ROMÂNIA
JUDEŢUL GALAŢI
UAT - COMUNA IVEȘTI
Comuna Iveşti, strada Gen. Eremia Grigorescu nr. 451, județul Galați cod poștal 807170
Cod fiscal : 3601986
Tel : 0236 866004 ; Fax : 0236 833726 ; E-mail ivesti@gl.e-adm.ro

Nr. 610 din 01.02.2021
ANUNȚ
Primarul UAT – Comuna Ivești, județul Galați organizează concurs de recrutare pentru
ocuparea pe durată nedeterminată a unor funcţii publice de execuţie vacante din cadrul aparatului
de specialitate al primarului, după cum umează:
A. DENUMIREA FUNCȚIILOR PUBLICE DE EXECUȚIE

Denumirea funcției
Inspector
Inspector
Inspector
Consilier
publice

Clasa

I
I
I
achiziții I

Grad profesional
Debutant
Debutant
Asistent
Principal

Compatimentul din care face parte
Salarizare, Resurse umane
Buget-Patrimoniu
SVSU, Sănătate și securitate în muncă
Achiziții publice

Durata timpului de muncă: durată normală a timpului de muncă - 8 ore/zi, 40 ore/săptămână.
B. PROBE DE CONCURS
1.
2.
3.
4.

Selecția dosarelor
Probă suplimentară
Probă scrisă
Interviul
C. CONDIȚII DE DESFĂȘURARE A CONCURSULUI

1. Perioada de depunere a dosarelor de concurs: 02.02.2021 – 22.02.2021, ora 16,ºº,
2. Data, ora şi locul sau locaţia desfăşurării probei suplimentare: 09.03.2021, ora 10,³º, Sala
de ședințe a Consiliului local al comunei Ivești din strada Gen.Er.Grigorescu, nr. 451, comuna
Ivești, județul Galați .
3. Data, ora şi locul sau locaţia desfăşurării probei scrise: 10 martie 2021, ora 10,ºº proba
scrisă, Sala de ședințe a Consiliului local al comunei Ivești din strada Gen.Er.Grigorescu, nr. 451,
comuna Ivești, județul Galați.
4. Interviul : în termen de maxim 5 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise.
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C. CONDIȚII GENERALE DE PARTICIPARE LA CONCURS
Candidații trebuie să îndeplinească condițiile prevăzute la art. 465 alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019
privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, respectiv:
1)
2)
3)
4)
5)

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;
6) îndeplineşte condiţiile de studii şi vechime în specialitate prevăzute de lege pentru ocuparea
funcţiei publice;
7) îndeplineşte condiţiile specifice, conform fişei postului, pentru ocuparea funcţiei publice;
8) 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;
9) 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;
10) nu a fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă
pentru motive disciplinare în ultimii 3 ani;
11) nu a fost lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia, în condiţiile prevăzute de legislaţia
specifică.
D. CONDIȚII SPECIFICE DE PARTICIPARE LA CONCURS PENTRU
FUNCȚIILOR PUBLICE VACANTE:
E.
Funcția
publică
Compartimentul Studii
Vechime
de
execuție
Inspector- Salarizare,
studii universitare de licență absolvite I debutant Resurse umane
cu diplomă de licenţă sau echivalentă,
în
domeniul
ştiinţe
economice,
administrative sau juridice
Inspector- Buget-Patrimoniu studii universitare de licență studii I debutant
universitare de licență absolvite cu
diplomă de licenţă sau echivalentă, în
domeniul
ştiinţe
economice,
administrative sau juridice
Inspector- SVSU, Sănătate studii universitare de licență absolvite 1 an
I asistent
și securitate în cu diplomă de licenţă sau echivalentă
muncă
Consilier
Achiziții publice
studii universitare de licență absolvite 5 ani
achiziții
cu diplomă de licenţă sau echivalentă,
publice- I
în
domeniul
ştiinţe
economice,
principal
administrative sau juridice

OCUPAREA
Cunoștințe
de operare
pe
calculator

utilizare
windows,
operare in
Word,
Excel, nivel
mediu.
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E. ACTE OBLIGATORII LA DOSARUL DE ÎNSCRIERE LA CONCURS
1. formularul de înscriere conform anexei nr.3 la H.G. nr.611/2008, cu modificările și completările
ulterioare;
2. curriculum vitae, modelul comun european;
3. copia actului de identitate;
4. copii ale diplomelor de studii, certificatelor și altor documente care atestă efectuarea unor
specializări și perfecționări;
5. 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, conform modelului orientativ prevăzut în anexa 2D la H.G.
nr.611/2008, cu modificările și completările ulterioare;
6. copia adeverinței care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni
anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului;
7. copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare pentru efort fizic, în cazul
funcţiilor publice pentru a căror ocupare este necesară îndeplinirea unor condiţii specifice care
implică efort fizic şi se testează prin probă suplimentară;
8. cazierul judiciar;
9. 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.
¬ Copiile de pe actele depuse la dosar se prezintă în copii legalizate sau însoțite de documentele
originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de
concurs.
¬ Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi
calitatea acestuia, în formatul standard stabilit prin ordin al ministrului sănătăţii. Pentru candidaţii
cu dizabilităţi, în situaţia solicitării de adaptare rezonabilă, adeverinţa care atestă starea de
sănătate trebuie însoţită de copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap, emis în
condiţiile legii.
F. COORDONATE DE CONTACT PENTRU PRIMIREA DOSARELOR DE CONCURS:
Primăria Comunei Ivești, judeţul Galați, str.Gen.Eremia Grigorescu nr.451, comuna Ivești, județul
Galați; telefon 0236 866004 int.23, fax 0236 833726; sau e-mail: ivesti@gl.e-adm.roo , persoana
de contact: doamna Caraiman Tincuța, funcţia publică deţinută - inspector.
G. BIBLIOGRAFIE:
1) Pentru funcția publică de execuție din cadrul Compartimentului Salarizare, Resurse
Umane:
1. Constituţia României, republicată;
2. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu
modificările şi completările ulterioare:
- Partea a III-a, privind administrația publică locală și
-Titlul I şi II ale părţii a VI-a, Statutul funcţionarilor publici, prevederi aplicabile
personalului contractual din administraţia publică şi evidenţa personalului plătit din fonduri
publice - Dispoziţii generale şi Statutul funcţionarilor publici ;
3. Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor
de discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
4. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare: Respectarea demnităţii umane,
protecţia drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului, prevenirii şi combaterii incitării la
ură şi discriminare, cu modificările și completările ulterioare;
5. Legea nr.53/2003- Codul muncii, republicat, cu modificările și completările ulterioare;
6. H.G.611/2008, pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei
funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare.
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2) Pentru funcția publică de execuție din cadrul Compartimentului Buget – Patrimoniu:
1. Constituţia României, republicată;
2. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu
modificările şi completările ulterioare:
- Partea a III-a, privind administrația publică locală;
- Titlul I şi II ale părţii a VI-a, Statutul funcţionarilor publici, prevederi aplicabile
personalului contractual din administraţia publică şi evidenţa personalului plătit din fonduri
publice - Dispoziţii generale şi Statutul funcţionarilor publici ;
- Partea a V-a Reguli specifice privind proprietatea publică și privată a statului sau a
unităților administrativ-teritoriale;
3. Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor
de discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
4. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare: Respectarea demnităţii umane,
protecţia drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului, prevenirii şi combaterii incitării la
ură şi discriminare, cu modificările și completările ulterioare;
5. Legea nr.82/1991, a contabilități, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
6. Ordinul nr.2634/2015, privind documentele financiar –contabile;
3) Pentru funcția publică de execuție din cadrul Serviciului Voluntar pentru Situații de
Urgență, Sănătate și Securitate în Muncă:
1. Constituţia României, republicată;
2. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu
modificările şi completările ulterioare: Partea a III-a, privind administrația publică locală și
Titlul I şi II ale părţii a VI-a, Statutul funcţionarilor publici, prevederi aplicabile personalului
contractual din administraţia publică şi evidenţa personalului plătit din fonduri publice Dispoziţii generale şi Statutul funcţionarilor publici ;
3. Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor
de discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
4. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare: Respectarea demnităţii umane,
protecţia drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului, prevenirii şi combaterii incitării la
ură şi discriminare, cu modificările și completările ulterioare;
5. Legea nr.319/2006, a sănătății și secutirății în muncă, cu modificările și completările
ulterioare:
6. Legea nr.307/2006, privind apărarea împotriva incendiilor, republicată, cu modificărileși
completările ulterioare.
4) Pentru funcția publică de execuție din cadrul Compartimentului Urbanism -Cadastru,
Amenajarea teritoriului, Disciplina in construcții, Investiții, Achiziții publice,
Monitorizare contracte:
1. Constituţia României, republicată;
2. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu
modificările şi completările ulterioare:
- Partea a III-a, privind administrația publică locală;
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- Titlul I şi II ale părţii a VI-a, Statutul funcţionarilor publici, prevederi aplicabile
personalului contractual din administraţia publică şi evidenţa personalului plătit din fonduri
publice - Dispoziţii generale şi Statutul funcţionarilor publici ;
- Partea a V-a Reguli specifice privind proprietatea publică și privată a statului sau a
unităților administrativ-teritoriale;
3. Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor
de discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
4. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare: Respectarea demnităţii umane,
protecţia drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului, prevenirii şi combaterii incitării la
ură şi discriminare, cu modificările și completările ulterioare;
5. Legea nr.98/2018, privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;
6. H.G.R.nr.395/2016, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor
referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr.
98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările și completările ulterioare
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ATRIBUȚIILE FUNCȚIILOR PUBLICE PENTRU CARE SE ORGANIZEAZĂ CONCURS,
PREVĂZUTE ÎN FIȘA POSTULUI:
1) Inspector, clasa I, grad profesional debutant,
Umane:

Compartimentul Salarizare, Resurse

1. Întocmeşte si eliberează adeverinţele privind atestarea vechimii in munca, pe baza
documentelor existente – state de plată - in arhiva Primăriei comunei Iveşti ;
2. asigură gestiunea resurselor umane și activitățile aferente acestei activități din cadrul
aparatului de specialitate al Primarului comunei Ivești și al Serviciului Public Comunitar
Local de Evidența Persoanei Iveşti (S.P.C.L.E.P.);
3. întocmeşte documentaţia de aprobare sau modificare a organigramei, statul de funcţii și de
personal şi le înaintează spre aprobare;
4. întocmește și actualizează Regulamentul de Organizare și Funcționare (R.O.F.) în
colaborare cu personalul de conducere/coordonare al direcțiilor, serviciilor, birourilor și
compartimentelor;
5. întocmește și actualizează Regulamentul Intern și Codurile de conduită ale funcționarilor
publici și personalului contractual, în conformitate cu prevederile legale;
6. elaborează Planul de ocupare a funcțiilor publice, îl înaintează Agenției Naționale a
Funcționarilor Publici și îl supune aprobării Consiliului Local al Comunei Iveşti ;
7. întocmește documentația privind organizarea și desfășurarea în condiţiile legii, a
concursurilor pentru ocuparea funcţiilor publice vacante şi a posturilor contractuale vacante,
a concursurilor de promovare în funcție publică: de conducere, grad profesional sau clasă
profesională;
8. întocmeşte dispoziţiile de numire, angajare, promovare, avansare, mutare, delegare,
detaşare, suspendare, transfer, încetare a activităţii, pensionare, reîncadrare, terminarea
stagiului și orice alte modificări apărute în raporturile de serviciu/ muncă;
9. întocmeşte contractele de muncă, actele adiționale la Contractele de Muncă şi urmăreşte
respectarea lor legală;
10. întocmeşte documentaţiile necesare obţinerii avizelor Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor
Publici pentru funcţiile publice utilizate, concursuri, promovări temporare în funcţiile publice
de conducere precum şi pentru alte cazuri prevăzute de lege;
11. asigură întocmirea în conformitate cu prevederile legale a dispozițiilor de reîncadrare a
funcționarilor publici;
12. pune la dispoziție personalului de conducere/coordonare a serviciilor, birourilor,
compartimentelor formularele fișelor de post;
13. primește și verifică fișele de post;
14. înregistrează fișele de post în Registrul fișelor de post și le atașează la dosarul
profesional/personal;
15. asigură integrarea în instituție a noilor salariați, funcționari publici și personal contractual;
16. gestionează angajamentele de confidențialitate aferente funcționarilor publici și personalului
contractual;
17. gestionează legitimațiile de serviciu ale salariaților;
18. stabilește necesarul de formare profesională al salariaților, funcție publică și personal
contractual în colaborare cu compartimentele funcționale;
19. centralizează necesarul de formare profesională;
20. întocmeşte și supune aprobării Consiliului Local al Comunei Iveşti, Planul anual de
perfecţionare a funcționarilor publici în raport cu prevederile legale și bugetare anuale şi îl
comunică Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici;
21. monitorizează aplicarea măsurilor privind formarea profesională și înscrie în registru
certificatele/diplomele obținute în urma formării/perfecționării profesionale;
22. transmite serviciilor, birourilor și compartimentelor formularele rapoartelor de evaluare și le
înștiințează cu privire la completarea acestora conform legii;
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23. primește și verifică rapoartele de evaluare completate și le atașează la dosarele
profesionale;
24. gestionează evoluția carierei salariaților, funcție publică și personal contractual (numirea,
modificarea raporturilor de serviciu/muncă, suspendarea, exercitarea cu caracter temporar,
reluarea activității, schimbarea funcției, încetare raporturi de serviciu și desfacere contract
de muncă, forme de lichidare etc);
25. efectuează lucrările privind evidența şi mobilitatea personalului;
26. întocmește, actualizează și gestionează dosarul profesional;
27. întocmește, actualizează și gestionează baza de date electronică privind funcția publică și
funcționarii publici în colaborare cu A.N.F.P.;
28. întocmește și gestionează evidența în format scris și electronic (revisal) a personalului
contractual și a contractelor de muncă;
29. întocmește și actualizează situațiile cuprinzând informații cu caracter personal ale
salariaților;
30. stabilește drepturile salariale cuvenite personalului, funcție publică și personal contractual și
a indemnizațiilor persoanelor care ocupă funcții de demnitate publică;
31. întocmește state de plată lunare pentru salariați și a indemnizațiilor pentru persoanele care
ocupă funcții de demnitate publică;
32. întocmește chestionare/situații statistice în domeniul resurselor umane și salarizării;
33. gestionează efectuarea programărilor C.O.;
34. pune la dispoziție salariaților formularele tip de concedii și evidența zilelor C.O.;
35. primește cererile completate și aprobate și asigură evidența zilelor C.O. și C.M.;
36. întocmește și eliberează adeverințe solicitate de către salariați sau alte persoane
îndreptățite privind vechimea și specialiatea studiilor, încadrarea, veniturile realizate anual,
popriri, împrumuturi C.A.R., giranți, adeverințe medicale etc;
37. întocmește răspunsuri la lucrările, petițiile și adresele încredințate compartimentului;
38. gestionează declarațiile de avere și interese ale funcționarilor publici conform prevederilor
legale;
39. răspunde de implementarea prevederilor legale privind respectarea normelor de conduită,
în conformitate cu prevederile legale, în acest sens la nivelul biroului funcționează
consilierul de etică;
40. gestionează procedura privind protecția avertizorului în interes public;
41. colaborează în vederea îndeplinirii atribuțiilor cu salariații instituției personal de
conducere/coordonare și de execuție, precum și cu compartimentele funcționale;
42. realizează rapoarte de activitate la solicitarea conducerii Primăriei Comunei Iveşti precum
și raportul anual de activitate;
43. ia măsuri în vederea publicării pe site-ul instituției a informațiilor din domeniul de
competență a compartimentului resurse umane salarizare, necesar a fi aduse la cunoștința
publicului, în conformitate cu prevederile legale;
44. asigură implementarea procedurilor din domeniul de activitate al compartimentului în
conformitate cu Standardele de Control Managerial Intern (S.C.M.I.) și Sistemului de
Control Managerial (I.S.O.);
45. asigură confidențialitatea documentelor și a lucrărilor gestionate.
46. Arhivează documentele din sectorul său de activitate.
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2) Inspector, clasa I, grad profesional debutant, Compartimentul Buget - Patrimoniu;
1. ține evidența contabilă analitică distinctă pentru fiecare proiect;
2. participă în toate etapele de elaborare, modificare, urmărire şi execuţie pe componenta
financiară a programelor de finanţare internă şi externă derulate de Primăria Comunei
Iveşti ;
3. întocmește și depune cererile de rambursare la organismele abilitate;
4. îndeplineşte responsabilităţi legate de derularea din punct de vedere financiar a proiectelor
repartizate urmărind încadrarea în prevederile bugetare ale proiectelor în structura lor
(anexele la contractul de finanţare), precum şi în structura clasificaţiei bugetare, funcţională
şi economică;
5. ţine evidenţele contabile sintetice și analitice ale cheltuielilor prevăzute în liniile bugetare
ale proiectelor în finanţare, în structura bugetară şi cea solicitată de finanţator;
6. colaborează cu unităţile de implementare a proiectelor în vederea realizării în timp util a
documentaţiilor necesare unei derulări corespunzătoare a acestora şi atingerii obiectivelor;
7. realizează situaţii informative privind cheltuielile efectuate, fondurile primite, contribuţia
proprie şi alte asemenea în toate etapele, necesare conducerii în actul de decizie;
8. întocmește rapoarte financiare (intermediare şi finale), ce trebuie să conţină informaţii
privind plăţile efectuate şi date despre ajutorul financiar nerambursabil, precum şi a
anexelor la rapoartele financiare solicitate de finanţator;
9. realizează studii, sinteze, rapoarte şi informări cu privire la proiectele în derulare şi viitoare;
10. asigură studierea cerinţelor organismelor finanţatoare privind întocmirea documentăţiilor
financiare;
11. urmăreşte şi îşi însuşeşte noutăţile intervenite pe parcursul derulării proiectelor, conform
normelor, instrucţiunilor, precum şi a planului de conturi.
12. asigură înregistrarea bunurilor care alcătuiesc domeniul public și domeniul privat ale
Comunei Iveşti, în vederea inventarierii acestora conform legislației în vigoare;
13. asigură arhivarea, păstrarea și conservarea documentelor referitoare la domeniul public și
domeniul privat ale Comunei Iveşti ;
14. răspunde și asigură exactitatea înregistrărilor în evidența tehnico-operativă a bunurilor care
aparțin domeniului public și privat al Comunei Iveşti ;
15. asigură actualizarea și completarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public și
privat conform intrărilor și ieșirilor din patrimoniu, a modificărilor dispuse prin H.C.L. și prin
alte acte cu caracter normativ, a evidențelor deținute;
16. transmite Compartimentului Registru Agricol si Compartimentului Impozite si taxe ori de
câte ori este necesar, intrările și ieșirile din patrimoniu, cât și actele care stau la baza
acestei operațiuni;
17. pune la dispoziția compartimentelor/birourilor/serviciilor informațiile și înscrisurile de care
dispune, referitoare la inventarul ori administrarea bunurilor care aparțin domeniului public
și domeniului privat ale Comunei Iveşti , în vederea soluționării unor cereri;
18. colaborează și asigură consultanță în domeniu altor servicii și birouri din cadrul aparatului
de specialitate al Primarului Comunei Iveşti ;
19. participă la activitatea de întocmire a inventarelor bunurilor care alcătuiesc domeniul public
și privat al Comunei Iveşti ;
20. furnizează informații privind regimul juridic al unor bunuri, la solicitarea instituțiilor publice, a
persoanelor fizice și juridice, solicitând vize și înscrisuri de la compartimentele funcționale
din aparatul de specialitate al Primarului implicate în aplicarea Legilor nr. 10/2001 și nr.
247/2005, și de la persoane care au în folosință bunuri care aparțin domeniului public al
Comunei Iveşti , după caz;
21. acționează pentru clarificarea regimului juridic al unor bunuri și întocmește documentația
pentru includerea lor în evidența domeniului public sau privat al Comunei Iveşti ;
22. se deplasează în teren pentru identificarea, verificarea și lămurirea situației reale a
imobilelor care aparțin Comunei Iveşti , precum și pentru clarificarea regimului altor imobile,
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în vederea rezolvării adreselor, sesizărilor, petițiilor repartizate ori clarificării datelor
înregistrate în evidența domeniului public al Comunei Iveşti ;
23. întocmește documentele legale și participă la predarea-primirea bunurilor care aparțin
proprietății Comunei Iveşti , în conformitate cu actele de autoritate și legislația în vigoare
(procese-verbale, protocoale, altele).
24. Arhivează documentele din sectorul său de activitate.
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3) Inspector, clasa I, grad profesional asistent, Serviciul Voluntar pentru Situații de
Urgență, Sănătate și Securitate în Muncă;
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Asigura formarea si functionarea Comitetului de securitate si sanatate in munca.
Propune pentru lucratori, prin fisa postului, atributiile si raspunderile ce le revin in
domeniul SSM corespunzator functiilor exercitate.
Verifica insusirea si aplicarea de catre toti lucratorii a masurilor prevazute in planul de
prevenire si protectie, a instructiunilor proprii, precum si a atributiilor si
responsabilitatilor ce le revin in domeniul SSM stabilite prin fisa postului.
asigura informarea si instruirea lucratorilor in domeniul securitatii si sanatatii in munca
si verifica insusirea si aplicarea de catre lucratori a informatiilor primite.
Intocmeste programul anual de PM, organizeaza si amenajeaza punctele de prim-ajutor
din instituție.
Asigura controlul si respectarea reglementarilor legislative in vigoare privind Securitatea
si Sanatatea in Munca, Prevenirea si Stingerea Incendiilor si Protectia Mediului de catre
toti angajatii, conform Legii nr. 319/2006.
Asigura identificarea pericolelor si evaluarea riscurilor pentru securitatea si sanatatea
lucratorilor, inclusiv la alegerea echipamentelor de munca, a substantelor sau
preparatelor chimice utilizate si la amenajarea locurilor de munca, tinand seama de
natura activitatilor din instituție.
Asigura luarea masurilor stabilite de angajator pentru protectia grupurilor sensibile la
riscuri (femei gravide, lehuze sau care alapteaza, tineri, persoane cu dizabilitati).
Stabileste zonele care necesita semnalizare de SSM precum si tipul de semnalizare
necesar si amplasarea conform prevederilor legale.
Tine evidenta meseriilor si a profesiilor prevazute de legislatia specifica, pentru care
este necesara autorizarea exercitarii lor.
Tine evidenta posturilor de lucru care necesita examene medicale suplimentare.
Tine evidenta posturilor de lucru care, la recomandarea medicului de medicina a
muncii, necesita testarea aptitudinilor si/sau control psihologic periodic.
Monitorizeaza functionarea sistemelor si dispozitivelor de protectie, precum si a
instalatiilor de ventilare sau a altor instalatii pentru controlul noxelor in mediul de
munca.
Verifica starea de functionare a sistemelor de alarmare, avertizare, semnalizare de
urgenta, precum si a sistemelor de siguranta.
Efectueaza controalele interne la locurile de munca, cu informarea, in scris, a
angajatorului asupra deficientelor constatate si asupra masurilor propuse pentru
remedierea acestora.
Asigura conditii pentru ca fiecare lucrator sa primeasca o instruire suficienta si adecvata
in domeniul SSM in special sub forma de informatii si instructiuni de lucru, specifice
locului de munca si postului sau.
Intocmeste necesarul de documentatii cu caracter tehnic de informare si instruire a
lucratorilor in domeniul SSM
Elaboreaza programul de instruire-testare la nivelul unitatii.
Asigura efectuarea instruirii si informarii personalului in probleme de PM, PSI si
Protectia Mediului.
Participa la comunicarea si cercetarea evenimentelor, inregistrarea si evidenta
accidentelor de munca si a incidentelor periculoase, semnalarea, cercetarea,
declararea si raportarea bolilor profesionale.
Intocmeste Registrul unic de evidenta a accidentatilor in munca; Registrul unic de
evidenta a incidentelor periculoase; Registrul unic de evidenta a accidentelor usoare;
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22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.

Registrul unic de evidenta a accidentatilor in munca ce au ca urmare incapacitate de
munca mai mare de 3 zile de lucru.
Controleaza continuu modul de respectare / aplicare a normelor de securitate și
sanatate in munca.
Identifica echipamentele individuale de protectie necesare si intocmeste necesarul de
dotare a lucratorilor cu echipament individual de protectie.
Tine evidenta echipamentelor de munca si urmareste ca verificarile periodice si, daca
este cazul, incercarile periodice ale echipamentelor de munca sa fie efectuate de
persoane competente.
Intocmeste planul de interventie in vederea Prevenirii si Stingerii Incendiilor pentru toate
punctele de lucru din ale instituției.
Coordoneaza activitatile de interventie si evacuare in situatii de pericol iminent,
dezastre, situatii de accident si efectueaza primele cercetari privind cauzele si
imprejurarile producerii acestora.
Alerteaza factorii de interventie, oferind informatiile necesare intr-un mod clar, precis si
la obiect.
Analizeaza frecventa accidentelor de munca si a imbolnavirilor profesionale si
intocmeste documente de raportare.
Intocmeste intreaga documentatie cu privire la obtinerea avizelor, acordurilor si
autorizatiilor de mediu, precum si a documentatiei de mediu necesare obtinerii formelor
de punere in practica a diferitelor activitati ale instituției.
Asigura evidenta echipamentelor,
Alte activitati necesare/specifice asigurarii securitatii si sanatatii lucratorilor la locul de
munca.
participă la elaborarea şi aplicarea concepţiei de apărare împotriva incendiilor la nivelul
comunei ;
propune includerea în bugetul local a fondurilor necesare organizării activitaţii de
apărare împotriva incendiilor, dotării cu mijloace tehnice pentru apărarea împotriva
incendiilor şi echipamente de protecţie specifice ;
acordă sprijin şi asistenţa tehnică de specialitate Centrului operativ pentru situaţii de
urgenţă în îndeplinirea atribuţiilor.
Arhivează documentele din sectorul său de activitate.
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4) Consilier achiziții publice, clasa I, grad profesional principal, Compartiment Urbanism Cadastru, Amenajarea teritoriului, Disciplina in construcții, Investiții, Achiziții publice,
Monitorizare contracte;
1. desfășoară activitatea de achizitii publice de produse/servicii/Iucrari, în conformitate cu
prevederile Legii nr. 98/2016, privind achizițiile publice, cu modificările și completările
ulterioare ;
2. respectă regulile și principiile care stau la baza atribuirii contractelor de achiziție publică /
acorduri cadru, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de
concesiune de servicii
3. elaboreaza sau, după caz, coordoneaza, activitatea de elaborare a documentației de
atribuire și a strategiei de contractare, in cazul organizării unei proceduri simplificate, cu
ajutorul expertului cooptat pe baza necesitatilor transmise de compartimentele de
specialitate;
4. opereaza in SEAP, in sectiunile specifice disponibile in sistemul informatic, toate
documentele necesare a fi intocmite in cadrul procedurilor de atribuire, conform
prevederilor legale.
5. îndeplineste obligațiile referitoare la publicitate, astfel cum sunt acestea prevazute de
Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare;
6. realizeaza achizitiile directe conform procedurii interne pentru achizitia directa
7. asigură pregătirea documentelor necesare desfășurării achizițiilor publice de produse, de
natura prestărilor de servicii, achizițiiIor de execuției, investițiiIor publice șă răspunde de
desfășurarea procedurilor de achizitii in condițiiIe reglementărilor in vigoare la data
organizării, respectiv elaboreaza Instructiunile pentru ofertanti, inițiază procedurile de
achiziție publică prin transmiterea anunțuIui de participare/ Invitatii de participare / Anunturi
de participate simplificate în Sistemul Electronic al Achizițiilor Publice — SEAP, astfel cum
sunt prevăzute in Legea 98/2016, H.G. nr. 395/2016, Genereaza electronic DUAE
completat cu informatiile solicitate in raport cu criteriile de calificare si selectie, transmise de
catre compartimente din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Ivești,
stabilite prin documentatia de atribuire;
8. transmite in confomitate cu prevederile art. 10 alin. (2) din OUG 98/2017, informatii catre
ANAP in termenele prevazute de lege.
9. întocmește și supune spre aprobare planul de achiziții conform Legii nr. 98/2016 privind
achizițiile publice cu modificările și completările ulterioare;
10. Întocmeste dosarul procedurii de achizitie publica si a achizitiilor directe.
11. intocmeşte cererile de finanţare a proiectelor de dezvoltare locală;
12. intocmeşte bugetul proiectelor de dezvoltare locală, pe baza studiilor de
fezabilitate/proiectelor tehnice.
13. ţine evidenţa proiectelor finanţate din bugetul local, bugetul judeţean sau cu finanţare
externă;
14. este responsabil de activitatea de achiziţii publice;
15. intocmeşte documentaţiile privind organizarea licitaţiilor publice pentru atribuirea
contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică sau privată a comunei Iveşti;
16. efectuează la termen raportările privind achiziţiile publice, concesiunile sau proiectele in
derulare/derulate pe raza comunei Iveşti;
17. intocmeşte programul anual al achizitiilor publice;
18. intocmeşte raportul anual al achizitiilor publice;
19. transmite anunţurile in SEAP, adresele pentru publicarea anunturilor de intenţie şi
participare in Monitorul Oficial, eventual adresa cu fişa de prezentare către UCVAP;
20. editează rapoartele periodice referitor la achizițiile publice, conform prevederilor legale,
adresele către instituţiile publice, societăţile comerciale şi persoanele fizica cu care se
corespondează;
21. intocmeşte documentatia pentru elaborarea şi prezentarea ofertei;
22. intocmeşte referatul, editează proiectul de dispozitie privind constituirea comisiilor de
evaluare/negociere, juriilor sau de inlocuire a unor membri;
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23. editează formularele necesare comisiilor de evaluare, procesele verbale şi hotărârile
acestora;
24. anunţă din timp membrii comisiilor privind achizitiile organizate şi le pune la dispozitie
acestora documentatia intocmită, pentru studio;
25. intocmeşte contractul proiect al achizitiei publice;
26. tine evidenţa documentelor redactate şi le inregistrează la Registratură;
27. Organizează procedura de adjudecare a contractelor de proiectare pentru studiile de
prefezabilitate, încheie contractile de proiectare cu unităţile specializate, administrează
aceste contracte, urmăreşte elaborarea şi recepţionează aceste documentaţii şi lucrări,
verifică şi acceptă documentele de plată pentru aceste proiecte, urmăreşte decontarea
cheltuielilor de proiectare.
28. informează primarul, supune spre aprobare consiliului local studiile de prefezabilitate şi
fezabilitate, urmăreşte primirea acestor aprobări.
29. Elaborează documentele procedurilor de achiziţie, organizează şi participă în comisiile de
evaluare pentru adjudecarea proiectelor studiilor de fezabilitate, a proiectelor tehnice şi
detaliilor de execuţie
30. Organizează şi participă la procedurile de achiziţie a execuţiei investiţiilor publice;
31. Urmăreşte respectarea tuturor condiţiilor din avizele primite.
32. Colaborează cu toate organele de control pe linie financiară
33. Exercită şi alte atribuţii stabilite prin legi sau alte acte normative, prin hotărâri ale Consiliului
local sau dispoziţii ale primarului ori primite de la şefii ierarhici.
34. arhivează documentele din sectorul său de activitate;
PRIMAR,

SECRETAR GENERAL,

Gheoca Maricel

Toma Zanfirica
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