
 
 

 

 

 

A N U N Ț 
 

 

 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 promovare pentru ocuparea  postului vacant aferent funcției 

publice de conducere de director executiv gr. II la Direcția Juridică din cadrul Aparatului de 

specialitate al Primarului municipiului Onești,  la sediul din str. Oituz nr. 17, Municipiul Onești ,  

județul Bacău, după cum urmează: 

• proba scrisă în data de 27  octombrie 2021, ora 10,00;  

•  proba interviu în termen de maxim 5 zile lucrătoare de la data susţinerii probei 

scrise, doar acei candidați care au obținut minim 70 puncte la proba scrisă. 

 

       Condiţiile specifice de participare la concursul de promovare pentru ocuparea funcţiei 

publice vacante sunt cele prevăzute de fişa post, respectiv:  

• să fie numiţi într-o funcţie publică din clasa I; 

• să aibă minimum 7 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice; 

•  să aibă studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în 

domeniul ştiinţe juridice 

• Să fie absolvenți 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 alin. 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; 

• Cunoștințe de operare pe calculator dovedite prin documente care să ateste deţinerea 

competenţelor (certificat/diplomă), emise în condiţiile legii, nivel avansat; 
.   

J U D E Ţ U L  B A C Ă U  
M U N I C I P I U L  O N E Ş T I  

SERVICIUL RESURSE UMANE,  RELAŢII CU PUBLICUL 
B-dul Oituz, nr.17 C, Cod 601032,Tel. 0234.324.243, int.413, Fax 0234.312.800 

 

Nr.  53448/24.09.2021 
 



  În vederea participării la concurs, în termen de 20 de zile de la 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 ori în 

specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, după caz, în situaţia în care 

diploma de absolvire sau de licenţă a candidatului nu este echivalentă cu diploma de studii 

universitare de master în specialitate, conform prevederilor art. 153 alin. (2) din Legea 

educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;   

   f) 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 concursului de către medicul de familie al candidatului;   

   h) cazierul administrativ 

   

Depunerea documentelor se face la Registratura generală  din cadrul Primăriei Municipiului 

Oneşti, în termen de 20 zile de la data publicării anunțului – 24..09.2021 respectiv  în perioada 

cuprinsă între 24.09 – 13.10.2021.   
 

  

Următoarele formulare sunt puse la dispoziţia candidaţilor prin secretarul comisiei de 

concurs: Formularul de înscriere la concurs, Curriculum vitae- model european, Formatul 

standard al Adeverinţei care atestă vechimea în muncă dobândită după data de 01.01.2011, 

Formular declaraţii. Formularele pot fi accesate pe pagina de internet a instituţiei www.onesti.ro 

– secţiunea Anunţ concurs. 

 

Bibliografia, tematica , atribuțiile din fișa post şi relaţii suplimentare se pot obţine la sediul 

Primăriei – Serviciul Resurse umane, relaţii cu publicul – et.5, cam.503/501, nr.de telefon 

0234/324243/216 sau pe site-ul instituţiei www.onesti.ro. 

 

Bibliografia concursului de promovare:  

 

1 Constituția României - republicată; 

2 Legea 202/2002 privind egalitatea de şanse și de tratament între femei și bărbaţi, 

republicată 3, cu modificările şi completările ulterioare; 

3 Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de 

discriminare, republicată 2, cu modificările şi completările ulterioare; 

4 Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

5 Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare 

6 Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

7 Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

http://www.onesti.ro/
http://www.onesti.ro/


8 Legea poliţiei locale nr. 155/2010, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

9 Ordonanţa nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

10 Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor 

normative, republicată 2, cu modificările şi completările ulterioare 

11 Legea nr. 514/2003 privind organizarea și exercitarea profesiei de consilier juridic, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

12 Ordonanţa nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, cu 

modificările şi completările ulterioare. 

 

Tematica concursului de promovare: 

1. Constituția României - republicată; 

2. Legea 202/2002 privind egalitatea de şanse și de tratament între femei și bărbaţi, republicată 3, 

cu modificările şi completările ulterioare; 

3. Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de 

discriminare, republicată 2, cu modificările şi completările ulterioare; 

4. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

5. Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

Titlul preliminar - Capitolul I - Dispoziţii generale, Capitolul II - Aplicarea legii civile, Capitolul 

III - Interpretarea şi efectele legii civile, Titlul III - Ocrotirea persoanei fizice - Capitolul I - 

Dispoziţii generale, Capitolul II - Tutela minorului, Capitolul IV – Curatela, Cartea a III-a - 

Despre bunuri - Capitolul II - Drepturile reale în general, Titlul VI - Proprietatea publică - 

Capitolul I - Dispoziţii generale, Capitolul II - Drepturile reale corespunzătoare proprietăţii 

publice, Cartea a IV-a - Despre moştenire şi liberalităţi  - Titlul IV - Transmisiunea şi partajul 

moştenirii - Capitolul II - Moştenirea vacantă, Cartea a V-a - Despre obligaţii - Titlul II - 

Izvoarele obligaţiilor - Capitolul I – Contractul, Capitolul IV - Răspunderea civilă și Cartea a VI-

a - Despre prescripţia extinctivă, decădere şi calculul termenelor - Titlul I - Prescripţia extinctivă 

- Capitolul I - Dispoziţii generale; 

6. Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare, Titlul Preliminar - Capitolul II - Principiile fundamentale ale procesului 

civil, Capitolul III - Aplicarea legii de procedură civilă; Cartea I - Dispoziţii generale - Titlul I - 

Acţiunea civilă, Titlul IV - Actele de procedură - Capitolul I - Forma cererilor, Capitolul III - 

Nulitatea actelor de procedură, Titlul V - Termenele procedurale, Cartea a II-a - Procedura 

contencioasă - Titlul I - Procedura în faţa primei instanţe - Capitolul IV - Hotărârile judecătoreşti 

- Secţiunea 1 - Dispoziţii generale; Titlul II - Căile de atac - Capitolul I - Dispoziţii generale, 

Capitolul II – Apelul, Capitolul III - Căile extraordinare de atac - Secţiunea 1 – Recursul, 

Secţiunea a 2-a - Contestaţia în anulare și Secţiunea a 3-a – Revizuirea; 

7. Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare, 

Capitolul I - Dispoziţii generale, Capitolul II - Procedura de soluţionare a cererilor în 

contenciosul administrativ și Capitolul III - Procedura de executare; 

8. Legea poliţiei locale nr. 155/2010, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

Capitolul I - Dispoziții generale, Capitolul II - Organizarea poliţiei locale, Capitolul III - 

Atribuţiile poliţiei locale, Capitolul IV - Statutul personalului poliţiei locale, Capitolul V - 

Drepturile şi obligaţiile poliţistului local, Capitolul VI - Folosirea mijloacelor din dotare şi uzul 

de armă, Capitolul VIII - Dotarea şi finanţarea poliţiei locale și  Capitolul IX - Dispoziţii finale şi 

tranzitorii; 

9. Ordonanţa nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările şi completările 

ulterioare, Capitolul II - Constatarea contravenţiei, Capitolul IV - Căile de atac și Capitolul V - 

Executarea sancţiunilor contravenţionale; 



10. Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, 

republicată 2, cu modificările şi completările ulterioare, Capitolul III - Elaborarea actelor 

normative, Capitolul IV - Redactarea actelor normative, Capitolul V - Structura actului normativ 

și Capitolul VI - Modificarea, completarea, abrogarea şi alte evenimente legislative; 

11. Legea nr. 514/2003 privind organizarea și exercitarea profesiei de consilier juridic, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

12. Ordonanţa nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, cu 

modificările şi completările ulterioare. 

 

III. Atribuţiile postului: 

3.1. Atribuţii specifice în domeniul juridic: 

3.1.1 Verifică organizează și funcționarea Serviciului Juridic, Autoritate Tutelară și Arhivă şi 

repartizează sarcinile şi îndatoririle de serviciu; 

3.1.2 Elaborează pentru personalul de conducere și avizează pentru personalul de execuție din 

subordine fişele de post elaborate de șeful de serviciu și stabilește obiectivele individuale ale 

acestora și cele la nivel de serviciu; 

3.1.3 Cunoaște și aplică în mod corespunzător legislația generală și specifică de lucru în vederea 

îndeplinirii obiectivelor generale, specifice și individuale ale postului; 

3.1.4 Urmăreşte şi verifică permanent utilizarea eficientă a programului de lucru, preocuparea 

fiecărui angajat în rezolvarea legală, corespunzătoare şi de calitate a sarcinilor încredinţate, în 

raport cu pregătirea, experienţa şi funcţia ocupată; 

3.1.5 Contrasemnează evaluările din punct de vedere al performanțelor profesionale ale 

personalului din subordine la perioadele de timp stabilite, în conformitate cu prevederile legale; 

3.1.6 Repartizează corespondenţa pe servicii, urmărește soluţionarea curentă a problemelor, 

avizează şi semnează lucrările la nivelul direcției; 

3.1.7 Urmărește rezolvarea în termen, cu respectarea legislaţiei în vigoare, a cererilor, 

sesizărilor şi scrisorilor petenţilor şi a diferitelor autorităţi sau instituţii, repartizate direcției; 

3.1.8 Verifică activitatea de consultanţă şi asistenţă juridică acordată aparatului de specialitate al 

primarului și instituțiilor/serviciilor publice din subordinea consiliului local fără personalitate 

juridică; 

3.1.9 Reprezintă persoana juridică de drept public – unitatea administrativ-teritorială, 

autorităţile administraţiei publice locale și comisiile locale cu activitate administrativ-

jurisdicțională, în relaţia cu autorităţile publice, cu orice alte autorităţi publice locale sau centrale, 

precum şi cu orice persoană juridică sau fizică, română sau străină, respectiv în faţa instanţelor de 

judecată şi a altor organe de jurisdicţie, organelor Ministerului Public, precum şi în cadrul 

oricăror proceduri prevăzute de lege, în cauzele în care aceasta este citată/parte, în limita 

mandatului încredințat; 

3.1.10 Verifică introducerea, în termenele prevăzute de lege, a tuturor cererilor și acțiunilor 

necesare și utile, urmărește formularea tuturor apărărilor procesuale și căilor de atac legale, în 

cauzele în care entitățile pe care le reprezintă sunt citate/parte și verifică reprezentarea eficientă 

de către consilierii juridici în faţa instanţelor de judecată, la termenele statornicite de instanțele de 

judecată; 

3.1.11 Verifică întocmirea şi depunerea de către consilierii juridici la instanţa competentă în 

termenele prevăzute de lege, a actelor procedurale pentru fiecare dosar aflat pe rol; 

3.1.12 Pentru realizarea atribuțiilor solicită informaţii de specialitate necesare și utile, documente 

justificative și sprijin calificat de la celelalte structuri funcționale din cadrul aparatul de 

specialitate al primarului și instituțiile/serviciile publice din subordinea consiliului local sau de la 

autoritățile/instituțiile/persoanele competente care le dețin; 

3.1.13 Verifică modul de ținere a evidenţei generale a litigiilor și a evidenței asistenței juridice și 

a registrelor de activitate a consilierilor juridici; 



3.1.14 Ia măsuri pentru obţinerea titlurilor executorii în cauzele în care entitățile pe care le 

reprezintă sunt parte, pe care le trimite autorităţilor/structurilor competente din cadrul aparatului 

de specialitate al primarului și serviciilor publice din subordinea consiliului local/executorilor 

judecătorești/executorilor fiscali, pentru punere în executare, potrivit legii; 

3.1.15 Sesizează conducerea cu privire la deficiențele constatate ca urmare a soluționării litigiilor 

la instanțele judecătorești sau la alte organe de jurisdicție, pentru luarea măsurilor de înlăturare și 

asigurare a legalității și a ordinii de drept; 

3.1.16 Verifică şi avizează din punct de vedere juridic contracte, proiecte, înțelegeri şi alte acte 

juridice care necesită viză juridică, încheiate de autoritatea administraţiei publice locale. 

Aplicarea vizei se limitează la aspectele strict juridice din documentul respectiv, nu şi la elemente 

de natură economică, tehnică sau de alt tip din documentul avizat. Viza de legalitate nu se extinde 

asupra documentelor ce au stat la baza întocmirii actului supus avizării; 

3.1.17 Elaborează și avizează puncte de vedere referitoare la interpretarea unor dispoziţii legale şi 

acordă asistenţă şi consultaţii cu caracter juridic pentru rezolvarea legală a sarcinilor de serviciu. 

În cazul în care compartimentul de specialitate care a solicitat punctul de vedere/avizul juridic 

doreşte să fie reanalizată opinia exprimată, se va adresa pentru un alt punct de vedere/aviz pe cale 

ierarhică juridică; 

3.1.18 Asigură asistență juridică, verifică și întocmește rapoarte de specialitate/puncte de vedere 

juridice, la solicitarea conducerii ierarhice, pentru proiectele de acte administrative inițiate de 

către primar, consilierii locali, aparatul de specialitate al primarului și serviciile publice din 

subordinea consiliului local; 

3.1.19 Întocmeşte rapoarte de necesitate, note interne pentru domeniile de competenţă ale 

direcției, note de fundamentare, rapoarte de specialitate şi proiecte de hotărâri, referate și proiecte 

de dispoziții, când este cazul; 

3.1.20 Pregătește și examinează, sub aspectul legalității, documentația care stă la baza deciziilor 

conducerii; 

3.1.21 Efectuează deplasări în interesul serviciului la autoritățile și instituțiile la care a fost 

delegat; 

3.1.22 Participă la realizarea lucrărilor pentru alegerile locale pentru alegerea autorităților 

locale/generale pentru alegerea membrilor parlamentului și președintele României, alegerile 

europarlamentare și/sau referendumurilor locale/naționale; 

3.1.23 Păstrează secretul de serviciu şi confidenţialitatea sarcinilor şi lucrărilor încredinţate de 

către conducere, cu interdicţia multiplicării materialelor care nu sunt destinate publicităţii şi care 

constituie secrete de serviciu; 

3.1.24 Manifestă preocupare în perfecţionarea profesională prin: studierea legislaţiei, a literaturii 

de specialitate, doctrinei şi jurisprudenţei, participând la cursurile de perfecţionare în domenii 

care vizează activitatea administraţiei publice locale, juridic, contencios, drepturile omului, 

poliție locală, etc.; 

3.1.25 Îndeplineşte orice alte atribuţii date de către conducerea ierarhică care, prin natura lor, sunt 

de competenţa sau se încadrează în obiectul şi atribuţiile direcției. 

 

3.2. Atribuţii specifice în domeniul serviciului public de poliție locală: 

3.2.1. Verifică organizarea și funcționarea activității serviciului public de poliţie locală; 

3.2.2. Întreprinde măsurile necesare pentru încadrarea cu personal corespunzător; 

3.2.3. Întreprinde măsurile necesare pentru pregătirea profesională continuă a personalului din 

subordine; 

3.2.4. Verifică cunoașterea și aplicarea întocmai, de către întreg personalul, a prevederilor legale 

în vigoare; 



3.2.5. Avizează rapoartele de analiză trimestrială a activității serviciului public de poliţie locală 

şi a compartimentului autorizări, precum și indicatorii de performanță stabiliți de Comisia locală 

de ordine publică; 

3.2.6. Primește informări operative de la șeful serviciului public de poliţie locală și asigură 

informarea operativă a Primarului municipiului Onești despre evenimentele deosebite ce au avut 

loc în cadrul activității poliției locale a municipiului Onești; 

3.2.7. Verifică modul de asigurare a ordinii interioare și a disciplinei în rândul personalului din 

subordine și avizează propunerile de acordare a recompenselor și cele de aplicare de sancțiuni în 

condițiile legii; 

3.2.8. Aprobă aprecierile de serviciu ale personalului, potrivit competenței; 

3.2.9. Propune Primarului municipiului Onești adoptarea de măsuri pentru eficientizarea 

activității; 

3.2.10. Urmărește rezolvarea operativă a cererilor, a sesizărilor și a reclamațiilor cetățenilor, în 

conformitate cu prevederile legale; 

3.2.11. Organizează și participă alături de Primarul municipiului Onești la audiențele cu 

cetățenii; 

3.2.12. Urmărește modul de echipare a personalului  cu uniforme și însemnele distinctive de 

ierarhizare, repartizarea și utilizarea corespunzătoare a acestora; 

3.2.13. Verifică organizarea și executarea controalelor tematice și inopinate asupra modului în 

care sunt îndeplinite atribuțiile de serviciu de către funcționarii publici din poliția locală; 

3.2.14. Verifică organizarea sistemului de alarmare a personalului în cazuri deosebite; 

3.2.15. Verifică organizarea activităților de protecția muncii, de prevenire și stingere a 

incendiilor; 

3.2.16. Elaborează pentru personalul de conducere și avizează pentru personalul de execuție din 

subordine fişele de post elaborate de șeful de serviciu și stabilește obiectivele individuale ale 

acestora și cele la nivel de serviciu; 

3.2.17. Contrasemnează rapoartele de evaluare ale personalului din subordine, potrivit 

competențelor; 

3.2.18. Repartizează corespondența în raport cu competențele serviciului public de poliţie locală; 

3.2.19. Asigură asistență și supervizare asupra documentelor produse și gestionate de Serviciul 

public de poliție locală; 

3.2.20. Urmărește, cunoaște și aplică legislația în materie, atât în ceea ce privește modificarea și 

completarea cadrului existent cât și a noutăților de imediată aplicare, îndeplinind toate obligațiile 

rezultate din acestea care țin de natura postului, respectiv a funcției publice deținute sau a 

atribuțiilor delegate; 

3.2.21. Asigură confidențialitatea datelor la care are acces, în afara celor care au caracter public; 

3.2.22. Îndeplinește orice atribuție primită de la Primarul municipiului Onești, comunicată atât în 

scris cât și verbal, care se prezumă a fi legală, fiind obligat să se conformeze dispozițiilor 

acestora, orice refuz făcându-se în scris şi motivat în termen de 5 zile lucrătoare de la data 

primirii atribuțiilor; 

3.2.23. Îndeplinește orice alte atribuții stabilite prin lege. 

 

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

3.3.1. Elaborează proceduri documentate, în coordonarea Comisiei de monitorizare, având la 

bază obligatoriu structura minimală prevăzută în Procedura documentată; 

3.3.2. Identifică şi evaluează riscurile aferente obiectivelor şi/sau activităţilor la nivelul 

compartimentului, în conformitate cu elementele minimale din Registrul de riscuri; 

3.3.3. Întocmește situaţii centralizatoare/raportările anuale privind etapele şi paşii realizării unui 

proces sau unei activităţi în domeniul gestionării riscurilor și elaborării Registrului riscurilor; 



3.3.4. 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. 

3.3.5  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 

Funcționare al Comisiei de Monitorizare (CM), coordonare și îndrumare metodologică 

responsabilă cu implementarea și dezvoltarea SCIM la nivelul Primăriei Municipiului Onești. 

 

3.4. 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 funcţionării 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 calităţii şi mediului şi 

cu cerinţele sistemului de management integrat calitate-mediu, cerinţele legale, de reglementare 

şi a altor părţi interesate; 

3.3.5. Să acţioneze într-un mod responsabil faţă de mediu şi sănătatea şi securitatea 

ocupaţională; 

3.3.6. Să reducă impactul negativ asupra mediului al 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, reliefului, esteticii şi 

vecinătăţilor; 

3.3.10.  Să facă propuneri pentru a preveni degradarea gravă sau ireversibilă a mediului; 

3.2.11. Să prevină apariţia incidentelor/accidentelor şi intervine în situaţii de urgenţă pentru 

limitarea şi remedierea efectelor asupra mediului şi sănătăţii şi securităţii ocupaţionale; 

3.2.12. Să separe deşeurile înainte de colectare, în vederea valorificării sau eliminării acestora. 

 

3.5. Atribuţii şi responsabilităţi referitoare la securitatea şi sănătatea în muncă: 

3.5.1. Să îşi însuşească şi să respecte prevederile legislaţiei din domeniul securităţii şi sănătăţii 

în munca specifice postului său; 

3.5.2. Să comunice imediat şefului ierarhic superior şi lucrătorului desemnat orice situaţie de 

muncă despre care au motive întemeiate să o considere un pericol pentru securitatea şi sănătatea 

personalului instituţiei, precum şi orice deficienţă a sistemelor de protecţie.orice deficiență a 

sistemelor de protecție. 

 

           Persoanele de contact:  

   Dochiţescu Manuela consilier superior sau Boțu Vasilica- șef serviciu   

    adresele de e-mail: manuela.dochitescu@onesti.ro / vasilica.botu@onesti.ro. 

 

 

PRIMAR, 

VICTOR-LAURU NEGHINĂ 

            Întocmit, 

Șef serviciu            consilianuela 
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