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ANUNŢ

Având in vcdcrc prcvcdcrilc art.618, aIm. (3), aIm. (10) din Ordonanţu Urgcnţă nr. 572019
privind (‘odul administrativ cu modificările şi completările ulterioare coroborate cu prevederile Hotărârii
Guvernului nr. 611 2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei
funcţionarilor pubtici cu modificărite şi completările ulterioare, art. II din Legea nr. 203 2020 pentru
modificarea şi completarea 1 egii nr.55 2020 privind unele măsuri pentru prcvcnirea şi
combaterea efectelor pandemiei de COVID- 19;

Primăria Municipiulul Oneşti

Organizează concurs de promovare pentru ocuparea postului vacant aferent funcţiei
publice de conducere de şef birou gr. lila Birou tehnologia mnformaţiei ~i comunicaţiilor din
cadrul Aparatului de specialitate al Primarului municipiului Oneşti, pe perioadă nedeterminată,
Ia sediul din str. Oituz nr. 17, Municipiul One~ti, judeţul Bacău, după cum urmează:

. proba scrisă în data de 16 martie 2022, ora 10,00;

. proba interviu în ternien de maxim 5 zile Iucrătoare de Ia data susţinerii probei
scrise, 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 lie numiţi într-o funcţie publică din clasa I;

. să aibă minimum 5 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice;

. să aibă studii universitare de Iicenţă absolvite cu diploma de licenţă sau echivalentă în
domeniul : ştiinţe inginereşti în unul din domeniile de licenţă: calculatoare ~i tehnologia
informaţiei sau ingineria sistemelor.

. Să Be absolvenţi cu diplomă de studii universitare de master în domeniul administraţiei
publice, management sau în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţici publicc sau cu
diploma echivalentă conform prevederilor art. 153 aIm. 2) din Legea educaţiei naţionale nr.
1 2011, cu 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 cu modificările şi completările ulterioare;

. Cuno~tinţe de operare pe calculator dovedite prin documente care să ateste deţinerea
competenţelor (certificatldiplomă), emise in condiţiile legii, nivel mediu;

În vederea participării Ia concurs, în termen de 20 de zile de Ia data publicării anunţului pe
pagina de internet a autorităţii sau instituţiei publice organizatoare, candidaţii depun dosarul de
concurs, care conţine în mod obligatoriu:

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 ĺisncţiei publice, după caz, în situaţia în care
diploma de absolvire sau de Iicenţă a candidatului flu este echivalentă cu diploma de studii
universitare do master in specialitate, conform prevederilor art. 153 aIm. (2) din Legea
educaţiei flaţionale nr. 1/2011, cu modifícările şi completările ulterioare;

I) copia carnetului 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 cel mult 6
luni anterior derulării coflcursului de către medicul de familie al candidatului;

h) cazierul admiriistrativ

Depunerea documentelor so face la Serviciul resurse umane, relaţii cu publicul din cadrul
Primăriei Municipiului Oneşti într-un dosar plic, in perioada 10.02.2022-01.03.2022, inclusiv.

Următoarele formulare sunt puse la dispoziţia candidaţilor prin secretarul comisiei do
concurs: Formularul do 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 f~ accesate pe pagina do 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:
1. Constituţia României — republicată;
2. Partea a HI-a ~i partea a VI-a din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu
modificările şi eompletările ulterioare
3. Legea 202/2002 — privind egalitatea do ~anse ~i tratameflt între femei ~i bărbaţi,
republicată, cu modificările ~i completările ulterioare;
4. Ordonanţa de Guvern nr. 137/2000 — privind prevenirea ~i saneţionarea tuturor formelor de
discriminare, republicată, cu modificările ~i completările ulterioare;
5. Ordinul Secretarului General al Guvernului nr. 600/2018 privind aprobarea Codului
controlului intern managerial al entităţilor publice, cu moditicările şi completările ulterioare.

6. H.G. nr.123/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice do aplicare a Legii
nr.544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modifîcările şi
completările ulterioare;
7. . Sisteme do operare (Microsoft Windows XP, Vista, Windows 7, Windows 8 ~i Windows
10, Windows Server);
8. Reţele do calculatoare — Peter Norton, Dave Kearns, Ed. Teora;

Tematica eoncursului:
.1. Constituţia României, republicată -CAPITOLUL H - Drepturile şi libertăţile fundamentale;
2. Reglementări privind Administraţia publică Iocală (Partea a 111-a — Codul administrativ, cu
modificările ~i completările ulterioare);



3. Reglenmatări privind Statutul funcţionarilor publici, prevedeni aplicabile personalului
contractual dinadministraţia publică şi evidenţa personalului plătit din fonduri publice (Partea a
VJ-a — Codul administrativ, cu modifkările ~i completările ulterioare);
4 Egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi în domcniul muncii (Capitolul II
Legea 202/2002);
5. Tratamente discriminatorii, Hartuire, Hartuire morala ( art II— OG 137/2000);

6. OSGU nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităţilor
publice, cu modificările şi completările ulterioare;
7. Reglementări privind liberul acces la inforniaţiile de interes public
8. Sisteme de Operare Windows 10 ~i 7/8/XP Professional, — Windows Server Help sisteme ~i
Documentaţii speciűce ale producătorilor;

a) Rolurile Serverelor,
b) Gestiunea utilizatorilor ~i a drepturilor de acces la resursele PC
c) Sistemul de ü~iere la sistemele do operare Windows pentru PC

9. 1. Tipuri de reţele ~i Topologii ale reţelelor locale Cunoştinţe generale despre reţele do
calculatoare: principii, protocoale, practice;

a) Notiuni do baza - nivelurile f~zic, legatura do date, retea si transport
b) Construirea retelelor locale LAN - Ethernet, Token Ring, FDDI, ATM
c) Construirea retelelor de mare suprafata (WAN) - instalatii de transmisie, modemuri si

telmologii de Apelare, servicii de acces Ia distanta
d)Sisteme de operare in retea
2. Infrastructura reţelelor;
a) Instalarea , configurarea, gestionarea , monitorizarea si depanarea serviciului DNS

într-o infrastructura de reţea tip Windows.
b. Instalarea, configurarea, gestionarea, monitorizarea si depanarea protocolului DHCP intr-o
infrastructura de retea tip Windows.

c) Instalarea, configurarea, gestionarea, monitorizarea si depanarea protocoalelor de reţea
într-o infrastructura de retea tip Windows.

III. Atribuţiile postuluil) :

3.1. Atribuţii specifice:

3.1.1. Asigură Managementul utilizării Tehnologiei Informaţiei ~i Comunicaţiilor (IT&C) —

previziune, organizare, coordonare, antrenare-motivare ~i control-evaluare — pentru buna
desfă~urare a activităţii compartimentelor de specialitate ale Primăriei Municipiului
One~ti;

3.1.2. Coordonează proiectele privind dezvoltarea Sistemelor lnförmatice pentru Managementul
activităţilor Primăriei Municipiului One~ti, urmărind asigurarea compatibilităţii ~i
interoperabilităţii cu sistemul Informaţional/Informatic existent, aflat deja în exploatare
curentă;

3.1.3. Urmăre~te ~i Coordonează activitatea de Monitorizare Proceduri Administrative in acord
cu procedura de organizare ~i publicare a Monitorului Ofleial Local, în format electronic;

3.1.4. Răspunde ~i coordonează activităţile de utilizare, întreţinere, protecţie, creare, ~i arhivare a
Bazelor de Date in administrare ~i asigură asistenţă tehnică do specialitate utilizatorilor;

3.1.5. Asigură Serviciile publice prin mijloace electronice — publicare/acces la informaţiile do
interes public gestionate cu programele, aplicaţiile ~i sistemele informatice aflate în
exploatare curentă;

Se stabilesc pe baza acuvităţilor Care presupun exercitarea preragativelor de putere publică, in concordanţä cu specificul funcţiei publice corespunzătoare
postului,



3.1.6. Analizează, repartizează ~i verifică soluţionarea în termen legal a coresponđenţei
transmise spre rezolvare Biroului IT&C — Secretar General, privind activitatea de
specialitate, specilică;

3.1.7. Monitorizează buna f’uncţionare a resurselor Hardware — Software ale Sistemelor IT&C,
asigurând calitatea, eficienţa ~i eficacitatea în utilizare, întocme$e rapoarte, studii,
evaluări privind activitatea ~i füncţionarea curentă ~i propune noi măsuri pentru
eficientizare;

3.1.8. Coordonează ~i verifică activităţile necesare pentru managementul resurselor IT&C —

IT/IS (Information Technology — Arhitecturi ~i Infrastructuri IT&C)/ (Information
Systems — Sisteme, Aplicaţii, Programe ~i Servicii Informatice) ~i menţinerea
confoimităţii cii caduul legislaliv, veuiĺkale ~i evaluate piin misiunile de Audit Informatic—
IT&C, analizează ~i creează rapoarte ~i evaluări referitoare la activitatea curentă/de
perspectivă ~i propune măsurile necesare pentru dezvoltare/efucientizare;

3.1.9. Actualizează Strategia IT&C — IT/IS (Information Technology — Arhitecturi ~i
Infrastructuri IT&C)/ (Information Systems — Sistcmc, Aplicaţii, Programe ~i Scrvicii
Informatice), în acord cu legislaţia în vigoare, asigură condiţiile organizatorice necesare
implementării, testării ~i trecerii în exploatare;

3.1.10. Conlucrează cu speciali~tii IT&C în acţiunile de implementare a Strategiei de
informatizare în vederea atingerii obiectivelor propuse în concordanţă cu normele ~i
metodologiile unitare din domeniul informatic Ia nivel local, naţional ~i chiar
internaţional;

3.1.11. Se preocupă permanent de ridicarea pregătirii profesionale de specialitate, conform
legislaţiei actuale, prin cursuri ~i prin studiu individual, strict corelate cu atribuţiile
specifice de serviciu;

3.1. 12.Asigură coordonarea utilizatorilor în vederea exploatării efuciente a resurselor informatice,
a programelor ~i aplicaţiilor informatice, a noilor produse ~i facilităţi software
implementate cu respectarea securităţii ~i confidenţialităţii informaţiilor ce fac obiectul
legislaţiei în vigoare;

3.1.13 .Răspunde pentru respectarea prevederilor Łegii nr. 161/2003, cu modifucările ~i
completările ulterioare, Titlul II - Transparenţa în administrarea informaţiilor ~i serviciilor
publice prin mijloace electronice ~i Titlul III - Prevenirea ~i combaterea criminalităţii
informatice ~i cu privire Ia proprietatea intelectuală, dreptul de autor ~i drepturile conexe;

3.1.1 4.Asigură ~i urmăre~te respectarea măsurilor aprobate privind Securitatea IT&C,
cunoa~terea, actualizarea ~i respectarea Politicii de Securitate informatică privind liberul
acces la informaţiile de interes public, protecţia datelor cu caracter personal-GDPR ~i/sau
caracter confidenţial;

3.1.1 5.Răspunde, Participă ~i Asigură elaborarea/actualizarea documentelor Sistemului de
Control Intern Managerial (SCIM) în conformitate cu legislaţia specifică, în vigoare,
potrivit responsabilităţilor stabilite prin Dispoziţia đe constituire ~i Regulamentul de
Organizare ~i Funcţionarea a Comisiei de Monitorizare (CM), coordonare ~i îndrumare
metodologică responsabilă cu implementarea ~i dezvoltarea SCIM la nivelul Primăriei
Municipiului One~ti ~i a procedurilor proprii, pe baza rcglementărilor specifice
domeniului IT&C;

3.1.1 6.Asigură organizarea funcţional/structurală a personalului de specialitate a biroului,
definirea obiectivelor IT&C, activităţi ~i atribuţii specifice, stabilire sarcini,
responsabilităţi specifuce, întocmire fu~e post ~i actualizările necesare în acord cu
dispoziţiile ierarhic primite;

3.1.1 7.Răspunde pentru cunoa~terea ~i respectarea ROE, RI, Organigrama-Relaţii ierarhice, Fi~a
postului, Relaţii organizatorice ~i Descrieri de f’uncţii;



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

3.2.1. Elaborează proceduri documentate, în coordonarea Comisiei de monitorizare, având la
bază obligatoriu structura minimală prevăzută în Procedura documentată;

3.2.2. Identifică şi evaluează riscurile aferente obiectivelor şi!sau activităţilor la nivelul
compartimentului, în conformitate cu elementele minimale din Registrul de riscuri;

3.2.3. Intocme~te situaţii centralizatoare/raportările anuale privind etapele şi paşii realizării unui
proces sau unei activităţi în domeniul gestionării riscurilor ~i elaborării Registrului
riscurilor;

3.2.4. 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 perf’ormanţelor, a situaţiei procedurilor şi a sistemului de monitorizare şi de
raportare, respectiv informare către conducătorul entităţii publice.

3.2.5. Asigură, Participă ~i Răspunde pentru elaborarealactualizarea documentelor Sistemului de
Control Intern Managerial (SCIM) în conformitate Cu legislaţia specifică, în vigoare,
potrivit responsabilităţilor stabilite prin Dispoziţia de constituire ~i Regulamentul de
Organizare ~i Funcţionarea al Comisiei de Monitorizare (CM), coordonare ~i îndrumare
metodologică responsabilă cu implementarea ~i dezvoltarea SCIM la nivelul Primăriei
Municipiului 0ne~ti

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

3.3.1. Să cunoască ~i sărespecte cerinţele SREN Iso 9001:2008 ~i SREN ISO 14001:2005;
3.3.2. Să cunoască ~i să respecte prevederile aplicabile postului cuprinse în documentaţia

sistemului de management integrat calitate ~i mediu ~i să acţioneze pentru îmbunătăţirea
continuă a funcţionării acestui sistem.

3.3.3. Să utilizeze corect echipamentele IT&C, aparatura, autoturismele ~i alte mijloace de
producţie;

3.3.4. Să con~tientizeze importanţa conformităţii cu politica în domeniul calităţii ~i mediului ~i
cu cerinţele sistemului de management integrat calitate-mediu, cerinţele legale, de
reglementare ~i a altor părţi interesate;

3.3.5. Să acţioneze într-un mod responsabil faţă de mediu ~i sănătatea ~i securitatea
ocupaţională;

3.3.6. Să reducă impactul negativ asupra mediului al activităţilor realizate;
3.3.7. Să asigure un consum redus ~i previne risipa de materii prime, materiale, resurse naturale

~i energie;
3.3.8. 5ă asigure pe cât posibil reciciarea sau refolosirea materialelor;
3.3.9. 5ă reducă impactul activităţilor ~i operaţiilor asupra florei, faunei, reliefului, esteticii ~i

vecinătăţilor;
3.3.10.5ă facă propuneri pentru a preveni degradarea gravă sau ireversibilă a mediului;
3.3.11 .Să prevină apariţia incidentelor/accidentelor ~i intervine în situaţii de urgenţă pentru

limitarea si remedierea efectelor asupra mediului ~i sănătăţii ~i securităţii ocupaţionale;
3.3. 12.Să separe deseurile înainte de colectare, în vederea valoriflcării sau eliminärii acestora.

3.4. Atribuţii şi responsabilităţi referitoare Ia securitatea ~i sănătatea în muncă

3.4.1. Să î~i însu~ească ~i să respecte prevederile legislaţiei din domeniul securităţii ~i sănătăţii în
munca specifice postului său;

3.4.2. Să comunice imediat ~efh1ui ierarhic superior ~i Iucrătorului desemiiat once situaţie de
muncă despre care au motive întemeiate să o considere un penicol pentru secunitatea ~i
sănătatea personaĺului instituţiei, precum ~i once deficienţă a sistemelor de protecţie.



Persoanele de contact;
Dochiţescu Manuela consilier superior sau Boţu Vasilica- ~efserviciu

adresele de mail: manuela.dochitescu onesti.ro vasilica.botu onesti.ro.


