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AN UN Ţ

M’ând în vedere prevedc.rilc OIJG nr.57 2019 privind Codul Adrninistrativ, cu
moditicările ş1 completările tilterioare. art 31 aIm (1) din I egea nr lćl 2017 1 egea cadru
privind salarizarca personalului plătit din fonduri publice, cu modificările ~i compłetările
ulterioare, Ilotărărea de Guvern nr. 1336 2022 pcnĹru aprobarea Regulamentului-cadru privind
organizarea ~i dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar platit din
fonduri publ ice

Priniăria Municipiului Oneşti

organizează în ziua de 4 aprilie 2023, ora 09,00 la sediu,

CONCURS

pentru ocuparea pe durata nedeterminata a unui post contractual vacant dc cxccuţic inspector de
specialitate gr.IA Ia Serviciul tehnic investiţii din cadrul Direcţiei dezvoltare Iocală

1. 1 impul de lucru: 8 ore zi 5 zile săptămână;
Dosarele de concurs se depun în termen de 10 zile lucratoare de la publicarea

anunţului, în perioada 13.03.2023 — 24.03.2023, de luni până joi între orele 7.30 16.00 ~i
vineri între orele 7.30 13.30 la Registratura generală Ia sediul instituţiei din B-dul Oituz,
nr 17.

2. Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde următoarele documente:

a) f’ormular de înscriere Ia concurs, conform modelului prevăzut Ia anexa 1 (candidaţii
pot primi formularul tipizat ~i de la Serviciul resurse umane, et.5, camera 503);
b) copia actului de identitate sau once alt document care atestă identitatea, potrivit legii,
aflate în termen de valabilitate;
c) copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea
de nume, după caz;
d) copiile documentelor care atestă nivelul studiilor ~i ale altor acte care atestă
efectuarea unor specializări, precum ~i copiile documentelor care atestă îndeplinirea
condiţiilor specifice ale postului, solicitate de autoritatea sau instituţia publica;
e) copia carnetului de muncă, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada
lucrată, care să ateste vechimea în muncă ~i în specialitatea studiilor solicitate pentru
ocuparea postului ( modelul orientativ al adeverinţei este prevăzut în anexa 2);
1) certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar ( cazierul
judiciar poate ft înlocuit cu o declaraţie pe propria răspundere privind antecedentele
penale, iar în acest caz candidatul declarat admis la selecţia dosarelor are obligaţia de a
completa dosarul de concurs cu originalul documentului, până Ia data susţineri probei
scrise);



g) adeverinţă rnedicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de
către medicul de familie al candidatului san de către unităţile sanitare abilitate cu ccl
mult 6 luni anterior derulării concursuluj;
h) curriculum vitae, model cornun european.

Documentele vor ft prezentate într-un dosar plic.
Informaţii suplimentare se pot obţine Ia telefbn 0234/324243/2 16— Serviciul

resurse umane, relaţii en publicul sau la et.5, camera 503.

3. Condiţii generale de participare aşa cum sunt prevăzute de lege:

a) are ce[ăţenie română sau cetăţenia unui alt stat membru a! I lniunii Europene, a unui
stat parte Ia Acordul privind Spaţiul Economic European (SEE) sau cetăţenia
Confederaţici Elvcţicnc;
b) cunoaştc limba rornână, scris şi vorbit;
c) are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr.53/2002 — Codul
Muncii, republicată cu modifîcările ~i completările ulterioare;
d) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe
baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de farnilie sau de unităţile sanitare
abilitate;
e) îndeplineste condiţiile de studii, de vechime in specialitate ~i, după caz, alte condiţi.i
specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
I) nu a fost condamnată dcfinitiv pentru săvârsirea unci inĺiacţiuni conhia secuiiLăţii
naţionale, contra umanitătii, infřacţiuni săvâr~ite cu inĹenţie care ar fact o persoană
cattdiđahă Ia post incompatibilä cu exercitarea funcţiei contractualc pcntru care
candidează, cu excepţia situaţiei in care a intervenit reabilitatea;
g) nu cxccută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului
de a ocupa lhncţia, de a exercita profesia sau meseria on de a desfĘura activitatea de
care s-a folosit pentru săvâr~irea infracţiunii sau faţă de aceasta nu s-a luat măsura de
siguranţă a interzicerii ocupărü unei funcţii sau a exercitării unei profesii;

4. Condiţji specifice de participare aşa cum sunt prevăzute în fişa postului:

Inspector de specialitate gr.IA
- studii : universitare absolvite cu diplornă, respectiv studii superioare de lungă

durată absolvite cu diplomă de licenţă san echivalentă în domeniul: ~tiinţe
ingineresti — domeniul de licenţă în construcţii civile, industriale ~i agricole,
construcţii de drumuri ~i poduri, construcţii hidrotehnice, inginerie civilă,
instalaţii în construcţii;

- vechime în specialitatea studiilor : minim 7 ani ;
- cuno~tinţe de operare/programare pe calculator : nivel mediu;

În situatia in care concursul se anulează potivit art.62 alin.(5) lit.a) ~i art.63 lit.b), din
H.G.1336/2022, candidaţii pot retrage documentele depuse Ia dosarul de concurs în original, în
baza unei solicitări adresate în scris pre~edintelui comisiei de concurs.

Documentele depuse Ia dosarul de concurs în original se înapoiază candidaţilor
declaraţi ,,respins” la solicitarea scrisă a acestora.

Concursul se va desfă~ura în 3 etape succesive, cu respectarea calendarului de
concurs afisat, selectia dosarelor de înscriere, proba scrisă ~i interviu.

Sunt declaraţi admi~i la proba scrisă!interviu candidaţii care au obţinut minimum 50
de puncte pentru fiecare proba Ia füncţiile contractuale de execuţie. Punctaju! maxim pentru
fiecare probă a concursului esle de maxim 100 de puncte.



Punctajul final se caiculeaza ca medie aritmetică a punctajelor obţinute Ia proba
scrisă ~i interviu. Se consideră admis la concursul pentru ocuparea unui post candidatul care a
obţinut cci mai mare punctaj dintre candidaţii care au concurat pentru acela~i post, cu condiţia
ca ace~tia să fi obţinut punctajul minim necesar Ia fiecare probă.

La punctaje egale are prioritate candidatul Care a obţinut punctajul ccl mai mare Ia
proba scrisă, jar dacă egalitatea se menţine, candidaţii aflaţi în această situaţie vor Ii invitaţi Ia
tin nou intervju în urma căruia Corn isia de concurs va decide asupra candidatuiui câ~tigător.

Informa;iile ref’critoare Ia organizarea ~i desfăşurarea concursului, bibliografia ~i
tematica, calendarul de desfäsurare sunt afisate Ia sediul Primăriei Municipiuiui One~ti, pe
site-ui instituţiei: ‘ ww.onesti.ro şi portaiui posturi.gov.ro.

CALENDAR CONCURS DATA

Depunere dosare concurs 13.03.2023—24.03.2023, orele 7.30-16.00; 7.30 — 13.30

Afişare rezultate selecţie dosare 29.03.2023, ora 14.00

Depunere contestaţii rezultat selecţie dosare 29.03.2023, îneepând cu ora 14.00 până Ia data de

30.03.2023, ora 14.00
Afi~are rezultate contestatii selecţie dosare 31.03.2023, ora 12.00

Proba scrisă 04.04.2023. ora 09.00

Afi~are rezultatc probă scrisă 04.04.2023, ora 15.00

05.04.2023, on 8.0015.00

06.04.2023, ora 15.00
Interviul 07.04.2023, ora 09.00

Afi~are rezultate interviu 07.04.2023, ora 12.00

Depunere contestaţii interviu 10.04.2023, ora 8.00- 12.00

Afişare rezultate contestaţii interviu 11.04.2023, ora 12.00

Afişare rezultate final 12.04.2023, ora 12.00

Depunere conte~taţii prc’hă wri’~ă

Afişarc rczultate COfltestaţii probă scrisă



Bibliografia şi Tematica concursulni de recrutare pentru ocuparea unei funcţii
contractuale de execuţie pentru: Inspector de specialitate gr. 1A Ia Serviciul Tehnic

Investiţii —Direcţia dezvoltare Iocală din cadrul aparatului de specialitate al Primarului
municipiului One$i

Bibliografîa concursului:
1. Constitutia României;
2. Ordonanţa do urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, Cu modificările şi cornpletările ulterioaro:
Partea a Ill-a
3. Logea nr. 50/1991 privind autorizarea exeCutării luCrărilor do COnstrucţii, CU rnodiflCările Şi

Completările ulterioare, Cap.I;
4. Legea nr. 10/1995 privind Calitatea în Construcţii, CU modifiCările şi Completările uĺterioare,
Cap.1II;
5. Hotărârea nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului privind reCepţia ConstruCţiilor, CU

modiflCărik şi Completările ulterioare, Cap.II.

Tematica concursului:
1. Reglementări privind Administraţia publiCă loCală;
2. Constituţia României: Categorii de legi;
3. Obligaţii şi răspunderi privind Calitatea în ConstruCţii;
4. Autorizarea exeCutărlł luCrărilor do ConstruCţii;
5. Rec~epţia la terminarea lucrărilor.



Denumirea autorităţii sau instituţiei publice:

MLJNICIPIiJL ONEŞTI
DIRECŢIA DEZVOLTARE LOCALA
Serviciul Tehnic Investitii

FIŞA POSTULUI — personal contractual
nr.Z o’9.o3.żoż3

I. lnformaţii generale privind postul2

1.1. Denumlrea postului : INSPECTOR DE SPECIALITATE gr. IA
1.2. Nivelul postului: DE EXECUTIE
1.3. Scopul principal al postului: Sa cunoasca si sa aplice legislatia in vigoare in

domeniul investitiilor publice

II. Condiţii specifice pentru ocuparea postului3

2.1. Studii de specialitate: Studii universitare de licenta absolvite cu diploma, respectiv
studii superioare de lunga durata, absolvite cu diploma de licenta, sau echivalenta, in
domeniul: ştiinţe inginereşti—domeniul de licenţă: Constructii civile, industriale si
agricole, Constructii de drumuri si poduri, Constructii hidrotehnice, Inginerie civila,
Instalatli in constructji

2.2. Perfacţlonărl 4/specializări:
2.3. Vechimea Tn muncă5/specialitatea necesară: minim 7 ani
2.4. Cunoştinţe de operare/programare pe calculator: nivel mediu
2.5. Limbi străine6:
2.6. Abilităţi, calităţi şi aptitudini necesare : corectitudine, sinceritate, disciplina,

rapiditate, perseverenta .bun profesionist, onestitate, inventivitate, spontaneitate,
diplomatie, bun organizator, abilitati in comunicare, seriozitate, verticalitate, lucru in
echipa, rezistenta Ia stres

2.7. Cerinţe specifice7: Disponibilitate pentru lucru suplimentar in program prelungit,
deplasari, participari Ia cursuri de instruire si perfectionare, delegatii

2.8. Competenţa managerială: -

Ill. Atribuţiile postului8:

3.1. Atribuţii specifice:
3.1.1- promovează demarează, monitorizează investiţiile de Iucrări de modernizare şi
reparare a reţelei stradale, poduri, etc. aflate Tn administrarea consiliului local Oneşti;
3.1.2- verifică situaţiile de lucrări executate şi serviciile prestate de persoanele fizice sau
jurid ice;
3.1.3- asigură achizitia de studii privind determinarea indicatorilor de stare tehnică a
drumurilor aflate Tn administrarea consiliulul local, de evoluţie a traficului şi de stabilire de
ordine, de prioritate pentru lucrările de drumuri;

‘ Se Va completa cu numele şi funcţia conducătorului autorităţii sau nstituţiei publice. Se va semna de dtre conducătorul autorităţii sau

instituţiei publice şí Se Va ştampila Tn mod obligatoriu.



3.1.4- fundamentează programe de lucrări şi servicli aferente drumurilor publice aflate in
administrarea consiliului local (altele decat cele pentru care au fost inchelate contracte de
delegare a gestiunhi) conform prevederilor legale;
3.1.5- verifică şi urm~reşte aducerea Ia forma iniţial~ a zonelor afectate de lucrări de pe
domeniul public şi privat al municipiului;
3.1.6- iniţiază proiectele de hotărâri ale Consiliului Local privind aprobarea/modificarea
documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor de investiţii ale Municipiului
Oneşti;
3.1.7- iniţiază proiecte de hot~râri ale Consiliului Local privind încheierea de
protocoale/convenţii/acorduri pentru finanţarea şi/sau realizarea de investiţii;
3.1.8- întocmeşte documentaţia şi raportul de specialitate Ia proiectele de Hotărâri ale
Consiliului Local, privlnd aprobarea indicatorilor tehnico — economici în vederea realizării de
lucrări de investiţii ale Municipiului Oneşti.
3.1.9- asigură întocmirea listelor de investiţii ale Municipiului Oneşti, cu specificarea surselor
de finanţare, având Ia bazä notele de fundamentare emise de compartimentele de
specialitate;
3.1.10- întocmeşte şi supune aprob~rii Consiliului Local listele cu propunerile privind
programele anuale de investiţii ale Municipiului Oneşti;
3.1.11- întocmeşte şi supune aprob~rii Consiliului Local propunerile privind finanţarea
investiţiilor Municipiului Oneşti;
3.1.12- colaborează cu departamentele din cadrul Primăriei în vederea întocmirii
programelor anuale de investiţii;
3.1.13- colaborează cu instituţiile din subordinea Consiliului Local în vederea centralizării
datelor referitoare Ia programele anuale de investiţii;
3.1.14- colaborează cu instituţiile administraţiei publice centrale în vederea promovării şi
deruMrii inve%tiţiilor incluse în programele naţionale;
3.1.15- colahorează Cu departamentele de specialitate din cadrul Primăriei Tn vederea
ourdoriărll piograrnelor de lnvestiţll c~ro privosc Munícípiul Oneşti;

3.1.16- colaborează cu deţinătorii/administratorii de reţele edilitare în vederea coordonării
programelor de investiţii care privesc Municipiul Oneşti;
3.1.17- transmite Biroului Achiziţii Publice informaţiile necesare includerii achiziţiilor de
lucrări aferente investiţiilor Primăriei în programul anual al achiziţiilor publice;
3.1.18- asigură întocmirea documentelor primare necesare efectuărh achiziţiilor publice de
lucrări privind investiţiile Primăriei - referate de necesitate, caiete de sarcini, note
estimative, note de fundamentare, note justificative etc.;
3.1.19- asigură elaborarea documentelor tehnice necesare organhzării licitaţiilor pentru
proiectare şi execuţie, în conformitate cu prevederile legale şi le pune Ia dispoziţia
Serviciului Achiziţii Publice;
3.1.20- colaboreaz~ cu Serviciul Achiziţii Publice Tn vederea întocmirii Fişei de date a
dLIllzlţIIIoi publlce privind lucrärlle aferente investiţiilor Municipiului Oneşti;
3.1.21- asigură numirea unor membri în comisiile de evaluare a ofertelor;
3.1.22-urmăreşte derularea, Tn bune condiţii a contractelor din evidenţa compartimentului,
sub aspectul îndeplinirii obligaţiilor contractuale de c~tre ambele părţi contractante.
3.1.23- asigura impreuna cu celelalte compartimente de specialitate din cadrul primariei
documentele solicitate de proiectanti documente necesare, Ia elaborarea documentaţiilor
de urbanism şi amenajarea teritoriului, studiilor geologice, geotehnice, topografice şi
hidrologice în vederea fundamentării lucrărilor de investiţii;
3.1.24- analizeaza pe baza Planului Urbanistic General şi Zonal, amplasamentele în care
urmează să se realizeze obiectivele de investiţii;
3.1.25- asigura întocmirea formelor necesare, potrivit prevederilor legale pentru demararea
eIabor~rii documentaţiilor tehnico-economice pentru obiectivele de investiţii;



3.1.26- asigură direct sau prin intermediul proiectanţilor obţinerea avizelor şi acordurilor şi a
altor documente necesare elaborării documentaţiei tehnico-economice, de Ia furnizorii de
utilităţi;
3.1.27- asigură achizitia de servicii privind verificarea proiectelor prin specialisti de proiecte
atestati;
3.1.28- păstrează în bune condiţii arhiva cu documentaţiile tehnico- economice;
3.1.29- primeşte şi rezolvă Tn termen, reclamaţüle şi sesizările primite din partea cetăţenilor
sectorului privind programele de investiţii ale Municipiului Oneşti;
3.1.30- programeaz~, pregăteşte, urmăreşte executarea, verifică situaţiile de lucr~ri şi
recepţia lucrărilorde investiţii ~i reparatii aferente lucrărilortehnico-edilitare;
3.1.31-inainteaza documentele necesare efectuării decontărilor lucrărilor aferente
obiectivelor de investiţii ale Municipiului Oneşti;
3 1 32- verifiră mod’il de întoçmire şi decontare a sitLlaţiilor de lurr~ri conform prevederilor
din documentaţie, acte normative tehnico-economice, contracte şi a condiţiilor de tinanţare
Cu încadrare Tn plafoanele de decontare şi respectarea termenelor contractuale;
3.1.33- vizeaza contractele din punct de vedere al specificatiilor tehnice, aplicarea vizei
limitandu-se Ia aspectele strict tehnice, nu si Ia elemente de natura economica, juridica sau
de alt tip din documentul respectiv.
3.1.34- verifică şi avizează facturile de decontare a situaţiilor de Iucrări lunare realizate;
3.1.35- verifică şi avizează documentele pentru eliberarea parţial~ sau totală a garanţiilor de
bună execuţie alte reţineri pentru Iucrări de proastă calitate, penalităţi de intârziere, daune,
etc.;
3.1.36- verifică Iucrările din punct de vedere al încadrării în preţurile din ofertă, în vederea
decontării;
3.1.37- asigura coordonarea activitatatii diriginţilor de santier privind cunoaşterea,
respectarea şi aplirarea de r~tre areştia a ohligaţiilor rontrarttiale Tn raportLirile cii

constructorii şi proiectanţii, a prevederilor din documentaţiile tehnico-economice, actelor
normative şi Iegislaţiei în construcţii şi a sarcinilor prevăzute prin contractul de consultanţă;
3.1.38- stabileşte, pentru bunul mers al activităţfl, şi alte sarcini tehnico-profesionale în
raport cu diriginţii;
3.1.39- verifică notele de constatare pentru confirmarea decontării lucrărilor executate,
precum şi a eventualelor suplimentări/renunţări;
3.1.40- convoacă participarea diriginţilor de şantier Ia comisiile de recepţii şi verifică
îndeplinirea de către aceştia a atribuţiilor ce le revin potrivit legii şi contractului încheiat cu
aceştia;
3.1.41- verifid concordanţa situaţiilor de Iucrări cu stadiile fizice lunar, trimestrial sau
anual;
3.1.42- participă, alături de diriginţii de şantier şi proiectanţii Iucrărilor publice, Ia
soluţionarea problemelor apărute în teren şi stabilesc soluţiile tehnice ce se impun;
3.1.43- asigura prin dirigintii de santier verificarea materialelor puse în operă, efectuarea de
către executant a probelor privind calitatea şi conformitatea cu normativele tehnice în
vigoare, analizează certificatele de calitate a materialelor utilizate ce însoţesc situaţiile de
Iucrări executate, compară rezultatele probelor şi conţinutul certificatelor de calitate cu
prevederile caietului de sarcini;
3.1.44- verifică continutul cadru a! studfllor de fezabilitate şi proiectelor tehnice.
3.1.45- asigură efectuarea recepţiilor Ia terminarea Iucrărilor de către comisia constituită
conform Iegii;
3.1.46 - verifică împreună cu diriginţii de şantier concordanţa dintre proiectul tehnic şi
corectitudinea întocmirii situaţiilor de lucrări, în funcţie de stadiul fizic al acestora şi
propune bun de plată valorile verificate, conform legilor şi normativelorîn vigoare;



3.1.47- particip~, împreună Cu celelalte organe prevăzute de lege, Ia recepţia lucrărilor de
investiţii, urmărind calitatea, funcţionalitatea şi respectarea prevederilor din documentaţiile
tehnico-economice;
3.1.48- întocmeşte lista de propuneri, în condiţiile legii, cu componenţa şi programul de
funcţionare al comisiilorde recepţii;
3.1.49- asigură prin dirigintele de santier secretariatul comisiilor de recepţie pentru lucrările
de investiţii contractate şi convoac~ membrii comisiei;
3.1.50- întocmeşte programe pentru recepţia finală a obiectivelor Ia expirarea perioadei de
garanţie, Cu respectarea prevederilor legale în vigoare şi convoacă comisiile de recepţie în
acest sens, verific~ modul de comportare al obiectivului în cursul perioadei de garanţie;
3.1.51- difuzează Tn termen, procesele - verbale de recepţie Ia toţi factorii care au concurat
Ia realizarea obiectivului recepţionat;
3.1.52- procedează Ia completarea drţii tehnice a construcţiei Ia obioctivele do invostiţii în
perioada de exploatare (daca este cazul);
3.1.53- colaboreaz~ cu Inspectoratul de Stat în Construcţii pentru participarea Ia fazele
determinante ale lucrărilor;
3.1.54- întocmeşte certificatele constatatoare în urma procesului verbal de recepţie Ia
terminarea lucrărilor şi le transmite către Serviciul Achiziţii Publice;
3.1.55- redactează informări privind obligaţiile autorităţii publice, programele naţionale
iniţiate şi modul în care se pot implica autorităţile publice Tn derularea acestora, conform
cadrului legislativîn domeniu.
3.1.56- manifesta preocupare profesionala prin studierea legislatiei, a literaturii de
specialitate, participand Ia cursuri de perfectionare in domenii care vizeaza activitatea
administratiei publice locale.
3.1.57- rezolva solicitarile, cererile, reclamatiile din aria de competenta a
serviciului/compartimentului care sunt repartizate pe linie ierarhica.
3.1.58- efectueaza deplasari in interesul serviciului Ia institutiile cu care autoritatea locala
colaboreaza.
3.1.59- indeplineste once atributii date de catre Primar, care, prin natura or sunt de
competenta sau se incadreaza in obiectul si atributiile serviciuluiJcompartimentului.
3.1.60- intocmeste propunerile de dotari pe baza solicitarilor compartimentelor din cadrul
Primariei Mun. Onesti;
3.1.61 -propune constituirea comisiei de receptie si urmareste efectuarea receptiei
obiectivelor de investitii conform prevederilor legale în vigoare;
3.1.62- supune spre aprobare Consiliului Local introducerea in inventarul domeniului public,
a lucrarilor de investitii finalizate si receptionate;
3.1.63- transmite procesele-verbale de receptie catre compartimentele de specialitate
responsabile cu inregistrarea obiectivelor receptionate;
3.1.64- transmite Serviciului Financiar, Buget Contabilitate, in momentul receptiei lucrarilor
lista bunurilor (mijloace fixe si obiecte de inventar) si intocmeste rapoartele de specialitate
pentru actualizarea inventarului domeniului public cu bunurile rezultate in urma realizarii
investitiei.

3.2. Atribuţii şi responsabilităţi Tn domeniul sistemului decontrol managerial intern:
3.2.1. Elaborează proceduri documentate, în coordonarea Comisiei de monitorizare, având
Ia bază obligatoriu structura minimală prevăzut~ în Procedura documentatš;
3.2.2. Identifică şi evaluează riscurile aferente obiectivelor şi/sau activităţilor Ia nivelul
compartimentului, în conformitate cu elementele minimale din Registrul de riscuri;



3.2.3. Întocmeşte situaţii centralizatoare/raportările anuale privind etapele şi paşii realizării
unui proces sau unei activităţi în domeniul gestionării riscurilor şi 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 conduc~torul entităţii publice.
3.2.5 Asigură, Participă şi Răspunde pentru elaborarea/actualizarea 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 şi Funcţionarea al Comisiei de Monitorizare (CM), coordonare şi îndrumare
metodologicö rosponsabilă cu implomentarea şi dozvoltorea SCIM a nivelul Primăriei
Municipiului Oneşti

3.3. Atribuţii şi responsabilităţi în domeniul managementului calităţii şi mediului

3.3.1. Să CUnOSCă 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 documentaţia
sistemului de management integrat calitate şi mediu şi să acţioneze pentru îmbunătăţirea
continuă a funcţionărfl acestui sistem.
3.3.3. Să utilizeze corect echipamentele IT, aparatura, autoturismele şi alte mijloace de
producţie;
3.3.4. să conştientizeze importanţa conformităţii cu politica în domeniul caIit~ţii şi mediului
Şi cu cerinţelo sistemului do management integrat calitate-medlu, cerinţelo legale, do
reglementare şí a altor părţi interesate;
3.3.5. să ac.ţlur’eze îiiLr-un mod responsaLll ĺaţ~ de rriedlu şl săuălalea şl setuilLalta
ocupaţională;
3.3.6. să reduc~ impactul negativ asupra mediului a! activităţilor realizate;
3.3.7. să asigure Un consum redus şi previne risipa de materii prime, materiale, resurse
naturale şi energie;
3.3.8. să asigure pe cât posibil reciclarea sau refolosirea materialelor;
3.3.9. să reducă impactul activităţilor şi operaţiilor asupra florei, faunei, reliefulul, esteticii
şi vecinăţăţilor;
3.3.10. s~ fac~ propuneri pentru a preveni degradarea gravă sau ireversibilă a mediului;
3.3.11. s~ prevină apariţia incidentelor/accidentelor şi intervine în situaţii de urgenţă pentru
limitarea şi remedierea efectelor asupra mediului şi săn~tăţii şi securităţii ocupaţionale;
3.3.12. să separe deşeurile înainte de colectare, Tn vederea valorificării sau eliminării
acestora.

3.4. Atribuţii şi responsabilităti referitoare Ia securitatea şi sănătatea Tn muncă

3.4.1. să îşi însuşească şi să respecte prevederile Iegis!aţiei din donieniul securităţii şi
sănătăţii în munca specifice postului său;
3.4.2. să comunice imediat ~efuIui ierarhic superior şi Iucrătorului desemnat 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.

IV. Sfera relaţională a titularului postului:

4.1. Sfera relaţională internă:



a) relaţii lerarhice: subordonat faţă de: Primarul Municipiului Onesti, Administrator Public,

Director executiv, Sef Serviciu

b) relaţii funcţionale: cu superiorii, compartimentele din cadrul aparatului de specialitate al
primarului, institutiile si serviciile publice subordinate Consiliului local fara personalitate
juridica cu colegii de compartiment si colaboratorii

c) relaţii de control: -

d) relaţii de reprezentare: in limita dispusa de seful direct

4.2. Sfera relaţională externă:

a) cu autoritáţi şi tnstituţil publlce: limltate de seĺul diietl
b) cu organizaţii internaţionale nti
c) cu persoane juridice private: limitate de seful direct

V.Evaluarea activităţii profesionale

Evaluarea performanţelor profesionale individuale se realizează anual şi se
înregistrează în Fişa de evaluare a performanţelor profesionale individuale ale persoanelor
care ocupă funcţii contractuale anexată acestei fişe de post.

VI. Întocmit de9:

VII. Luat Ia cunoştinţă de către ocupantul postului:

7.1 Nume şi prenume:
7.2 Funcţia:
73 Semnătura
7.4 Data

VIII. Avizat10:


