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44296/16.08.2021
ANUNȚ
Având în vedere prevederile art.618, alin. (3), alin. (10) din Ordonanța Urgență nr.
57/2019 privind Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare coroborate cu
prevederile Hotărârii Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi
dezvoltarea carierei funcţionarilor publici cu modificările şi completările ulterioare, art. II din

Legea nr. 203/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr.55/2020 privind unele
măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19;

Primăria Municipiului Oneşti
organizează concurs de recrutare pentru ocuparea a 2 posturi vacante aferente funcţiilor
publice de execuție – inspector, clasa I, grad profesional superior și consilier, clasa I, grad
profesional principal la Serviciul accesare fonduri și implementare proiecte – Direcția
dezvoltare locală din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului
Oneștila sediul din str. Oituz nr. 17, Municipiul Onești , județul Bacău, după cum
urmează:
• în data de 21 septembrie 2021, ora 10,00, proba scrisă ;
• proba interviu în termen de maxim 5 zile lucrătoare de la data susţinerii
probei scrise, doar acei candidați care au obținut minim 50 puncte la proba
scrisă.
Poate ocupa o funcţie publică persoana care îndeplineşte următoarele condiţii:
• are cetăţenia română şi domiciliul în România;
• cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
• are vârsta de minimum 18 ani împliniţi;
• are capacitate deplină de exerciţiu;
• este apt din punct de vedere medical şi psihologic să exercite o funcţie publică.
Atestarea stării de sănătate se face pe bază de examen medical de specialitate, de
către medicul de familie, respectiv pe bază de evaluare psihologică organizată
prin intermediul unităţilor specializate acreditate în condiţiile legii;
• îndeplineşte condiţiile de studii şi vechime în specialitate prevăzute de lege
pentru ocuparea funcţiei publice;
• îndeplineşte condiţiile specifice, conform fişei postului, pentru ocuparea funcţiei
publice;
• nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra
statului sau contra autorităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni
care împiedică înfăptuirea justiţiei, infracţiuni de fals ori a unei infracţiuni

săvârşite cu intenţie care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei publice,
cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea, amnistia post-condamnatorie
sau dezincriminarea faptei;
• nu le-a fost interzis dreptul de a ocupa o funcţie publică sau de a exercita
profesia ori activitatea în executarea căreia a săvârşit fapta, prin hotărâre
judecătorească definitivă, în condiţiile legii;
• nu a fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual
de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 3 ani;
• nu a fost lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia, în condiţiile prevăzute
de legislaţia specifică.
Condiţiile specifice de participare la concursul de recrutare pentru ocuparea
funcţiei publice vacante de inspector , clasa I, grad profesional superior sunt cele
prevăzute de fişa post, respectiv:

• Studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în
domeniul de licență: știinte inginerești – inginerie civilă
• Vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, aşa cum
prevede legea: 7 ani ;
• Cunoştinţe operare pe calculator dovedite prin documente care să ateste
deţinerea competenţelor (certificat/diplomă), emise în condiţiile legii, nivel
mediu;
Condiţiile specifice de participare la concursul de recrutare pentru ocuparea

funcţiei publice vacante de consilier , clasa I, grad profesional principal sunt cele
prevăzute de fişa post, respectiv:
• Studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în
domeniul de licență: știinte inginerești – inginerie civilă
• Vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, aşa cum
prevede legea: 5 ani ;
• Cunoştinţe operare pe calculator dovedite prin documente care să ateste
deţinerea competenţelor (certificat/diplomă), emise în condiţiile legii, nivel
mediu;
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:
• formularul de înscriere prevăzut în anexa nr. 3;
• curriculum vitae, modelul comun european;
• copia actului de identitate;
• copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă
efectuarea unor specializări şi perfecţionări;
• 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;
• copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel
mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al
candidatului;
• cazierul judiciar;

• declaraţia pe propria răspundere, prin completarea rubricii corespunzătoare din
formularul de înscriere, sau adeverinţa care să ateste lipsa calităţii de lucrător al
Securităţii sau colaborator al acesteia, în condiţiile prevăzute de legislaţia
specifică.
*Cazierul poate fi înlocuit cu o declaraţie pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul
declarat admis la selecţia dosarelor are obligaţia de a complete dosarul de concurs cu originalul
documentului pe tot parcursul desfăşurării concursului,dar nu mai târziu de data şi ora organizării
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.
*** (12) Adeverinţele care au un alt format decât cel 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: funcţia/funcţiile
ocupată/ocupate,nivelul studiilor solicitate pentru ocuparea acesteia/acestora,temeiul legal al
desfăşurării activităţii,vechimea în muncă acumulată, precum şi vechimea în specialitatea
studiilor.

Următoarele formulare sunt puse la dispoziţia candidaţilor prin secretarul comisiei de
concurs, în format letric sau pot fi accesate pe pagina de internet a instituţiei
www.onesti.ro – secţiunea Anunţ 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.
Durata normală a timpului de lucru este 8 ore zi, respectiv 40 ore pe săptămână.
Depunerea documentelor se face la Registratura generală din cadrul Primăriei
Municipiului Oneşti, în termen de 20 zile de la data publicării anunțului – 16.08.2021,
respectiv în perioada cuprinsă între 16.08.2021- 06.09.2021.
Dosarul de concurs verificat de secretarul comisiei se depune la registratura
generală a Primăriei Municipiului Oneşti.

Bibliografia concursului pentru inspector superior:
1. Constituția României, republicată:
2 Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi
bărbaţi, republicată,cu modificările şi completările ulterioare:
3. Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor
formelor de discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare:
4. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările
ulterioare: Partea a III-a și Partea a VI-a
5. ORDONANŢA DE URGENŢĂ NR. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi
sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a
fondurilor publice naţionale aferente
acestora ;
6. HOTĂRÂREA DE GUVERN nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi
conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor
de investiţii finanţate din fonduri publice ;
7. Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii;
8. Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii.

Tematica concursului pentru inspector superior:
1. Reglementări privind Statutul funcţionarilor publici, prevederi aplicabile
personalului contractual din administraţia publică şi evidenţa personalului plătit din
fonduri publice- Partea a VI-a din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu
modificările şi completările ;
2. Reglementări privind respectarea demnităţii umane, protecţia drepturilor şi
libertăţilor fundamentale ale omului, prevenirii şi combaterii incitării la ură şi
discriminare;
3. Reglementări privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi în
domeniul muncii;
4.Administratia publică locală- Partea a III-a din Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare;
5. Ordonanţa de urgenţă nr. 66/2011-CAPITOLUL II Activitatea de prevenire a
neregulilor și CAPITOLUL III Constatarea neregulilor şi stabilirea creanţelor bugetare
rezultate din nereguli;
6. Hotărârea de Guvern nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutulcadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii
finanţate din fonduri publice-CAPITOLUL I , II și CAPITOLUL III;
7. Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii.CAPITOLUL III -Obligaţii şi
răspunderi;
8. Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii.
CAPITOLUL I -Autorizarea executării lucrărilor de construcţii.
Atribuţiile postului de inspector superior
3.1.1. participa la elaborarea si depunerea Cererilor de finantare pentru proiecte
în vederea atragerii de fonduri cu finanţare nerambursabila pentru investiţii privind
îmbunătăţirea calităţii activităţilor din administraţia publică locală şi a vieţii comunităţii
locale în general;
3.1.2 identifica nevoile comunitatii locale , participa la elaborarea documentelor
strategice
3.1.3 participa la implementarea proiectelor cu finanţare nerambursabila sau din
alte surse de finantare ;
3.1.4 arhiveaza electronic si fizic documentatia aferente proiectelor finalizate ,
conform legislaţiei în vigoare
3.1.5 participa la initierea proiectelor cu fonduri ale bugetului local
3.1.6 intocmeste Caiete de sarcini, Referate de necesitate, Teme de proiectare,
Note conceptuale ,dupa caz ,pentru achizitia serviciilor de proiectare
3.1.7 participa la indeplinirea tuturor activitatilor necesare promovarii proiectelor
finanţate din fonduri externe nerambursabile, derulate de compartiment
3.1.8 identifica sursele de finantare existente cu un grad semnificativ de interes
pentru comunitate, lansate de instituţiile şi organismele naţionale, europene şi
internaţionale si face propuneri pentru proiecte ce pot fi depuse
3.1.9 inregistreaza corespondenta primita in cadrul compartimentului in registrul
de corespondenta si o distribuie persoanelor nominalizate de catre seful ierarhic superior
3.1.10 răspunde in limita prevederilor legale pentru toate actele pe care le
instrumentează;

3.1.11 este responsabil de solutionarea problemelor repartizate de catre seful
ierarhic superior in implementarea proiectelor, in limita legii
3.1.12 transmite Biroului Achiziţii Publice informaţiile necesare includerii
achiziţiilor de lucrări aferente investiţiilor Primăriei în programul anual al achiziţiilor
publice;
3.1.13 participa la întocmirea documentelor primare necesare efectuării achiziţiilor
3.1.14 scaneaza , incarca in MY SMIS documentele aferente proiectelor depuse
3.1.15 depune documentatia necesara pentru emiterea Certificatului de urbanism,
autorizaţia de construire/desfiinţare;
3.1.16 participă la fundamentarea oportunitatii si necesitatii lucrărilor de
investiţii propuse, completeaza Lista de investiii
3.1.17 participa la actualizarea indicatorilor tehnico-economici aprobaţi, în
condiţiile legii;
3.1.18 participa la obţinerea avizelor şi acordurilor şi a altor documente necesare
elaborării documentaţiei tehnico-economice, de la furnizorii de utilităţi;
3.1.19 intocmeste documentul de avizare pentru avizarea documentaţiilor in
CTE, daca este desemnat
3.1.20 pune la dispozitia executantilor documentaţiile tehnico- economice
necesare realizarii lucrarilor
3.1.21 urmăreşte executarea lucrarilor prin dirigintii de santier şi participa la
recepţia lucrărilor de investiţii la care este nominalizat
3.1.22 verifica documentele necesare efectuării decontărilor lucrărilor aferente
obiectivelor de investiţii pe care le urmareste;
3.1.23 verifică şi raspunde de modul de decontare a situaţiilor de lucrări conform
prevederilor din documentaţie, acte normative tehnico-economice, contracte şi a
condiţiilor de finanţare cu încadrare în plafoanele de decontare şi respectarea termenelor
contractuale;
3.1.24 verifică şi avizează facturile aferente situaţiilor de lucrări lunare realizate;
3.1.25 verifică şi avizează documentele pentru eliberarea parţială sau totală a
garanţiilor de bună execuţie alte reţineri pentru lucrări de proastă calitate, penalităţi de
întârziere, daune, etc.;
3.1.26 raspunde de activitatea diriginţilor privind respectarea şi aplicarea de către
aceştia a obligaţiilor contractuale în raporturile cu constructorii şi proiectanţii, a
prevederilor din documentaţiile tehnico-economice, actelor normative şi legislaţiei în
construcţii şi a sarcinilor prevăzute prin contractul de consultanţă;
3.1.27 participă, alături de diriginţii de şantier şi proiectanţii lucrărilor publice, la
soluţionarea problemelor apărute în teren şi stabilesc soluţiile tehnice ce se impun;
3.1.28 primeste documentatiile tehnice ( studiile de fezabilitate şi proiectele
tehnice) şi asigură efectuarea recepţiilor acestora de către comisia constituită conform
legii;
3.1.29 participă, împreună cu celelalte organe prevăzute de lege, la recepţia
lucrărilor de investiţii, urmărind calitatea, funcţionalitatea şi respectarea prevederilor din
documentaţiile tehnico-economice;
3.1.30 difuzează în termen, procesele - verbale de recepţie la toţi factorii care au
concurat la
realizarea obiectivului recepţionat;
3.1.31 procedează la verificarea cărţii tehnice a construcţiei la obiectivele de
investiţii în perioada de exploatare (daca este cazul);
3.1.32 întocmeşte certificatele constatatoare în urma procesului verbal de recepţie
la terminarea lucrărilor şi le transmite către Compartimentul Achiziţii Publice.

3.1.33 poate face parte din comisiile de evaluare
3.1.34 alte sarcini date de catre seful ierarhic superior , care au legatura cu
domeniul de activitate al compartimentului
3.1.35 poate face parte din echipele de proiect
3.1.36 participa la sesiuni de instruire si perfectionare profesionala
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, daca este desemnat
3.2.2. Identifică şi evaluează riscurile aferente obiectivelor şi/sau activităţilor la
nivelul compartimentului, în conformitate cu elementele minimale din Registrul de
riscuri, daca este desemnat
3.2.3. Întocmește situaţii centralizatoare/raportările anuale privind etapele şi paşii
realizării unui proces sau unei activităţi în domeniul gestionării riscurilor și elaborării
Registrului riscurilor, daca este desemnat
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 performanţelor, a situaţiei procedurilor şi a
sistemului de monitorizare şi de raportare, respectiv informare către conducătorul entităţii
publice, daca este desemnat
3.2.5 Asigură, Participă și Răspunde pentru elaborarea/actualizarea documentelor
Sistemului de Control Intern Managerial (SCIM) în conformitate cu legislația specifică,
în vigoare, potrivit responsabilităților stabilite prin Dispoziția de constituire și
Regulamentul de Organizare și Funcționarea al Comisiei de Monitorizare (CM),
coordonare și îndrumare metodologică responsabilă cu implementarea și dezvoltarea
SCIM la nivelul Primăriei Municipiului Onești, daca este desemnnat.
3.3
Atribuții și responsabilități în domeniul managementului calității și
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
documentația sistemului de management integrat calitate şi mediu şi să acţioneze pentru
îmbunătățirea continuă a funcționării acestui sistem.
3.3.3 Să utilizeze corect echipamentele IT, aparatura, autoturismele şi alte
mijloace de producţie.
3.3.4 Să conştientizeze importanța conformității cu politica în domeniul calității
şi mediului şi cu cerințele sistemului de management integrat calitate-mediu, cerințele
legale, de reglementare și a altor părți interesate.
3.3.5 Să acţioneze într-un mod responsabil față de mediu și sănătatea și
securitatea ocupațională.
3.3.6 Să reducă impactul negativ asupra mediului al activităților realizate.
3.3.7 Să asigure un consum redus și previne risipa de materii prime, materiale,
resurse naturale și energie.
3.3.8 Să asigure pe cât posibil reciclarea sau refolosirea materialelor.
3.3.9 Să reducă impactul activităților și operațiilor asupra florei, faunei,
reliefului, esteticii și vecinățăților.

3.3.10 Să facă propuneri pentru a preveni degradarea gravă sau ireversibilă a
mediului.
3.3.11 Să prevină apariția incidentelor/accidentelor și intervine în situații de
urgență pentru limitarea și remedierea efectelor asupra mediului și sănătății și securității
ocupaționale.
3.3.12 Sa separare deseurilor inainte de colectare, in vederea valorificarii sau
eliminarii acestora.
Bibliografia concursului pentru consilier principal:
1. Constituția României, republicată:
2 Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi
bărbaţi, republicată,cu modificările şi completările ulterioare:
3. Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor
formelor de discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare:
4. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările
ulterioare: Partea a III-a și Partea a VI-a
5. ORDONANŢA DE URGENŢĂ NR. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi
sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a
fondurilor publice naţionale aferente
acestora ;
6. HOTĂRÂREA DE GUVERN nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi
conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor
de investiţii finanţate din fonduri publice ;
7. Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii;
8. Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii.
Tematica concursului pentru consilier principal:
1. Reglementări privind Statutul funcţionarilor publici, prevederi aplicabile
personalului contractual din administraţia publică şi evidenţa personalului plătit din
fonduri publice- Partea a VI-a din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu
modificările şi completările ulterioare
2. Reglementări privind respectarea demnităţii umane, protecţia drepturilor şi
libertăţilor fundamentale ale omului, prevenirii şi combaterii incitării la ură şi
discriminare;
3. Reglementări privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi în
domeniul muncii;
4.Administratia publică locală- Partea a III-a din Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare;
5. Ordonanţa de urgenţă nr. 66/2011-CAPITOLUL II Activitatea de prevenire a
neregulilor și CAPITOLUL III Constatarea neregulilor şi stabilirea creanţelor bugetare
rezultate din nereguli;
6. Hotărârea de Guvern nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutulcadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii
finanţate din fonduri publice-CAPITOLUL I , II și CAPITOLUL III;
7. Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii.CAPITOLUL III -Obligaţii şi
răspunderi;
8. Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii.
CAPITOLUL I -Autorizarea executării lucrărilor de construcţii.
Atribuţiile postului de consilier principal :

3.1. Atribuții specifice:
3.1.1. participa la elaborarea si depunerea Cererilor de finantare pentru proiecte în vederea

atragerii de fonduri cu finanţare nerambursabila
pentru investiţii privind
îmbunătăţirea calităţii activităţilor din administraţia publică locală şi a vieţii
comunităţii locale în general;
3.1.2 identifica nevoile comunitatii locale , participa la elaborarea documentelor
strategice
3.1.3 participa la implementarea proiectelor cu finanţare nerambursabila sau din alte
surse de finantare ;
3.1.4 arhiveaza electronic si fizic documentatia aferente proiectelor finalizate , conform
legislaţiei în vigoare
3.1.5 participa la initierea proiectelor cu fonduri ale bugetului local
3.1.6 intocmeste Caiete de sarcini, Referate de necesitate, Teme de proiectare, Note
conceptuale ,dupa caz ,pentru achizitia serviciilor de proiectare
3.1.7 participa la indeplinirea tuturor activitatilor necesare promovarii proiectelor
finanţate din fonduri externe nerambursabile, derulate de compartiment
3.1.8 identifica sursele de finantare existente cu un grad semnificativ de interes pentru
comunitate, lansate de instituţiile şi organismele naţionale, europene şi
internaţionale si face propuneri pentru proiecte ce pot fi depuse
3.1.9 inregistreaza corespondenta primita in cadrul compartimentului in registrul de
corespondenta si o distribuie persoanelor nominalizate de catre seful ierarhic
superior
3.1.10 răspunde in limita prevederilor legale
pentru toate actele pe care le
instrumentează;
3.1.11 este responsabil de solutionarea problemelor repartizate de catre seful ierarhic
superior in implementarea proiectelor, in limita legii
3.1.12 transmite Biroului Achiziţii Publice informaţiile necesare includerii achiziţiilor de
lucrări aferente investiţiilor Primăriei în programul anual al achiziţiilor publice;
3.1.13 participa la întocmirea documentelor primare necesare efectuării achiziţiilor
3.1.14 scaneaza , incarca in MY SMIS documentele aferente proiectelor depuse
3.1.15 depune documentatia necesara pentru emiterea Certificatului de urbanism,
autorizaţia de construire/desfiinţare;
3.1.16 participă la fundamentarea oportunitatii si necesitatii lucrărilor de investiţii
propuse, completeaza Lista de investiii
3.1.17 participa la actualizarea indicatorilor tehnico-economici aprobaţi, în condiţiile
legii;
3.1.18 participa la obţinerea avizelor şi acordurilor şi a altor documente necesare
elaborării documentaţiei tehnico-economice, de la furnizorii de utilităţi;
3.1.19 intocmeste documentul de avizare pentru avizarea documentaţiilor in CTE, daca
este desemnat
3.1.20 pune la dispozitia executantilor documentaţiile tehnico- economice necesare
realizarii lucrarilor
3.1.21 urmăreşte executarea lucrarilor prin dirigintii de santier şi participa la recepţia
lucrărilor de investiţii la care este nominalizat
3.1.22 verifica documentele necesare efectuării decontărilor lucrărilor aferente
obiectivelor de investiţii pe care le urmareste;
3.1.23 verifică şi raspunde de modul de decontare a situaţiilor de lucrări conform
prevederilor din documentaţie, acte normative tehnico-economice, contracte şi a

condiţiilor de finanţare cu încadrare în plafoanele de decontare şi respectarea
termenelor contractuale;
3.1.24 verifică şi avizează facturile aferente situaţiilor de lucrări lunare realizate;
3.1.25 verifică şi avizează documentele pentru eliberarea parţială sau totală a garanţiilor
de bună execuţie alte reţineri pentru lucrări de proastă calitate, penalităţi de
întârziere, daune, etc.;
3.1.26 raspunde de activitatea diriginţilor privind respectarea şi aplicarea de către aceştia
a obligaţiilor contractuale în raporturile cu constructorii şi proiectanţii, a
prevederilor din documentaţiile tehnico-economice, actelor normative şi legislaţiei
în construcţii şi a sarcinilor prevăzute prin contractul de consultanţă;
3.1.27 participă, alături de diriginţii de şantier şi proiectanţii lucrărilor publice, la
soluţionarea problemelor apărute în teren şi stabilesc soluţiile tehnice ce se impun;
3.1.28 primeste documentatiile tehnice ( studiile de fezabilitate şi proiectele tehnice) şi
asigură efectuarea recepţiilor acestora de către comisia constituită conform legii;
3.1.29 participă, împreună cu celelalte organe prevăzute de lege, la recepţia lucrărilor de
investiţii, urmărind calitatea, funcţionalitatea şi respectarea prevederilor din
documentaţiile tehnico-economice;
3.1.30 difuzează în termen, procesele - verbale de recepţie la toţi factorii care au concurat
la realizarea obiectivului recepţionat;
3.1.31 procedează la verificarea cărţii tehnice a construcţiei la obiectivele de investiţii în
perioada de exploatare (daca este cazul);
3.1.32 întocmeşte certificatele constatatoare în urma procesului verbal de recepţie la
terminarea lucrărilor şi le transmite către Compartimentul Achiziţii Publice.
3.1.33 poate face parte din comisiile de evaluare
3.1.34 alte sarcini date de catre seful ierarhic superior , care au legatura cu domeniul de
activitate al compartimentului
3.1.35 poate face parte din echipele de proiect
3.1.36 participa la sesiuni de instruire si perfectionare profesionala
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, daca
este desemnat
3.2.2. Identifică şi evaluează riscurile aferente obiectivelor şi/sau activităţilor la nivelul
compartimentului, în conformitate cu elementele minimale din Registrul de riscuri,
daca este desemnat
3.2.3. Întocmește situaţii centralizatoare/raportările anuale privind etapele şi paşii
realizării unui proces sau unei activităţi în domeniul gestionării riscurilor și
elaborării Registrului riscurilor, daca este desemnat
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 performanţelor, a situaţiei procedurilor şi a
sistemului de monitorizare şi de raportare, respectiv informare către conducătorul
entităţii publice, daca este desemnat
3.2.5 Asigură, Participă și Răspunde pentru elaborarea/actualizarea documentelor
Sistemului de Control Intern Managerial (SCIM) în conformitate cu legislația
specifică, în vigoare, potrivit responsabilităților stabilite prin Dispoziția de
constituire și Regulamentul de Organizare și Funcționarea al Comisiei de

Monitorizare (CM), coordonare și îndrumare metodologică responsabilă cu
implementarea și dezvoltarea SCIM la nivelul Primăriei Municipiului Onești, daca
este desemnnat.
Atribuții și responsabilități în domeniul managementului calității și mediului
Să cunoscă şi să respecte cerinţele SR EN ISO 9001:2008 şi SR EN ISO 14001:2005.
Să cunoască şi să respecte prevederile aplicabile postului cuprinse în documentația
sistemului de management integrat calitate şi mediu şi să acţioneze pentru
îmbunătățirea continuă a funcționării acestui sistem.
Să utilizeze corect echipamentele IT, aparatura, autoturismele şi alte mijloace de
producţie.
Să conştientizeze importanța conformității cu politica în domeniul calității şi mediului şi
cu cerințele sistemului de management integrat calitate-mediu, cerințele legale, de
reglementare și a altor părți interesate.
Să acţioneze într-un mod responsabil față de mediu și sănătatea și securitatea
ocupațională.
Să reducă impactul negativ asupra mediului al activităților realizate.
Să asigure un consum redus și previne risipa de materii prime, materiale, resurse naturale
și energie.
Să asigure pe cât posibil reciclarea sau refolosirea materialelor.
Să reducă impactul activităților și operațiilor asupra florei, faunei, reliefului, esteticii și
vecinățăților.
Să facă propuneri pentru a preveni degradarea gravă sau ireversibilă a mediului.
Să prevină apariția incidentelor/accidentelor și intervine în situații de urgență pentru
limitarea și remedierea efectelor asupra mediului și sănătății și securității
ocupaționale.
Sa separare deseurilor inainte de colectare, in vederea valorificarii sau eliminarii acestora.
3.4. Atribuții și responsabilități referitoare la securitatea și sănătatea în muncă
Să își însuşească şi să respecte prevederile legislaţiei din domeniul securităţii şi sănătăţii
în munca specifice postului său;
Să comunice imediat șefului ierarhic superior și lucrătorului desemnat orice situație de
muncă despre care au motive întemeiate să o considere un pericol pentru securitatea
și sănătatea personalului instituției, precum și orice deficiență a sistemelor de
protecție.
Bibliografia, tematica , atribuțiile din fișa post şi relaţii suplimentare se pot obţine
la sediul Primăriei – Serviciul Resurse umane, relaţii cu publicul – et.5, cam.503, nr.de
telefon 0234/324243/216 sau pe site-ul instituţiei www.onesti.ro.
Persoane de contact: consilier Dochiţescu Manuela la adresa de mail: manuela.dochitescu
@onesti.ro/personal@onesti.ro

