
A N U N Ţ ! 

 

Primăria Oraşului Ciacova organizează în data de 07.06.2021 ora 10.00, la sediul Primăriei Oraşului Ciacova, P-ţa Cetăţii, nr. 8, concurs pentru 

ocuparea funcției de consilier Cl. I, Grad profesional debutant, funcţie publică de execuţie din cadrul Compartiment pentru Monitorizarea 

Procedurilor Administrative, Secretariat și Relații Publice, cu normă întreagă, durata timpului de lucru fiind  de   8 ore/zi - 40 ore/săpt.  

 

Probele stabilite pentru examene: 

1. proba scrisă  

2. interviu; 

 

Dosarele se depun la sediul Primăriei Orașului Ciacova, Compartimentul Resurse Umane, începând cu dat de 07.05.2021 până la data de 

26.05.2021 şi trebuie să cuprindă următoarele documente: 

a) formularul de înscriere prevăzut in anexa nr. 3 din H.G. nr. 611/2008; 

b) curriculum vitae, modelul comun european; 

c) copia actului de identitate; 

d) copii ale diplomelor de studii, certificatelor si altor documente care atesta efectuarea unor specializari si perfectionari; 

e) copia adeverintei care atesta starea de sanatate corespunzatoare pentru efort fizic, in cazul functiilor publice pentru a caror ocupare este 

necesara indeplinirea unor conditii specifice care implica efort fizic si se testeaza prin proba suplimentara (Adeverinta care atesta starea de sanatate 

contine, in clar, numarul, data, numele emitentului si calitatea acestuia, in formatul standard stabilit prin ordin al ministrului sanatatii. Pentru 

candidatii cu dizabilitati, in situatia solicitarii de adaptare rezonabila, adeverinta care atesta starea de sanatate trebuie insotita de copia certificatului 

de incadrare intr-un grad de handicap, emis in conditiile legii. de legislatia specifica); 

f) cazierul judiciar; 

g) declaratia pe propria raspundere sau adeverinta care sa ateste calitatea sau lipsa calitatii de lucrator al Securitatii sau colaborator al acesteia.  

h) declaratia pe propria raspundere, prin completarea rubricii corespunzatoare din formularul de inscriere, sau adeverinta care sa ateste lipsa 

calitatii de lucrator al Securitatii sau colaborator al acesteia, in conditiile prevazute de legislația specifică.  

 

Condiţiile de participare la concurs sunt următoarele: 

1. studii universitare de licenţă, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul tehnologia informației; 

 

Bibliografia: 

- Constituția României nr. 1/2003 - (r) privind cu modificările si completările ulterioare; 

- Titlul I si II ale partii a VI-a din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 57/2019, cu modificarile si completarile ulterioare;  

- Ordonanta Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea si sanctionarea tuturor formelor de discriminare, republicata, cu modificarile si 

completarile ulterioare; 

- Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de sanse si de tratament intre femei si barbati, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare. 

- Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

- Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare; 

- O.U.G. nr. 33/2002 -  privind reglementarea eliberării certificatelor și adeverințelor de către autoritățile publice centrale și locale, cu 

modificările și completările ulterioare; 

- O.U.G. nr.27/2002 – privind reglementarea activității de soluționare a peițiilor, cu modificările și completările ulterioare; 

Bibligrafia se va studia integral. 

doc:1190005703/18
doc:1000013703/51
doc:1020020203/55


Atribuţiile postului:  

- Convoacă Consiliul local respectând procedurile prevăzute de lege; 

- Redactează procesul verbal şi îl pune la dispoziţia consilierilor  locali înaintea fiecărei şedinţe; 

- Efectuează lucrările de secretariat, comunică ordinea de zi, materialele de şedinţă;  

- Pregăteşte, cu ajutorul compartimentelor/birou/servicii din cadrul aparatului de specialitate al primarului, lucrările supuse dezbaterii 

consiliului local; 

- Întocmeşte dosarele de şedinţă şi le prezintă celor în drept pentru semnare şi stampilare; 

- Ţine evidenţa participării la şedinţe a consilierilor; 

- Asigură gestionarea procedurilor administrative privind relaţia dintre consiliul local si primar, respectiv primar si Instituţia Prefectului – 

judeţul Timiş; 

- Organizează arhiva şi evidenţa statistică a hotărârilor consiliului local şi a dispoziţiilor primarului; 

- Asigură transparenţa şi comunicarea către autorităţile, instituţiile publice si persoanele interesate a dispoziţiilor emise de către primar, 

respectiv a hotărârilor adoptate de Consiliul local al oraşului Ciacova în condiţiile Legii nr. 544/2001  - privind liberul acces la informaţiile de interes 

public, cu modificările şi completările ulterioare; 

-  Pregăteşte, cu ajutorul compartimentelor/birou/servicii din cadrul din cadrul aparatului de specialitate al primarului, lucrările supuse 

dezbaterii consiliului local; 

- Asigură și răspunde de postarea Statutului unității administrativ-teritoriale pe site-ul instituției; 

- Asigură și răspunde de postarea Regulamentului cuprinzând măsurile metodologice, organizatorice, termenele și circulația proiectelor de 

hotărâri ale autorității deliberative, precum și Regulamentul cuprinzând măsurile metodologice, organizatorice, termenele și circulația proiectelor de 

dispoziții ale autorității executive; 

- Asigură și răspunde de publicarea actelor administrative adoptate de consiliul local, atât cele cu caracter normativ, cât și cele cu caracter 

individual în secțiunea Monitorul oficial local de pe site-ul instituției;  

- Asigură și răspunde de postarea Registrului pentru evidența proiectelor de hotărâri ale autorității deliberative, precum și Registrul pentru 

evidența hotărârilor autorității deliberative; 

- Asigură și răspunde de postarea Registrului privind înregistrarea refuzurilor de a semna/contrasemna/aviza actele administrative, precum 

obiecțiile cu privire la legalitate, efectuate în scris; 

- Asigură și răspunde de postarea actelor administrative emise de primar, cu caracter normativ și a  Registrului pentru evidența proiectelor de 

dispoziții ale autorității executive, precum și Registrul pentru evidența dispozițiilor autorității executive; 

- Asigură și răspunde de îndeplinirea obligațiilor privind procedurile de aducere la cunoștință publică a proiectelor și a bugetelor locale, potrivit 

legii; 

- Răspunde de postarea Registrului pentru consemnarea propunerilor, sugestiilor sau opiniilor cu privire la proiectele hotărârilor autorității 

deliberative și dispozițiilor autorității executive, numai în cazul celor cu caracter normativ; 

- Răspunde de informarea în prealabil, din oficiu, asupra problemelor de interes public care urmează să fie dezbătute de autoritățile 

administrației publice locale, conform legii; 

- Răspunde de informarea în prealabil, din oficiu, asupra proiectelor de acte administrative, cu caracter normativ; 

- Răspunde de postarea minutelor în care se consemnează, în rezumat, punctele de vedere exprimate de participanți la o ședință publică; 

- Răspunde de postarea proceselor-verbale ale ședințelor autorității deliberative; 

- Răspunde de publicarea declarațiilor de căsătorie; 

- Asigură și răspunde de publicarea și a altor documente care, potrivit legii, fac obiectul aducerii la cunoștință publică sau a căror aducere la 

cunoștință publică se apreciază de către autoritățile administrației publice locale ca fiind oportună și necesară. 



- Răspunde ca toate datele publicate în Monitorul Oficial Local să fie corecte din punctul de vedere al proprietății termenilor utilizați, sub 

aspect gramatical, ortografic, ortoepic și, după caz, sub aspectul punctuației, conform normelor academice în vigoare, potrivit legislației privind 

folosirea limbii române în locuri, relații și instituții publice. 

- Se asigură că sistemul informatic care gestionează Monitorul Oficial Local respectă prevederile legislației privind utilizarea Codificării 

standardizate a setului de caractere în documentele în formă electronică. 

- Asigură actualizarea informațiilor postate pe site-ul instituției, publică documentele de interes public, primite de la structurile funcționale 

conform legislației specifice domeniului de activitate a acestora, în termenul solicitat.  

Atribuții SCIM - Secretariatul  tehnic al Comisiei are următoarele atribuţii:  

- Asigură convocarea membrilor la ședințele comisiei de monitorizare; 

- Organizează desfăşurarea şedinţelor comisiei de monitorizare la solicitarea preşedintelui acesteia, întocmeşte procesele verbale ale întâlnirilor, 

minutele sau alte documente specifice;  

- Informează președintele comisiei de monitorizare asupra necesităților privind actualizarea  comisiei de monitorizare; 

- Întocmeşte, centralizează şi distribuie documentele necesare bunei desfăşurări a şedinţelor comisiei de monitorizare;  

- Întocmeşte rapoarte în baza dispoziţiilor preşedintelui comisiei de monitorizare şi le supune spre aprobare comisiei de monitorizare;  

- Serveşte drept punct de contact în vederea bunei comunicări dintre direcţiile/serviciile/ birourile/ compartimentele Primariei, pe de o parte, şi 

comisiei de monitorizare, pe de altă parte;  

- Semnalează comisiei de monitorizare situaţiile de nerespectare a dispoziţiilor acestora; 

- Elaborează anual Planul de implementare a măsurilor de control pentru riscurile semnificative la nivelul entităţii publice; 

- Transmite Planul de măsuri aprobat de comisia de monitorizare compartimentelor responsabile cu gestionarea riscurilor semnificative, în 

vederea implementării; 

- Elaborează/actualizează Programul de dezvoltare al SCIM; 

- Verifică structura PS și PO dacă respectă prevederile PS – proceduri; 

- Prezintă pentru analiză și dezbatere PS, în vederea aprobării de către  conducătorul entității; 

- Ține evidența PS și PO avizate;  

- Prezintă președintelui comisiei de monitorizare Registrul riscurilor pe entitate;  

- Colectează, înregistrează, analizează, selectează și clasează Formularele de alertă la risc; 

- Propune tipul de răspuns pentru fiecare risc nou identificat; 

- Transmite responsabililor cu riscurile Formularul de alertă la risc și documentația aferentă riscurilor escaladate; 

- Îndosariază Formularul de alertă la risc pentru riscurile pentru care s-a emis dispoziția de clasare sau  pentru care s-a emis dispoziția de 

gestionare și le transmite responsabilului cu riscurile de la compartimente; 

- Transmite procesele-verbale cu datele/informațiile privind riscurile care urmează să fie gestionate la nivelul compartimentului; 

- Analizează riscurile semnificative și propune limitele de toleranță la risc, care vor fi aprobate de conducerea entității; 

- Centralizează și actualizează Registrul riscurilor de la compartimentele, în vederea elaborării Registrului riscurilor de la nivelul entității; 

- Elaborează Planul pentru implementarea măsurilor de control și îl prezintă președintelui comisiei de monitorizare; 

- Transmite Planul de măsuri aprobat persoanelor desemnate cu implementarea măsurilor de control; 

- Centralizează riscurile semnificative identificate şi  evaluate la nivelul fiecărui compartiment  în Registrul de riscuri al entităţii publice. 

- Pe baza Registrului de riscuri de la nivelul entităţii propune profilul de risc şi limita de toleranţă la risc care sunt analizate şi avizate în 

şedinţa comisiei de monitorizare şi aprobate de către conducătorul entităţii publice; 

- Elaborează Informarea privind monitorizarea performanţelor și îndeplinirea indicatorilor de performanță la nivelul entității; 

- Întocmeşte şi prezintă președintelui comisiei de monitorizare Planul de măsuri pentru analiză și avizare; 

- Transmite comisiei de monitorizare Planul de măsuri aprobat pentru implementarea măsurilor de control de către compartimente; 



- Prezintă președintelui comisiei de monitorizare pentru aprobare,  Raportul cu privire la desfăşurarea procesului de gestionare a riscurilor; 

- Centralizează rezultatele din procesul de implementare al SCIM și întocmește situațiile privind raportările periodice (respectiv, situațiile 

prevăzute de Anexa nr. 3 – Situația centralizatoare și Anexa nr. 4.1 – Chestionarul de autoevaluare a stadiului de implementare a SCIM, Anexa nr. 

4.2 – Situația sintetică a rezultatelor autoevaluării, din cadrul OSGG nr. 600/2018; 

- Arhivează documentele elaborate și aprobate de comisiei de monitorizare; 

- Primeşte şi înregistrează în registrul propriu procedurile documentate ; 

- Distribuie procedurile documentate conform listei de difuzare; 

- Transmite la arhivă ediţiile procedurilor documentate retrase; 

- Analizează şi pune pe ordinea de zi a şedinţei comisiei de monitorizare solicitările de revizie a procedurilor documentate;  

Atribuții GDPR: 

- Informează şi consiliază conducătorului instituției, precum şi a angajaţilor care se ocupă de prelucrare cu privire la obligaţiile care le revin în 

temeiul Regulamentului UE nr.679/2016 şi a altor dispoziţii de drept al Uniunii sau drept intern referitoare la protecţia datelor;  

- Monitorizarea respectării prevederilor Regulamentului UE nr.679/2016, a altor dispoziţii de drept al Uniunii sau de drept intern referitoare la 

protecţia datelor şi a politicilor insituției în ceea ce priveşte protecţia datelor cu caracter personal, inclusiv alocarea responsabilităţilor şi acţiunile de 

sensibilizare şi de formare a personalului implicat în operaţiunile de prelucrare, precum şi auditurile aferente;  

- Furnizarea de consiliere la cerere în ceea ce priveşte evaluarea impactului asupra protecţiei datelor şi monitorizarea funcţionării acesteia, în 

conformitate cu articolul 35 din Regulamentul UE nr.679/2016;  

- Asumarea rolului de punct de contact pentru autoritatea de supraveghere privind aspectele legate de prelucrare, inclusiv consultarea prealabilă 

menţionată la articolul 36 din Regulamentul UE nr.679/2016, precum şi, dacă este cazul, consultarea cu privire la orice altă chestiune.  

- Elaborează anual un raport al activităților DPO; 

- Întocmește documentațiile (ALOP) privind contractarea de servicii și răspunde de toate contractele la cere este inițiator de procedură; 

- Elaborează inventare și deține un registru al operațiunilor de pelucrare pe baza informațiilor furnizate de diferitele departamente din cadrul 

Primăriei Orașului Ciacova responsabile cu prelucrarea datelor cu caracter personal.  

- Orice altă activitate ce derivă din aplicarea Regulamentului UE nr. 679/2016 și legislația specific în vigoare 

- Urmăreşte şi răspunde de respectarea şi aplicarea hotărârilor Consiliului local, a dispoziţiilor primarului şi a celorlalte acte normative din 

domeniul  său de activitate; 

- Întocmirea tuturor documentelor - Note de fundamentare, rapoarte de specialitate, Proiecte H.C.L., Anexe în domeniul  său de activitate; 

- Depune la depozitul arhivei, pe bază de proces verbal de predare-primire, documentele create în cursul unui an calendaristic, grupate în 

dosare, potrivit problematicii și termenelor de păstrare stabilite de nomenclatorul documentelor; 

- Îndeplineşte şi alte atribuţii sau sarcini primite de la primar. 

 

Condiţiile de participare şi alte relaţii suplimentare privind înscrierea la concurs se pot obţine la sediul Primăriei Oraşului Ciacova sau la 

telefoanele 0256-399600 şi 0752-446284, între orele 08.00 – 15.30. 

       Conducerea primăriei  


