din cadrul instituţiei,
răspunde cu promptitudine la solicitările acestora.

) Se stałjiIesc pe baza activităţilor care presupun exercitarea prerogativelor de putere publici, in concordanţă Cu specificul funcţiei publice
corespunzătoare postului.

3.1.9. Răspunde de păstrarea secretului asupra tuturor activităţilor desfă~urate în cadrul
serviciului conform clauzei dc conf~denţialitate ~i flu poate fi obligat Îfl fl~C~ 0 circumstanţă
do către nici o persoană fizică sau juridică să divulge secretul profesional.
3.2. Atribuţii specifice în domeniul administraţiei puMice:
3.2.1 Primeşte proiectele do hotărâri iniţiate de către Primarul Municipiului Oneşti, prin aparatul
de specialitate al acestuia, şi/sau de către consilierii Consiliului Local, precum şi de alte
persoane care au această calitate conform legii;
3.2.2 verifică dacă sum îndeplinite condiţiile legale do procedură privind iniţierea şi promovarea
proiectelor de hotărâri (existeflţa notelor do fundamentare, referatelor de aprobare,
rapoartelor de specialitate, a extrasului din legislaţia invocată, documentaţia aferentă, etc)
şi Ic înaintează Secretarului general al Municipiului Oneşti pentru obţinerea avizului de
legalitate sau după caz, le returflează iniţiatorului în vederea revizuirii;
3.2.3. întocme~te ~i redactează proiecte de hotărâri ~i rapoarte de specialitate stabilite în
competenţa compartimentului;
3.2.4. transmite proiectele de hotărâri înregistrate compartimentelor de resort din aparatul de
specialitate al primarului ~i/sau serviciilor/instituţiilor publice do sub autoritatea
consiliului local în vederea întocmirii rapoartelor de specialitate, precum ~i secretarului
general al Municipiului One~ti în vederea avizării pentru legalitate;
3.2.5. urmăre$e elaborarea documentaţiei complete aferente introducerii în proiectul ordinii de
zi a proiectelor de hotărâri înregistrate;
3.2.6. asigură întocmirea ordinii do zi a şedinţelor Consiliului Local şi semnarea acesteia în
termenul legal;
3.2.7. asigurară buna organizare a procedurilor de convocare, prezenţă ~i informare a
consilierilor locali la lucrările consiliului, cu privire la data ~i ordinea do zi, materialele de
~edinţă ~i alte obligaţii legale;
3.2.8. asigură aducerea la cunoştinţă publică a ordinei de zi a şedinţelor Consiliului Local prin
afişare la sediul Primăriei Municipiului Oneşti şi pe pagina de internet, comunicarea
acesteia către Instituţia Prefectului, mass-mediei, precuin şi societăţii civile, la cererea
acesteia;
3.2.9. mntocmeşte mapele de lucru corespunzătoare ordinii de zi a şedinţelor Consiliului Local în
vederea difuzării acestora, în format electronic, consilierilor locali, Primarului,
Viceprimarului, mass-mediei, precum şi societăţii civile, Ia cererea acesteia, precum şi
actele normative care pot avea legătură cu activitatea Consiliului Local;
3.2.1O3ntocme~te minuta ~edinţelor consiliului local ~i a proceselor-verbale do ~edinţă ~i ţine
evidenţa ~i asigură publicitatea acestora, în condiţiile legii;
3.2.l1.arhivează minuta, procesele verbale ale şedinţelor şi hotărârile adoptate do către Consiliul
Local;
3.2.12.asigură suportul pentru redactarea hotărârilor adoptate do consiliul local, semnarea,
înregistrarea, atestarea autenticităţii ~i publicitatea acestora;
3.2.13.întocmeşte lista privind prezenţa consilierilor locali la şedinţele în plen pe care o comunică
serviciului resurse umane împreună cu prezenţa pe comisiile do specialitate, în vederea
calculării şi acordării indenmizaţiei lunare consilierilor locali;
3.2.14. ţine evidenţa hotărârilor adoptate de consiliul local, în registrul special do hotărâri al
consiliului local ~i le comunică în termenul legal prefectului în vederea exercitării
controlului de legalitate ~i aduce la cuno~tinţă publică hotărârile Consiliului local cu
caracter normativ prin afí~are la sediul instituţiei ~i pe site-ul primăriei municipiului
One~ti;

3.2.15. ţine evidenţa dosarelor de ~edinţă ~i evidenţa acestora;
3.2.16.prime~te, înregistrează ~i arhivează rapoartele anuale de activitate ale consilierilor locali;
3.2.1 7.tine evidenţa consilierilor locali ~i a schimbărilor survenite în timpul mandatului;
3.2.1 8.urmăre~te elaborarea documentaţiei complete aferente finalizării proiectelor de dispoziţie,
a dispoziţiilor, comunicare acestora ~i arhivarea
3.2.19.participă la realizarea lucrărilor pentru alegerile locale pentru alegerea autorităţilor
locale/generale pentru alegerea membrilor parlamentului ~i pre~edintelui României,
alegerile europarlamentare ~i/sau a referendumurilor locale/naţionale;
3.2.20.efectuează operaţiuni în Registrul Electoral cuprinzând cetăţenii români cu domiciliul sau
reşedinţa în ţară Si asigură actualizarea, în Registrul electoral, a informaţiilor privind
cetăţenii români cu drept de vot, precum şi a informaţiilor privind arondarea acestora la
secţiile de votare;
3.2.21.asigură întocmirea, tipărirea, actualizarea ~i comunicărea listelor electorale permanente
cuprinzând alegătorii cu domiciliul san reşedinţa în România, pe secţii de votare, pe baza
datelor şi informaţiilor cuprinse în Registrul electoral;
3.2.22.ţine evidenţa persoanelor cărora li s-a interzis exercitarea dreptului de a alege, pe durata
stabilită prin hotărâre judecătorească definitivă ~i radiază persoanele decedate, persoanele
care ~i-au pierdut cetăţenia română, în termen de 24 de ore de Ia data luării la cuno~tinţă,
din listele Electorale permanete ~i din Registrul Electoral electronic;
3.2.23.verifică îndeplinirea condiţiilor impuse de Legea nr.52/2003 privind transparenţa
decizională în administraţia publică în vederea întocmirii anunţului de afi~are pe site;
3.2.24.urmăre~te păstrarea ~i arhivarea în bune condiţii, a arhivei cu documentaţiile procedurilor
derulate la nivelul compartimentului secretar general;
3.3. Atribuţii specifice în domeniul SSM ~i protecţie civilă:
3.3.1. urmăre~te punerea în aplicare a documentelor specifice SSM ~i a documentelor
operative de intervenţie şi răspuns în cazul procedurii situaţiilor de
protecţie
civilă;
3.3.2. verifică elaborarea programului anual de instruire, cu tematicii pentru toate categoriile de
personal ~i fazele de instruire;
3.3.3. controlează modul de desVa~urare a activităţii de instruire conforn Programului anual de
control pe linie de SSM;
3.3.4. verifică îndeplinirea tuturor procedurilor necesare pentru controlul medical obligatoriu,
testarea psihologică la nivel SSM;
3.3.5. urmăre~te realizarea măsurilor dispuse de către inspectorii de muncă, cu prilejul vizitelor
de control dispuse de către inspectorii de muncă ~i al cercetării evenimentelor;
3.3.6. colaborează cu organe de control, serviciile externe de prevenire ~i protecţie, cu medicul de
medicina muncii, în vederea coordonării măsurilor de prevenire ~i protecţie;
3.3.7. urmăre~te realizarea măsurilor de eficientizare a activităţii de sănătate, în limita
responsabilităţii atribuite de prevederile legale în domeniu, precum ~i a dispoziţülor ~efilor
ierarhici;
3.3.8. verifică aducerea la indeplinire a planurilor privind activităţile de protecţie civilă anuale şi
lunare;
3.3.9. verifică dacă personalul cu atribuţii în domeniu a asigurat măsurile de protecţie civilă,
bunurilor materiale, valorilor culturale şi mediului înconjurător împotriva efectelor
negative ale situaţiilor de urgenţă ,dezastrelor ,conflictelor armate;
3.3.1O.prezintă informări cu privire la realizarea măsurilor de protecţie civilă, a pregătirii şi alte
probleme specifice;
3.3.11 .propune măsuri de îmbunătăţire a activităţii de protecţie civilă, în domeniul situaţiilor de

urgenţă şi dezastrelor în zona de competenţă;
3.3. 12.acordă asistenţă do specialitate , verifică îndeplinirea măsurilor stabilite potrivit
prevederilor legii, regulamentelor, instrucţiunilor şi ordinelor în vigoare;
3.3.13 .participă la activităţile do prevenire (controale, cursuri, instructaje, analize, consfătuiri,
concursuri) organizato do I.S.U.J. ,,MR. C-TN ENE BACAU” şi la actiunile do
intervenţie în zona do competenţă;
3.3. 14.participă la convocări , bilanţuri, analize şi alto activităţi conduse do eşaloanele superioare;
3.3.1 5.prezintă propuneri pentru introducerea în bugetul do venituri şi cheltuieli a fondurilor
necesare pentru înzestrarea formaţiilor şi realizarea măsurilor de protecţie civilă;
3.3.16.desfăşoară activităţi do informare publică pentru cunoaşterea do către cetăţeni a tipurilor
do rise specifice zonei do competenţă, măsurilor do prevenire, precum şi a conduitei do
urmat pe timpul situaţiilor de urgenţă;
3.3.17.participă Ia elaborarea reglementărilor spocifîce zonei do competenţă în domeniul
prevenirii şi intervenţiei în situaţii do urgonţă;
3.3.1 8.organizează pregătirea personalului propriu;
3.4. Atribuţii şi responsabilităţi în domeniul sistemului de control managerial intern:
3.4.1. Elaborează proceduri documentate, in coordonarea Comisici do monitorizare, având la
bază obligatoriu structura minimală prevăzută în Procedura documentată;
3.4.2. Identifică şi evaluează riscurile aferente obiectivelor şilsau activităţilor Ia nivelul
compartimcntului, în conformitato cu olomentele minimale din Registrul do riscuri;
3.4.3. Întocme~te situaţii centralizatoareĺraportările anuale privind etapele şi paşii realizării unui
proces sau unei activităţi în domeniul gestionării riscurilor ~i elaborării Registrului
riscurilor;
3.4.4. Răspundo 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 do
raportare, respectiv informare către conducătorul entităţii publice.
3.4.5 Asigură, Participă ~i Răspunde pentru elaborarea/actualizarea documentelor Sistemului do
Control Intern Managerial (SCIM) în conformitate CU legislaţia specifîcă, in vigoare,
potrivit responsabilităţilor stabilite prin Dispoziţia de constituire ~i Regulamentul do
Organizare ~i Funcţionarea al Comisiei do Monitorizare (CM), coordonare ~i îndrumare
metodologică responsabilă cu implomentarea ~i dezvoltarea SCIM Ia nivelul Primăriei
Municipiului One~ti
3.5. Atribuţii

$ responsabilităţi în domeniul managementului calităţii ~i mediului

3.5.1 Să cunoscă şi să respecto cerinţele SR EN ISO 900 1:2008 şi SR EN ISO 14001:2005;
3.5.2 Să cunoască şi să respecte prevederile aplicabilo postului cuprinse in documentaţia
sistemului do management integrat calitate şi mediu şi să acţioneze pentru
îmbunătăţirea continuă a hrncţionării acestui sistem.
3.5.3 Să utilizeze corect echipamentele IT, aparatura, autoturisniele şi alto mijloace do
producţie;
3.5.4 să conştientizeze importanţa conformităţii cu politica in domoniul calităţii şi mediului
şi cu cerinţele sistemului de management integrat calitate-mediu, cerinţelo legalo, do
reglementare ~i a altor părţi interosato;

3.5.5 sA acţioneze într-un mod responsabil faţă de mediu ~i sănătatea ~i securitatea
ocupaţională;
3.5.6 să reducă impactul negativ asupra mediułui al activităţilor realizate;
3.5.7 să asigure un consum redus ~i previne risipa de materii prime, materiale, resurse
naturale ~i energie;
3.5.8 să asigure pe cât posibil reciclarea sau refolosirea materialelor;
3.5.9 să reducă impactul activităţilor ~i operaţiiior asupra florei, faunei, reliefului, esteticii şi
vecinăţăţilor;
3.5.10 să faeă propuneri pentru a preveni degradarea gravă sau ireversibilă a mediului;
3.5.11 să prevină apariţia incidentelor accidentelor ~i intervine în situaţii de urgenţă pentru
limitarea şi remedierea efectelor asupra mediului şi sănătăţii şi securităţii ocupaţionale;
3.5.12 să separe deşeurile înainte de colectare în vederea valorificării sau eliminării acestora.
3.6. Atribuţii şi responsabilităţi referitoare Ia securitatea ~i sănătatea în muncă
3.6.1. să îşi însuşească şi să respecte prevederile legislaţiei din domeniul securităţii şi sănătăţii în
munca specifice postului său;
3.6.2. să comunice imediat ~efu1ui ierarhic superior şi Iucrătorului desenmat once situaţie de
muncă despre care au motive întemeiate să o considere un pericol pentru securitatea ~i
sănătatea personalului instituţiei, precum ~i once deficienţă a sistemelor de protecţie.

Persoanele de contact:
Dochiţescu Manuela consilier superior sau Boţu Vasilica- ~ef serviciu
adresele de mail: manuela.dochitescu onesti.ro vasilica.botu onesti.ro.

