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ANUNŢ

Având în vedere prevedeńle art.61 8, aIm. (3), aIm. (10) din Ordonanţa Urgenţă nr. 57 2019
privind Codul administrativ cu modificările şi completările ulterloare coroborate cu prevederile I-lotărârii
Guvernului nr. 611 2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei
funcţionarilor publici cu modificările şi completăriie ulterioare

Primăria Munieipiului Oneşti

Organizează concurs de promovare pentru ocuparea postului vacant aferent funcţiei
publice de conducere de ~ef birou gr. lila Birou resurse umane Serviciul resurse umane, relaţii
cu publicul din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului municipiului Oneşti, pe perioadă
nedeterminată, Ia sediul din str. Oituz nr. 17, Municipiul One~ti, judepil Bacău, după cum
urmează:

. proba scrisă în data de 11.05. 2022, ora 10,00;

. proba interviu în termen de maxim 5 zile lucrătoare de la 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:

. sA tie numiţi într-o funcţie publică din clasa I;

. să aibă minimum 5 ani veChime în specialitatea studiilor neCesare exercitării fUncţiei
publice;
. sa aibă studii universitare de licenţă absolvite CU diploma de IiCenţă sau echivalentă în
domeniul : ~tiinţe economice ‘u specializarea contabilitate ~i informatică de gestiune.
. să Re absolvenţi CU diplomă de studii universitare de master în domeniul administraţiei
pUblice, management sau în specialitatea stUdiilor necesare ocUpării funcţiei pUblice sau Cu
diplomă 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;
. să deţină Competenţe profesionale dovedite prin perfecţionări specializări dovedite Cu
documente emise în condiţiile legii, în domeniul Managementul resurselor umane şi al
performanţei, Managementul ĺbncţiei publice ~i al funcţionarilor publici;
. 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 autorităţii sau instituţiei publice organizatoare, candidaţii depun dosarul de
concurs, care conţine în mod obligatoriu:

a) formularul de înscriere prevăzut in anexa nr. 3;
b) culTiculum vitae, modelul comun european;
c) copia actului de identitate;
d) copli ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor

specializări şi perfecţionări;
e) copie a diplomei de master in domeniul administraţiei publice, management on in

specialitatea studiilor necesare exercitării füncţiei publice, după caz, în situaţia in care
diploma de absolvire sau de licenţă a candidatului nu este echivalentă cu diploma de studii
universitare de master in specialitate, conform prevederilor art. 153 aIm. (2) din Legea
educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;

I) copia carnetului de muncă şi a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată,
care să ateste vechimea in muncă şi în specialitatea studHior solicitate pentru ocuparea
postului/funcţiei sau pentru exercitarea profesiei;

g) copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu eel mult 6
luni anterior derulărji 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, in perioada 06.04.2022 — 26.04.2022, inclusiv.

Următoarele formulare sunt puse la dispoziţia candidaţilor prin secretarul comisiei de
concurs: Formularul de înscriere Ia concurs, Curriculum vitae- model european, Formatul
standard al Adeverinţei care atestă vechimea in 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 suphmentare se pot obţine la sediul
Primăriei — Serviciul Resurse umane, relaţii cu publicul — et.5, cam.503/501, nr.de telefon
0234/324243/2 16 sau pe site-ui instituţiei www.onesti.ro.

Bibliografia concursului de promovare
1. Constituţia României, republicată;
2. Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu
modificările ~i completările ulterioare;
3. Legea nr. 202/2002 privind egahtatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi,
republicată,cu modiflcările şi completările uiterioare;
4. Ordonanţa Quvernului iw. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de
discriminare, republicată, cu modificările şi completările uiterioare;
5. Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată
cu modificărle ~i completările ulterioare;
6. Ordonanţa nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, cu
modificările ~i completările uiterioare;
7. Hotărârea nr. 1723/2004 privind aprobarea Programuiui de măsuri pentru combaterea
birocraţiei în activitatea de relaţii cu pubhcul;
8. Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei in exercitarea
demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea
corupţiei



9. Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru
modificarea şi completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi ĺiincţionarea
Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte
normat iv
10. Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi
dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare;
11. Hotărârea nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor
generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale
şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului
contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările
ulterioare;
12. Hotărârea de Guvern nr.432/2004 privind dosarul profesional al füncţionarilor publici, cu
modificările şi completările ulterioare;
13. Hotărârea Guvernului nr. 905/2017 privind registrul general de evidenţă a salariaţilor.
14. Ordinul nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităţilor
publice.

Tematica concursului de promovare:
I Constituţia României — republicată, Capitolul II - Drepturile, libertăţile şi îndatoririle
fundarnentale;
2 Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu
modificările ~i completările ulterioare: Partea III — Administraţie publică locală, tilul V.
capitolele I — IV ~i VIII; Partea VI — Statutul funcţionarilor publici;
3 Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi,
republicată,cu modificările şi completările ulterioare - integral;
4 Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de
discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare — integral.
5 Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată cu
modiűcărle ~i completările ulterioare- integral;
6 Ordonanţa nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, Cu
modificările ~i completările ulterioare — integral;
7 Hotărârea nr. 1723/2004 privind aprobarea Programului de măsuri pentru combaterea
birocraţiei în activitatea de relaţii cu publicul — integral
8 Legea nr.161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea
demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea
corupţiei - integral
9 Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice,
pentru modiuicarea şi completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi
fbncţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea altor
acte normativ - integral
10 Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi
dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare - integral;
11 Hotărârea nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea
principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor
contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a
personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările şi
completările ulterioare - integral;
12 Hotărârea de Guvern nr.432/2004 privind dosarul profesional al funcţionarilor publici, cu
modificările şi completările ulterioare - integral;



13 Hotărârea Guvernulul nr. 905/2017 privind registrul general de evidenţă a salariaţilor -

integral.
14 Ordinul nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităţilor
publice.

III. Atribuţiile postuluil) :

3.1. Atribuţii specitice:
3.1.1. Asigură managementul resurselor umane Ia nivelul Biroului resurse umane din cadrul
primăriei municipiului Üneşti;
3.1.2 Coordonează întreaga activitate a biroului resurse umane;
3.1.3 Coordonează şi verifică lucrările privind situaţia funcţionarilor publici, a personalului
contractual privind concursurile, promovările, comunicările cu ANEP, ITM;
3.1.4 Coordonează, analizează şi propune modificarea organigramei şi a statelor de funcţii
pentru personalul aparatului propriu, serviciilor şi instituţiilor subordonate Consiliului local al
municipiului Oneşti;
3.1.5 Coordonează, gestionează şi operează în Baza de date cu evidenţa fhncţionarilor şi a
hincţiilor publice a cărei monitorizare şi coordonare o realizează Agenţia Naţională a
Funcţionarilor Publici printr-un sistem de management specific;
3.1.6 Stabile~te obiectivele generale, obiectivele specifice ~i indicatorii de performanţă pentru
personalul din subordine din cadrul biroului, în vederea realizării obiectului de activitate al
aparatului de specialitate al primarului;
3.1.7 Coordonează, gestionează ~i efectuează lucrările legate de recrutare, numire, suspendare,

pensionare şi încetare a raporturilor de serviciu pentru f’uncţionarii publici din cadrul
Aparatului de specialitate al primarului municipiului Oneşti,

3.1.8 Coordonează ~i gestionează lucrările legate de recrutare, numire, suspendare, pensionare
şi încetare a raporturilor de muncă pentru personalul din cadrul Aparatului de specialitate
al primarului municipiului Oneşti, instituţiilor/serviciilor publice aflate în subordinea
consiliului local;

3.1.9 Coordonează, gestionează şi efectuează lucrări privind situaţia funcţionarilor publici,
concursuri, promovări, comunicări cu A.N.F.P. ;

3.1.10 Coordonează, gestionează ~i efectuează activitatea de întocmire a actelor administrative cu
privire la încadrare/reîncadrare , numire, promovare, modificare a raporturilor de serviciu
/muncă pentru personalul din cadrul aparatului de specialitate al primarului,
institutiilor/serviciilor publice subordonate Consiliului local al municipiului Oneşti;

3.1.11 Coordonează activitatea de actualizare a bazei de date REVISAL;
3.1.12 Intocmeşte şi propune modificarea organigramei şi a statelor de füncţii pentru personalul

aparatului propriu, serviciilor şi instituţiilor subordonate Consiliului local al municipiului
Oneşti;

3.1.13 Asigură ~i participă la întocmirea documentaţiilor de încadrare, promovare, suspendare,
încetarea a raporturilor de serviciu/contractelor de muncă pentru personalul din cadrul
aparatului de specialitate al primarului şi instituţiilor/serviciilor subordonate Consiliului
local;

3.1.14 Asigură ~i participă la înregistrarea personalului, întocmirea dosarelor individuale şi a
statisticilor aferente mişcării de personal ;

3.1.15 Asigură ~i participă Ia organizarea concursurilor/examenelor pentru recrutare, precum şi
promovarea în funcţie, grade/trepte profesionale, întocmind documentaţia necesară;

Se stabilesc pe baza activităţilor care presupun exercitarea prerogativelor de putere public& Tn concordanţă cu specificul funcţiei publice corespunzătoare
postului.



3.1.16 Coordonează activitatea de întocmire a graficul de eşalonare a eoncediilor de odihnă pe
întregul an calendaristic, urmărind respectarea acestuia, verifică durata concediului de
odilmă în funcţie de reglementările legale în vigoare;;

3.1.17 Eliberează adeverinţe de vechime Ia solicitarea personalului;
3.1.18 Organizează ~i răspunde de implementarea corectă anuală a componentei Declaraţii de

avere şi Declaraţii de interese pentru funcţionarii publici din cadrul aparatului de
specialitate, conform Legii 176/2010, cu modificările ~i completările ulterioare şi
colaborează cu Agenţia Naţională de Integritate;

3.1.19 Completează, înregistrează şi gestionează dosarele profesionale pentru füncţionarii publici
conform legislaţiei în vigoare, în Baza dc date special creată;

3.1.20 Urmăreşte ~i verifică întocmirea anuală sau de câte on este necesar a rapoartelor de
evaluare a performanţelor profesionale individuale ale funcţionarilor publici de către şeńi
de compartimente;

3.1.21 Verifică şi înregistrează fişele posturilor pentru funcţionarii publici din aparatul de
specialitate în Registrul de evidenţă fi.şe post;

3.1.22 Exercită atribuţii de consilier etică şi monitorizarea respectării normelor de conduită a
funcţionarilor publici;

3.1.23 Asigură implementarea Ordinului 26/2022 pentru aprobarea Metodologiei de completare
şi transmitere a informaţiilor privind implementarea principiilor aplicabile conduitei
profesionale a funcţionarilor publici şi a normelor/standardelor de conduită a
fúncţionarilor publici, precum şi a procedurilor administrativ-disciplinare aplicabile
fbncţionarilor publici în cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice ;

3.1.24 Participă alături de ~efserviciu ~i colegi la revizuirea RI ~i ROF on de câte on este nevoie;
3.1.25 Răspunde alătuni de sef serviciu de elaborarea procedunilor de sistem operaţionale din

cadrul Serviciului resurge umane, rela;ii cu publicul documentaţiei necesară implementănii
sistemelor de control intern managerial;

3.1.26 Coordonează ~i răspunde de desfă~urarea în condiţii optime a stagiului privind practica
de specialitate pentru studenţii/elevii care solicită efectuarea practicii de specialitate;

3.1.27 Coordonează ~i răspunde de elaborarea planului anual de perfecţionare profesională şi a
oricăror măsuri privind perfecţionarea profesională a funcţionarilor publici;

3.1.28 Asigură consultanţă şi asistenţă füncţionarilor publici de conducere din cadrul autonităţii în
stabilirea măsurilor privind formarea profesională a funcţionarilor publici din subordine;

3.1.29 Monitonizează aplicarea măsurilor privind formarea profesională a funcţionarilor publici
din cadrul autonităţii sau instituţiei publice şi întocmeste trimestnial un raport privind
stadiul realizării măsurilor planificate;

3.1.30 Asigură ~i participă la stabilirea politicii de personal pentru elaborarea proiectului
organigramei, statului de füncţii;

3.1.31 Asigură ~i participă Ia întocmirea ~i stabilirea prin instrumente de lucru specifice, a
grilelor de salarizare pentru personalul salarizat din fonduri publice la nivelul autorităţii
publice locale;

3.1.32 Asigură ~i participă la întocmirea actelor administrative privind calculul drepturilor
salariale dobândite pe seama hotărârilorjudecătoresti;

3.1.33 Asigură, Participă ~i Răspunde pentru elaborarea/actualizarea documentelor Sistemului de
Control Intern Managerial (SCIM) in conformitate cu legislaţia specifică, în vigoare,
potrivit responsabilităţilor stabilite prin Dispozitia de constituire ~i Regulamentul de
Organizare ~i Funcţionarea al Comisiei de Monitorizare (CM), coordonare ~i îndrumare
metodologică responsabilă cu implementarea ~i dezvoltarea SCIM Ia nivelul Pnimăniei
Municipiului One~ti;

3.1.34 Coordonează, îndrumă ~i asigură cadrul necesar pentru întocmirea documentelor de
specialitate pentru procesele în instanţă privind drepturile salariale contestate;



3.1.35 Colaborează cu toate structurile institutiei pentru obţinerea informaţiilor necesare realizării
activitătii de comunicare ~i relaţii cu publicul;

3.1.36 Coordonează activitatea do relaţii Cu publicul în problemele comunităţii ~i prezentarea
săptămânală primarului ~i viceprimaruluj ~iIsau, după caz, ~efilor de servicii responsabili a
problemelor sesizate;

3.1.37 Răspunde pentru cunoa$erea, respectarea ~i apliCarea actelor normative în domeniul de
aCtivitate;

3.1.38 Răspunde pentru clasarea legală a documentelor specifiCe de lucru;
3.1.39 Partieipă Ia activităti comune Cu alte servicii din Cadrul primăriei;
3.1.40 Rezolvă şi alte sarcini stabilite de conduCerea ierarhiCă a instituţiei.

3.2. Atribuţii şi responsabilităţi în domeniul sistemului de control managerial intern:
3.2.1. Elaborează proceduri documentate, în coordonarea Comisiei de monitorizare, având Ia
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 do riscuri;
3.2.3. Intocmeste 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 Ia 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.
3.2.5 Âsigură, Participă ~i Răspundc pcntru elaborarea/actualizarea documentelor Sistemului de
Control Intern Managerial (SCJM) în conformitate Cu legislaţia specificä, în vigoare, potrivit
responsabilităţilor stabilite prin Dispozitia de constituire ~i Regulamentul do Organizare ~i
FunCţionarea al Comisiei de Monitorizare (CM), coordonare ~i îndrumare metodologiCă
responsabilă Cu implementarea ~i dezvoltarea SCIM Ia nivelul Primăriei Municipiului One~ti

3.3. Atribuţii ~i responsabilităţi în domeniul managementului calităţii ~i mediului
3.3.1 Să cunoască şi să respecte cerinţele SR EN ISO 9001:2008 şi SR EN ISO 14001:2005;
3.3.2 Să Cunoască şi să respecte prevederile aplicabile postului cuprinse în documentatia

sistemului de management integrat Calitate şi mediu şi să aCţioneze pentru îmbunătăţirea
Continuă a funCţionării acestui sistem.

3.3.3 Să utilizeze corecĹ echipamentele IT, aparatura, autoturismele şi alte mijloace de
producţie;

3.3.4 Să conştientizeze importanta conformitătii 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;

3.3.5 Să acţioneze într-un mod responsabil fa;ă 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 Să asigure pe cât posibil reciclarea sau refolosirea materialelor;
3.3.9 Să reduCă impactul activitătilor ~i operaţiilor asupra florei, faunei, reliefului, esteticii ~i

vecinăţăţilor;
3.3.10 Să 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 de~eurile înainte de colectare, în vederea valorificării sau eliminării acestora.



3.4. Atribuţii şi responsabilităţi referitoare Ia securitatea ~i sănătatea în muncă
3.4.1 SA îşi însuşească şi să respecte prevederile legislaţiei din domeniul securităţii şi sănătăţii ~n

munca specifice postului său;
3.4.2 Să comunice imediat şefului ierarhic superior ~i lucrătorului desemnat once situaţie de

muncă despre care au motive întemeiate să o considere un pericol pentru securitatea şi
sănătatea personalului instituţiei, precum şi once deficienţă a sistemelor de protecţie.

Persoanele de contact:
Manea Georgeta consilier principal sau Boţu Vasilica- şefserviciu
adresele de mail: george a.manea, vasil ca.botu(ä~onesti.ro.


