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Nr. 6477/20.06.2019 

                                                              ANUNȚ 

 

Primăria Municipiului Bacău cu sediul în Bacău, str. Mărăşeşti nr.6, organizează concurs pentru 

ocuparea functiei publice de conducere de Director executiv in cadrul  Direcției Tehnice, pe 

perioada nedeterminata: 

 

1. Directia Tehnica: 

Proba scrisa în data de 24.07.2019, ora 11:00, interviu in data de 29.07.2019. 

    -  functie publica de conducere -  Director de executie - Directia Tehnica: 

                Condiţii specifice de participare: 

 studii universitare de licenta absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de lunga durata 

absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta in domeniul stiintelor ingineresti; 

  studii de masterat sau studii postuniversitare absolvite in domeniul administratiei publice, 

management sau in specialitatea studiilor necesare exercitarii  functiei publice; 

 vechime in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice - minimum 7 ani; 

 să îndeplinească condiţiile prevăzute la art. 54 din Legea nr. 188/1999, privind Statutul 

functionarilor publici cu modificarile si completarile ulterioare. 

 

Atributii prevazute în fișa de post: 

- Coordoneaza activitatea Serviciului de investitii, Serviciului Achizitii Publice a  Biroului de 

aprovizionare si IT si Compartimentului de Protectie a mediului si sanatate din cadrul 

Directieie Tehnice  

- Stabileste obiectivele compartimentelor din subordine si avizeaza obiectivele personale ale 

personaliului din cadrul Directiei Tehnice  

- Evalueaza modul de indeplinire a obiectivelor stabilite pentru fiecare compartiment aflat in 

subordine si semneaza, alaturi de sefii structurilor aflate in subordine fisele de post si 

evaluarile personale anuale pentru personalul din directie   

- Reprezintã Direcţia Tehnica  in probleme privind initierea, proiectarea, si executia  lucrãrilor 

publice in limita delegatieie din partea conducerii institutiei 

- Îndeplineste atributiile beneficiarului pentru obiectivele de investitii finantate de la bugetul 

local si de stat, de la introducerea acestora în programele anuale de investitii si  pânã la 

receptia executiei si predarea obiectivelor cãtre beneficiarii directi; 

- Urmareste activitatea de întocmire a caietelor de sarcini pentru atribuirea contractelor de 

proiectare/ investitie/ echipamente si dotari in vederea realizarii lucrarilor de investitii 

publice . 

- Urmareste derularea activitatii de punere in sigurantã a fondului construit existent in 

Municipiul Bacau in conformitate cu prevederile OG nr .20/1994; 

- Urmareste stadiul de realizare al procedurilor de achizitii publice din cadrul institutiei; 

- Se conformeaza regulilor din Codul de conduita a functionarilor publici ; 

-  Respecta procedurile operationale si procedurile de sistem din manualul calitatii; 

- Initiaza si urmareste realizarea activitatilor necesare atingerii obiectivelor la nivelul fiecarei 

structuri aflate in subordinea sa   

-  Avizeaza  modificari de  proceduri propuse de structurile din subordine ori de cate ori este 
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necesar; 

- respecta normele de sanatate si securitate a muncii, participa la instruiri. 

- Se conformeaza regulilor din Codul de conduita a functionarilor publici ; 

- Respecta procedurile operationale si procedurile de sistem din manualul calitatii; 

- Respectă normele de sănătate şi securitatea muncii; 

- Participă la instruiri.  

- In  conformitate  cu  prevederile  Legii  nr.  319 / 2006  a  securitatii  si  sanatatii  in  munca,  

are  urmatoarele  atributii  si  raspunderi: 

Sa  utilizeze  corect  aparatura  din  dotare  si  sa  comunice  imediat  angajatorului  orice  

situatie  de  munca  despre  care  are  motive  intemeiate  sa  o  considere  un  pericol  pentru  

sanatatea si  securitatea  lucratorilor,  precum  si  orice  deficienta  a sistemelor  de  protectie,  

sa  aduca  la  cunostinta  conducatorului  locului  de  munca  sau  angajatorului  accidentele  

suferite  de  propia  persoana  cooperand  cu  angajatorul  sau  cu  lucratorii  desemnati  

pentru  a  face  posibila  realizarea  oricaror  masuri  sau  cerinte  dispuse  de  inspectorii  de  

munca  sau  inspectorii sanitari  pentru  asigurarea  sanatatii  si  securitatii  lucratorilor . 

- Are  obligatia  de  a  respecta  demnitatea  functiei  publice  detinute,  coreland  libertatea  

dialogului  cu  promovarea  intereselor  autoritatii  sau  institutiei  publice  in  care   isi  

desfasoara  activitatea.  

- Asigura  aplicarea  sistemului  Integrat  Calitate  Mediu  in  activitatea  proprie. 

- Aplica  si  raspunde  de  aplicarea  tuturor  prevederilor  legislatiei  si  actelor  administrative  

interne  aplicabile  in  domeniul  protectiei  mediului  in  cadrul  activitatii  pe  care  o  

desfasoara. 

- Alte atribuții în domeniul de competență potrivit actelor normative sau dispuse ierarhic. 

 

Conditii specifice: 
       Studii superioare de lunga durata: studii de  inginer  diplomat, absolvent  cu  licenta. 

Perfectionari (specializari) : in domeniul pentru merntinerea competentei pe post: in cadrul 

programelor de formare specializata si perfectionare in administratia publica, organizate de 

institutii specializate, din tara si strainatate. 

Studii de master in domeniul managementului de proiecte specializare post universitar in 

constructii, urbanism si amenajarea teritoriului. 

Cunostinte operare/programare pe calculator (necesitate si nivel): office-nivel mediu de operare 

–ECDL 

Limbi straine (necesitate si nivel de cunoastere): cunoasterea cel putin a unei limbi straine de 

circulatie internationala la nivel bun : lb engleza. 

Dosarele de concurs se vor depune la sediul institutiei, tlf nr. 0372348125, cam 25 in termen de 

20 zile de la data publicarii, respectiv: 20.06.2019 – 09.07.2019 
 

 

 
 

Secretar comisie concurs, 
 
 

                                                                                                           Afișat la ora 12:30 


