
 

 

 

 

 

  

 

 

 

        

        Nr._3577_/_20.03.2020__  

                                                                   

 

ANUNŢ 

 

         În conformitate cu prevederile art.618 alin.(1, litera b), 3) din Legea nr.188/1999 

(r2), cu modificările şi completările ulterioare şi ale art.39 alin.(2) din H.G. nr.611/2008, 

cu modificările şi completările ulterioare,  

                                                 

Primăria oraşului Isaccea, judeţul Tulcea 

          

Organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacantă de 

Referent, clasa III, grad profesional superior – Compartiment Monitorizarea 

Serviciilor Comunitare de Utilități Publice – Serviciul Investiţii, Achiziţii, 

Monitorizare, PSI din cadrul aparatului de specialitate a oraşului Isaccea, judeţul 

Tulcea.                 

          

Concursul se organizează la sediul Primăriei oraşului Isaccea, str. 1 Decembrie, 

nr.25, judeţul Tulcea – Sala de Consiliu – etaj 1, camera 105, în data de 21 aprilie 

2020, ora 09,30, proba scrisă şi în data de 23 aprilie 2020, ora 11,00 interviul. 

          

 

Dosarele de înscriere la concurs se pot depune în termen de 20 zile de la data 

publicării prezentului anunț (20.03.2020 – 08.04.2020), la sediul Primăriei oraşului 

Isaccea, str. 1 Decembrie, nr.25, judeţul Tulcea (ghiseul unic - parter)și trebuie să 

conţină în mod obligatoriu documentele prevăzute la art. 49 alin.(1) H.G. nr.611/2008, 

cu modificările şi completările ulterioare, dupa cum urmează:  

 

a)formularul de înscriere prevăzut în anexa nr.1; 

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; 

... 

f)copia carnetului de muncă şi după caz, a adeverinţei eliberate de angajator pentru 

perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor 

necesare ocupării funcţiei publice; 

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; 

.... 

i)cazierul judiciar; 
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j)declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste calitatea sau lipsa calităţii 

de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia. 

 

Modelul orientativ al adeverinţei menţionate la alin. (1) lit. f) este prevăzut în anexa nr. 2. 

 

Adeverinţele care au un alt format decât cel prevăzut în anexa nr.2 trebuie să cuprindă 

elemente similare celor prevăzute în anexa nr. 2 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. 

 

Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele 

emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii 

Publice. 

 

Copiile de pe actele prevăzute se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele 

originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei 

de concurs, cu excepţia actului de identitate. 

 

La data depunerii dosarului, cazierul judiciar poate fi înlocuit cu o declaraţie pe propria 

răspundere. În acest caz, candidatul declarat admis la selecţia dosarelor şi care nu a 

solicitat expres la înscrierea la concurs preluarea informaţiilor direct de la autoritatea sau 

instituţia publică competentă are obligaţia de a completa 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. În 

situaţia în care candidatul solicită expres la înscrierea la concurs preluarea informaţiilor 

direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă, extrasul de pe cazierul judiciar 

se solicită potrivit legii şi procedurii aprobate la nivel instituţional. 

 

Formularul de înscriere prevăzut în anexa nr. 31se pune la dispoziţie candidaţilor de către 

autoritatea sau instituţia publică organizatoare a concursului din oficiu, prin publicare pe 

pagina de internet a acesteia în format deschis, editabil, în cadrul secţiunii dedicate 

publicităţii concursului, precum şi la sediu, în locul special amenajat pentru desfăşurarea 

de activităţi de informare şi relaţii publice, în format letric. 

 

Condiţiile de participare la concurs sunt: 

        - candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art.465 alin.(1) 

din O.U.G. nr.57/2019, cu excepția literei e); 

         - studii liceale, respectiv studii medii liceale, finalizate cu diplomă de bacalaureat; 

         - minim 7 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice.  

            

 Bibliografia de concurs: 

 

- Constituția României, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

- O.U.G. NR.57/2019 privind Codul administrativ – Partea a II-a, art.75-163, 

art.195-248,  Partea VI – Statutul funcționarului public (art.563 -art.579), Partea 

a VII – a Răspunderea administrativă (art.563-art.579), Partea a VIII – a Servicii 

publice (art.580-art.596); 

- Legea nr. 52 din 21 ianuarie 2003 privind transparenţa decizională în administraţia 

publică – republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

- Legea nr. 51 din 8 martie 2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice - 

Republicare*), cu  
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modificările și completările ulterioare; 

- Legea nr. 241 din 22 iunie 2006 a serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare 

– Republicare*), cu modificările și completările ulterioare 

- Legea nr. 101 din 25 aprilie 2006 a serviciului de salubrizare a localităţilor - 

Republicare*), cu modificările și completările ulterioare 

- Legea nr.230/2006 a iluminatului public, cu modificările și completările 

ulterioare; 

- Legea nr. 92 din 10 aprilie 2007 serviciilor de transport public local, cu 

modificările și completările ulterioare; 

- Legea nr. 38 din 20 ianuarie 2003 privind transportul în regim de taxi şi în regim 

de închiriere, cu modificările și completările ulterioare; 

- O.G. nr. 71 din 29 august 2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor 

publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local, cu 

modificările și completările ulterioare;  

- O.G. nr. 21 din 30 ianuarie 2002 privind gospodărirea localităţilor urbane şi rurale, 

cu modificările și completările ulterioare; 

- H.G. nr. 907 din 29 noiembrie 2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-

cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de 

investiţii finanţate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare; 

           

Vor fi avute în vedere formele actelor normative modificate şi actualizate până la data de 

28 februarie 2020. 

        

 Atribuțiile prevăzute în fișa postului: 

1. Verifică modul de realizare a serviciilor comunitare de utilități publice de către 

operatorii  

desemnați pentru alimentarea cu apă, canalizarea şi epurarea apelor uzate, salubrizare, 

iluminatul public, transport public local, dezinsecție, dezinfecție, deratizare, ecarisaj; 

2. Urmărește realizarea proiectelor și investițiilor în domeniu,fără a se limita la 

acestea; 

3. Îndeplinește atribuții ce revin autorității publice locale în domeniul protecției 

mediului 

4. Îndeplinește atribuții privind înființarea, organizarea și executarea serviciului de 

transport public local în regim de taxi,  

5. Urmărește și face propuneri pentru realizarea activităților edilitar – gospodărești la 

nivelul orașului Isaccea conform prevederilor legale( circulație rutieră și pietonală,  

administrare cimitir, spații verzi, etc.) 

6. Întocmeşte proiecte de hotărâri ale Consiliului Local şi de dispoziţii ale Primarului 

specifice domeniului de activitate, precum şi rapoarte de specialitate în domeniul 

de activitate al serviciului pentru proiectele de hotărâri, în vederea promovării lor 

în Consiliul local;  

7. Îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite prin lege, alte acte normative, hotărâri ale 

Consiliului Local orașului Isaccea, dispoziţii ale primarului orașului Isaccea;  

8. Îndeplinește orice alte atribuții trasate în temeiul legii de către primar, precum și 

de către șeful ierarhic superior.  

      9.   Utilizează în mod corespunzător aplicaţia informatică Doc Manager – secţiunea 

Registratură – cu respectarea termenelor de soluţionare şi/sau răspuns în ceea ce priveşte 

documentele care îi sunt repartizate spre rezolvare. Respectă legenda de culori din cadrul 

aplicaţiei în funcţie de starea documentelor şi modul de rezolvare al acestuia, având 

totodată obligaţia de a ataşa fiecărui document de rezolvat, inclusiv celui din oficiu, 
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solicitarea, soluţionarea şi/sau răspunsul în format electronic (scanat), acolo unde se 

impune această operaţiune 

       10.Răspunde de respectarea programului de lucru și a disciplinei în cadrul serviciului 

       11.Respectă procedurile interne legate de utilizarea aparaturii din dotare (softuri, 

utilizarea internetului, etc.) 

       12.Are obligația să păstreze secretul de stat, secretul de serviciu, precum și 

confidențialitatea în legătură cu faptele, informațiile sau documentele de care ia 

cunoștiință în exercitarea funcției publice, în condițiile legii, cu excepția informațiilor de 

interes public 

        13.În exercitarea profesiei și în legătura cu aceasta, este independent profesional și 

nu poate fi supus nici unei îngrădiri sau presiuni de orice tip, fiind protejat de lege 

împotriva acestora 

        14.Neîndeplinirea întocmai şi la timp a sarcinilor prevăzute în prezenta fişă a 

postului atrage 

 după sine, în funcţie de gravitate sau consecinţe, răspunderea administrativă, civilă sau 

penală. 

        15.Pentru pagubele produse cu vinovăţie patrimoniului instituţiei, în temeiul unei 

hotărâri judecătoreşti definitive şi irevocabile, funcţionarul public va fi obligat la plata 

daunelor, solidar cu instituția. 

        16.Răspunde și urmărește îndeplinirea dispozițiilor primarului și a hotărârilor 

consiliului local și a altor acte normative cu privire la activitatea compartimentului 

         17.Respectă toate obligațiile/îndatoririle ce rezultă din O.U.G. nr.57/2019, 

Regulamentul de Ordine Interioară, Regulamentul de Organizare și Funcționare.  

        18.Are obligația respectării întocmai a regimului juridic al conflictului de interese și 

al incompatibilităților, stabilite potrivit legii și procedurilor interne 

         19.Are obligația respectării prevederilor perfecționării continue a cunoștințelor 

profesionale 

         20.Răspunde de respectarea măsurilor în domeniul securității și sănătății în muncă 

și în domeniul situațiilor de urgență conform prevederilor legale, a fișelor de instruire 

individuală privind securitatea și sănătatea în muncă, a dispozițiilor primarului, 

hotărârilor de consiliu local 

         21.Contribuie la elaborarea, dezvoltarea și actualizarea procedurilor specifice de 

lucru 

         22.În cazul în care identifică un risc, completează și transmite formularul de alertă 

de risc responsabilului cu riscurile 

         23.În cazul în care identifică o neregulă, completează și transmite formularul de 

alertă nereguli responsabilului cu neregulile 

         24.Aplică politica de siguranță a datelor la nivelul compartimentului/serviciului 

         25.Asigură arhivarea documentelor create, în conformitate cu dispozițiile legale și a 

nomenclatorului arhivistic și păstrarea inventarelor arhivistice și a proceselor verbale de 

predare-primire, după caz. Predarea la arhiva instituției va avea loc în primul trimestru al 

anului pentru documentele create/elaborate cu un an anterior celui predării. 

   26.Respectă prevederile legale referitoare la protecția datelor cu caracter personal și 

consimte să păstreze confidențialitatea datelor cu caracter personal a căror prelucrare 

o efectuează în condițiile legii, în virtutea atribuțiilor de serviciu, inclusiv după 

încetarea activităților de prelucrare a acestor date. 

      

 

 



Dosarelor de concurs se depun la sediul Primăriei oraşului Isaccea, str. 1 Decembrie, 

nr.25,  judeţul Tulcea, ghișeul unic sau prin poștă cu, condiția prezentării documentelor în 

format legalizat/original conform prevederilor de mai sus. 

Relații suplimentare se pot oferi la nr. de telefon: 0240/506603, adresa de mail: 

secretarisaccea@gmail.com, persoana de contact: d-na Moraru Loredana. – Secretar 

General al orașului Isaccea. 

                                                             P R I M A R, 

                                                Ing. MORARU ANASTASE           

 

 


