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A N U N Ţ 

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TULCEA  

organizează 
 

CONCURS DE RECRUTARE 
 

pentru ocuparea funcţiei publice de execuție vacante  
din cadrul Direcției Tehnice/ Serviciul Gospodărie Municipală/ 

Compartiment Iluminat Public 
 

- inspector, clasa I, grad profesional principal 
 

Pentru postul vacant menționat anterior, durata normală a timpului de lucru este de 40 de ore 
pe săptămână. 

  
Proba scrisă va avea loc la sediul Primăriei municipiului Tulcea din str. Păcii, nr. 20 în data 

de 07.09.2022, ora 1000. 
 
Interviul va fi susţinut în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la susținerea probei scrise, de 

către candidaţii declaraţi admişi la această probă. Data şi ora susţinerii interviului se afişează odată cu 
rezultatele la proba scrisă. Candidaţilor le revine în exclusivitate obligaţia de a se informa cu privire la 
data, ora şi locul susţinerii interviului. 
 
CONDIŢII DE ÎNSCRIERE: 

Pentru posturile vacante scoase la concurs, candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale 
și condițiile specifice de înscriere, după cum urmează: 

 
CONDIŢII GENERALE: 

Poate ocupa o funcţie publică persoana care îndeplineşte următoarele condiţii: 
a)are cetăţenia română şi domiciliul în România; 
b)cunoaşte limba română, scris şi vorbit; 
c)are vârsta de minimum 18 ani împliniţi; 
d)are capacitate deplină de exerciţiu; 
e)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; 
f)îndeplineşte condiţiile de studii şi vechime în specialitate prevăzute de lege pentru ocuparea funcţiei 
publice; 
g)îndeplineşte condiţiile specifice, conform fişei postului, pentru ocuparea funcţiei publice; 
h)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; 
i)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; 
j)nu a fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive 
disciplinare în ultimii 3 ani; 
k)nu a fost lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia, în condiţiile prevăzute de legislaţia specifică. 
 

   
 

 



CONDIŢII SPECIFICE de participare la concurs: 
-studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, în domeniul 
fundamental  al  științelor inginerești, în domeniul  fundamental al științelor sociale, ramura de 
știința: stiinte economice   și  științe  juridice,  
- minim 5 ani în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice. 

 
Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul Primăriei Municipiului Tulcea din Str. Păcii 

nr.20, în termen de 20 de zile de la data afișării anunţului, respectiv în perioada 05.08.2022-24.08.2022. 
 

Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde în mod obligatoriu: 
-formularul de înscriere; 
-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. 
 

Formularul de înscriere, precum şi modelul adeverinţei de vechime, le puteţi găsi accesând link-ul: 
https://www.primariatulcea.ro/cariere. 
 

Adeverinţele de vechime care au un alt format decât cel prevăzut de legislația în vigoare, trebuie 
să cuprindă 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 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. 
 
 Copiile actelor sus precizate se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele 
originale, care se certifică pentru conformitate cu originalul de către secretarul comisiei de 
concurs. 

 
TEMATICA ȘI BIBLIOGRAFIA: 
1. Reglementări privind Constituția României, 
2. Reglementări privind  Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, titlul 
I şi II ale părţii a VI-a, 
3. Reglementări privind Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor 
formelor de discriminar,; 
4. Reglementări privind Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi 
bărbaţi, 
5. Reglementări privind Legea nr. 544/ 2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu 
modificările şi completările ulterioare, 
6. Reglementări privind Legea 51/2006 Legea serviciilor comunitare de utilitati publice , republicată. cu 
modificările şi completările ulterioare, 
7. Reglementări privind Legea 230/2006 a Serviciului de iluminat public, cu modificările şi completările 
ulterioare, 
8. Reglementări privind Ordinul ANRSC 77/2007- privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire, 
ajustare sau modificare a valorii activităţilor serviciului de iluminat public, cu modificările și completările 
ulterioare, 
 9. Reglementări privind Ordinul ANRSC 86/2007 - pentru aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului 
de iluminat public, cu modificările și completările ulterioare, 



 10. Reglementări privind Ordinul ANRSC 87/2007 - pentru aprobarea Caietului de sarcini-cadru al 
serviciului de iluminat public, cu modificările și completările ulterioare, 
 11. Reglementări privind Ordinul ANRSC 93/2007 - pentru aprobarea Contractului-cadru privind folosirea 
infrastructurii sistemului de distribuţie. 
 
Bibliografia: 
 
1. Constituţia României, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
2. Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, titlul I şi II ale părţii a VI-a, 
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. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, 
5. Legea nr. 544/ 2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările 
ulterioare, 
6. Legea 51/2006 Legea serviciilor comunitare de utilitati publice, republicată. cu modificările şi 
completările ulterioare, 
7. Legea 230/2006 a Serviciului de iluminat public, cu modificările şi completările ulterioare, 
8. Ordinul  ANRSC 77/2007- privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau 
modificare a valorii, activităţilor serviciului de iluminat public, cu modificările și completările ulterioare, 
 9. Ordinul  ANRSC 86/2007 - pentru aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului de iluminat public, cu 
modificările și completările ulterioare, 
 10. Ordinul  ANRSC 87/2007- pentru aprobarea Caietului de sarcini-cadru al serviciului de iluminat public, 
cu modificările și completările ulterioare, 
 11. Ordinul  ANRSC 93/2007 - pentru aprobarea Contractului-cadru privind folosirea infrastructurii 
sistemului de distribuţie a energiei electrice pentru realizarea serviciului de iluminat public, cu modificările 
și completările ulterioare. 
 
NOTĂ: Se vor avea în vedere formele actualizate la zi, ale actelor normative din bibliografie. 
 
ATRIBUȚIILE PREVĂZUTE ÎN FIȘA POSTULUI: 
Atribuţiile postului: 
Generale: 
1.  Aplicarea şi executarea prevederilor legilor şi a altor reglementări, activităţi de birou care necesită 
cunoştinţe profesionale de nivel superior  
2. Activități: 
-  intretinere, menținere, realibitare, extindere, modernizare și reîntregire iluminat public; 
- achiziții și închirieri ghirlande pentru iluminatul festiv de sărbători , activitatea de iarnă, alte activități care 
se desfășoară în cadrul serviciului. 
Specifice: 
1. Elaborarea propunerilor pentru programul de gospodărire municipală pe an şi trimestre pentru 
activităţile de întreţinere şi reparaţii curente, pe baza propunerilor operatorilor serviciilor de utilități publice 
– iluminat public, arhitectural și festiv - și ale Direcţiei de Întreţinere şi Administrare Patrimoniu, aprobate 
de ordonatorul de credite pentru patrimoniul instituţiei, pe capitole distincte conform clasificaţiei bugetare; 
2. Întocmirea planurilor anuale şi trimestriale cu fundamentările aferente (tehnologii de execuţie, analize 
de preţ specific, note de fundamentare), în baza actelor normative republicate pentru activităţile: 
întreținere, menținere, reabilitare, extindere, modernizare și reîntregire -  iluminat public;  achiziții și 
închirieri ghirlande pentru iluminatul festiv de sărbători, activitatea de iarnă și alte activități specifice; 
3. Întocmeşte planul anual pentru toate activitățile de întreținere, menținere, reabilitare, extindere, 
modernizare și reîntregire iluminat public; achiziții și închirieri ghirlande pentru iluminatul festiv de 
sărbători la nivelul surselor financiare propuse de ordonatorul de credite şi aprobate în Consiliul Local; 
4. Elaborează documentaţia standard pentru emiterea şi prezentarea ofertelor pentru cele 3 secţiuni ale 
legii (servicii, produse, lucrări) numai pentru activitățile de întreținere, menținere, reabilitare, extindere, 
modernizare și reîntregire iluminat public; achizitii și închirieri ghirlande pentru iluminatul festiv de 
sărbători în cadrul valorilor aprobate de Consiliul Local; 
5. Întocmeşte documentația pentru procedurile de achiziție publică (licitații publice concesiuni) inițiate de 
către serviciu (referate de necesitate, note de fundamentare, caiete de sarcini); 
6. Propune ordonatorului principal de credite, în baza unor note de fundamentare, actualizarea preţului 
achiziţiei sau modificarea cantităţilor prevăzute în contractele de achiziţii publice, iar după  aprobarea 
acestora de către Primar, le comunică  factorilor interesaţi; 
7. Răspunde, semnează și asigură întocmirea documentației tehnice (referate de necesitate, note de 
fundamentare, devize estimative, studii, stategii, proiecte, devize, caiete de sarcini, propuneri de contract) 



în vederea desfășurării procedurilor de achiziţie publică pentru desfășurarea procedurilor și atribuirea 
contractelor pentru activitățile de întreținere, menținere, reabilitare, extindere, modernizare și reîntregire 
iluminat public; achiziții și închirieri ghirlande pentru iluminatul festiv de sărbători și alte activități specifice; 
8. Urmăreşte lunar derularea contractelor încheiate. Răspunde de asigurarea aceluiaşi regim juridic 

pentru toţi operatorii de servicii, indiferent de forma de organizare sau proprietate; 
9. Lansează graficul de execuţie a achiziţiilor publice pe care le organizează în baza dosarului de achiziţie 
publică, referate de necesitate; 
10. Exercită dreptul achizitorului de a inspecta, de a testa şi, dacă este necesar, de a respinge produsele 
şi serviciile ce nu corespund, cu sau fără participarea unui reprezentant al contractorului; 
11. Răspunde prin semnarea şi avizarea situaţiilor de lucrări (verificate și măsurate în teren) asupra 
legalităţii, realităţii, certificând sub semnatură acceptarea la plată a serviciilor prestate parţial sau final, prin 
persoana desemnată cu urmărirea executării contractului; 
12. Răspunde de încadrarea în fondurile pe articole bugetare pentru lucrările de prestaţii executate în 
cadrul alocaţiilor financiare aprobate; 
13. Asigură măsurile necesare pentru actvităţile: de întreținere, menținere, reabilitare, extindere, 
modernizare și reîntregire iluminat public; achiziții și închirieri ghirlande pentru iluminatul festiv de 
sărbători și alte activități specifice; 
14. Răspunde și verifica zilnic sau ori de câte ori este nevoie în teren, semnarea şi propune decontarea 
activităţilor: de întreținere, menținere, reabilitare, extindere, modernizare și reîntregire iluminat public; 
achiziții și închirieri ghirlande pentru iluminatul festiv de sărbători alte activități specifice ; 
15. Urmăreşte respectarea actelor legislative cu caracter normativ pentru problemele din cadrul serviciului  
16. Fundamentează reaşezarea valorică a planurilor aprobate iniţial în cadrul bugetului, le prezintă 
Primarului spre avizare şi aprobare în Consiliul Local; 
17. Prezinta trimestrial sau anual, la solicitare o situaţie  privind stadiul realizării obiectivelor cuprinse în 
programele aprobate; 
18. Aplică procedurile, întocmește formularele și documentele necesare în vederea realizării sarcinilor de 
serviciu, în limita competențelor și responsabilităților specifice, așa cum decurg din atribuțiile Serviciului 
Gospodărie Municipală; 
19. Întreprinde acțiuni care să ducă la menținerea în limite acceptabile a riscurilor identificate la nivelul 
Serviciului Gospodărie Municipală; 
20. Desfășoară toate activitățile și acțiunile necesare pentru realizarea obiectivelor propuse prin 
Programul de Implementare a SCIM la nivelul Serviciului Gospodărie Municipală; solicită șefului 
Serviciului Gospodărie Municipală acordarea altor termene de realizare; 
21. Asigură transmiterea la termenele stabilite a informărilor/rapoartelor referitoare la progresele 
înregistrate cu privire la dezvoltarea sistemului de control intern managerial, în raport cu programul 
adoptat, la nivelul Serviciului Gospodărie Municipală; 
22. Acționează în cadrul Grupului de lucru din cadrul Direcției Tehnice pentru elaborarea, implementarea 
și menținerea în cadrul U.A.T. Municipiul Tulcea a unui sistem de management al calității în conformitate 
cu standardul de referință, cu politicile de calitate ale U.A.T. Municipiul Tulcea și cu Regulamentul de 
organizare și funcționare al Comisiei de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică a 
implementării și dezvoltării sistemului de control intern managerial din cadrul U.A.T. Municipiul Tulcea;  
23. Păstrarea confidenţialității asupra informaţiilor şi documentelor de care ia cunoştinţă în exercitarea 
atribuţiilor de serviciu, potrivit legislaţiei în vigoare; 
24. Îndeplinirea atribuţiilor date de Primar sau cele care rezultă din actele normative în vigoare; 
25. Primeste, urmareste, analizeaza  cererile si sesizarile repartizate și elaboreaza răspunsuri pe care le 
semnează , în termenul legal  către cetăţeni, instituţii publice, autorităţi ale administraţiei publice locale şi 
centrale în termenul stabilit de lege. 
26. Asigură condiţii optime pentru arhivarea şi păstrarea documentelor în siguranţă; 
27. Colaborează cu serviciile, birourile și compartimentele aparatului de specialitate al Primarului și cu 
direcțiile subordonate Consiliului Local. 
* Atribuții  și responsabilități  specifice Grupului de lucru din cadrul Direcției Tehnice pentru 
elaborarea și implemetarea sistemului de control intern managerial  : 
 
- sprijina conducatorii compartimentelor structurale în cadrul cărora își desfășoară activiatea , în vederea 
realizarii atributiilor acestora pe linia implementarii și dezvoltarii sistemului de control managerial ; 
- colaboreaza cu membriii comisiei de monitorizare și sefii structurilor organizatorice din cadrul primariei 
Municipiului Tulcea în vederea implemetarii standardelor de control managerial ; 
- elaboreaza procedurile operationale (PO) la nivelul de competenta care le revine ; 
- supun PO verificarii si/sau avizarii șefului componentei structurale care revine ; 
- transmit Comisiei de monitorizare , în vederea avizarii și centralizarii la nivelul Primariei Municipiului 
Tulcea , procedurile operationale aprobate ; 
- centralizeaza și țin evidenta procedurilor operationale , în format electronic , pe baza „ Registrului pentru 
evidenta procedurilor operationale”; 



- completeaza Chestionarul de autoevaluare a stadiului de implemetare a strandardelor de control intern 
mangerial și , după avizarea acestuia de către șeful componentei structurale , transmit acest chestionar la 
Comisia de monitorizare pentru centralizare și intocmirea Situației sintetice la nivelul Primariei Municipiului 
Tulcea 
  * Alte atributii  
1  Respectă prevederile Regulamentului Intern 
2.  Respectă prevederile Codului Etic și de Integritate 
3. Respectă și cunoaște prevederile legislației din domeniul securității și sănătății în muncă și măsurile de 
aplicare a acestora . 
4.  Respectă și cunoaște prevederile legislației din domeniul securității și sănătății în muncă pentru care 
au fost prelucrați de persoane desemnate 
5. Răspunde și asigură  desfășurarea activității în conformitate cu pregătirea și instruirea sa, precum și cu 
instrucțiunile primite din partea angajatorului prin lucrători desemnați, astfel încât să nu expună la pericol 
de accidentare sau înbolnăvire profesională  atât propria persoană, cât și alte persoane care pot fi 
afectate de acțiunile sau omisiunile în timpul procesului de muncă. 
6. Să coopereze cu angajatorul și/sau cu lucrătorii desemnați în vederea realizării măsurilor și cerințelor 
dispuse de către inspectorii de muncă și inspectorii sanitari , pentru protecția sănătății și securității. 
7. Să își însușească și să respecte instrucțiunile pe situații de urgență și PSI/ protecție civilă 
8. Să își însușească și să respecte instrucțiunile SCIM, procedurile de sistem și procedurile operaționale. 

 
Concursul de recrutare se desfăşoară în conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență a 

Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare și a Hotărârii 
Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei 
funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare. 

 
 Relaţii suplimentare se pot obţine la/pe: 
-sediul Primăriei Municipiului Tulcea din strada Păcii, nr. 20,  
-telefon 0240/ 511440 sau 0240/ 511441 interior 208 
-persoană de contact Țiu Mihaela- consilier în cadrul Compartimentului Resurse Umane,  
-e-mail: resurseumane@primariatulcea.ro; 
-site-ul instituţiei: www.primariatulcea.ro, secţiunea „Monitorul Oficial”/ „Concursuri și rezultate”, 
https://www.primariatulcea.ro/cariere/. 
 

 
 

Ștefan ILIE 
Primarul Municipiului Tulcea 

 
 
 
 
                                                                                                                                   Compartiment Resurse Umane 
           Cons. Țiu Mihaela 

http://www.primariatulcea.ro/

