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concursul de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție vacantă de 

consilier, clasa I, gradul profesional superior 
 

 
 
1. Constituția României, republicată. 
2. O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare: 
Partea I – Dispoziții generale; 
Partea III – Administrația publică locală: Titlul V: cap. I, cap. II, cap. VI, cap. VII, cap. VIII; 
  Titlul VII 
Partea VI – Statutul funcționarilor publici, prevederi aplicabile personalului contractual din 
administrația publică și evidența personalului plătit din fonduri publice: Titlul I și Titlul II; 
Partea VII – Răspunderea administrativă; 
Partea VIII – Servicii publice;  
3. Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările si completările 
ulterioare: SECȚIUNEA a 3-a Respectul vieții private și al demnității persoanei umane. 
4. O.G. nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, 
republicată. 
5. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, 
republicată, cu modificările și completările ulterioare. 
6. Legea nr. 205/2004 privind protecția animalelor, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare. 
7. Ordinului nr. 16/2010 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind procedura de 
înregistrare/autorizare sanitar-veterinară a unităților/centrelor de colectare/exploatațiilor 
de origine şi a mijloacelor de transport din domeniul sănătății şi al bunăstării animalelor, a 
unităților implicate în depozitarea şi neutralizarea subproduselor de origine animală care nu 
sunt destinate consumului uman şi a produselor procesate, actualizat cu modificările și 
completările ulterioare. 

Atribuțiile ce vor fi prevăzute în fișa postului, în baza activităților care presupun 
exercitarea prerogativelor de putere publică, în concordanță cu specificul funcției publice 
corespunzătoare postului, sunt atașate prezentului anunț.  

Relații suplimentare se pot obține de luni-vineri, între orele 08:00-16:00 la Serviciul 
Managementul Resurselor Umane, telefon: 0235-361096, fax. 0235-361090, interior: 148, 
email: personal@cjvs.eu, persoană de contact Sîrbu Margareta, consilier în cadrul S.M.R.U. 
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ATRIBUȚII PREVĂZUTE ÎN FIȘA POSTULUI 
pentru postul de consilier, clasa I, grad profesional superior - Serviciul Monitorizarea Serviciilor 

Comunitare de Utilități Publice și Unitatea de Implementare/Monitorizare a Proiectului – sistem integrat de 
management al deșeurilor solide în județul Vaslui -  Direcția Tehnică;` 

 
În baza activităților care presupun exercitarea prerogativelor de putere publică, în 

concordanță cu specificul funcției publice corespunzătoare postului, se stabilesc 
următoarele atribuții ce vor fi prevăzute în fișa postului: 

- respectă programul de lucru, conduită şi disciplină în cadrul direcției; 
- propune modul în care se organizează și funcționează serviciul public de adăpostire 
a animalelor aflate în pericol pe raza județului, ce fac obiect al ordinului de plasare 
în adăpost; 
- întocmește regulamentul de organizare și funcționare al Serviciului public de 
adăpostire a animalelor aflate în pericol pe raza județului Vaslui, ce fac obiect al 
ordinului de plasare în adăpost; 
- întocmește programul de investiții din sfera sa de competență şi asigură asistență 
tehnică pentru acestea; 
- asigură întocmirea documentațiilor necesare pentru desfășurarea acestei activități 
de către Consiliul județean; 
- întocmește documentația necesară pentru obținerea avizelor pentru desfășurarea 
acestei activități de către Consiliul județean; 
- împreună cu salariații din Serviciul de atribuire a contractelor de achiziții publice, 
întocmește tema de proiectare şi documentația pentru elaborarea şi prezentarea 
ofertelor pentru achiziții publice de servicii de proiectare; 
- întocmește documentația în vederea încheierii contractelor/parteneriatelor cu 
grădini zoologice, centre de reabilitare și/sau îngrijire pentru animalele din fauna 
sălbatică, cu adăposturi pentru câini fără stăpân sau a altor adăposturi, pensiuni sau 
menajerii pentru animale domestice, inclusiv cele deținute de organizații 
neguvernamentale de protecție a animalelor; 
- monitorizează şi evaluează executarea contractelor/parteneriatelor încheiate;  
- centralizează informațiile primite de la adăpost/adăposturi privind starea 
animalele care fac obiectul ordinelor de plasare în adăpost; 
- comunică spre publicare pe site-ul propriu al instituției, toate informațiile privind 
animalele care fac obiect al ordinelor de plasare în adăpost; 
- face toate demersurile necesare pentru identificarea deținătorului animalului aflat 
în pericol, respectiv procedura de notificare a acestuia pentru restituirea lui; 
 - notifică de îndată deținătorii acestora asupra instituirii măsurii adăpostirii 
animalului deținut, în măsura în care aceștia sunt cunoscuți; 
- Îndeplinește următoarele atribuții generale în domeniul Sistemului de Management 
al Calității: 

a) Derulează activitatea proprie conform procedurilor operaționale; 



 

 

R O M Â N I A 
JUDEŢUL VASLUI 
CONSILIUL JUDEŢEAN 

 
 

 
b) Respectă prevederile privind SMC-ul; 
c) Raportează managementului de la cel mai înalt nivel despre funcționarea SMC 

și despre orice necesitate de îmbunătățire; 
d) Propune acțiuni corective; 
e) Participă la ședințele de instruire în domeniul managementului calității; 
f) Participă la identificarea neconformităților existente in activitatea proprie; 
g) Participă la documentarea riscurilor și oportunităților tuturor 

activităților/obiectivelor din activități proprii. 
- asigură confidențialitatea asupra datelor personale pe care le prelucrează pe 

toată durata exercitării raportului de serviciu și după încetarea acestuia, pe 
termen nelimitat, salariatul având obligația: 
a) de a prelucra datele personale în conformitate cu și în limitele de autorizare 

stabilite în procedurile interne; 
b) de a păstra confidențialitatea asupra datelor personale pe care le 

prelucrează; 
c) de a nu dezvălui datele personal e pe care le prelucrează unor alte persoane 

decât cele în privința cărora îi este permis acest lucru prin procedurile 
interne, prin regulamentul intern al postului;  

d) de a prelucra datele personale numai pentru aducerea la îndeplinire a 
atribuțiilor de serviciu prevăzute în fișa postului și în regulamentul intern; 

e) de a respecta măsurile tehnice și organizatorice stabilite pentru protejarea 
datelor cu caracter personal împotriva distrugerii accidentale sau ilegale, 
pierderii, modificării, dezvăluirii sau accesului neautorizat, în special dacă 
prelucrarea respectivă comportă transmisii de date în cadrul unei rețele, 
precum și împotriva oricărei alte forme de prelucrare ilegală; 

f) de a aduce la cunoștința angajatorului în cel mai scurt timp posibil orice 
situație de acces neautorizat la datele personale pe care le prelucrează. 

- îndeplinește atribuțiile cu caracter general prevăzute în Regulamentul de 
organizare și funcționare a aparatului de specialitate al Consiliului Județean 
Vaslui; 

- exercită atribuțiile de serviciu în conformitate cu Regulamentul de ordine 
interioară și Codul de conduită, etică profesională și integritate al funcționarilor 
publici și al personalului contractual din cadrul aparatului de specialitate al 
Consiliului Județean Vaslui; 

- respectă drepturile și libertățile publicului; 
- respectă normele deontologice profesionale; 
- ținuta vestimentară adecvată în procesul exercitării funcţiei; 
- îndeplineşte şi alte atribuţii dispuse de preşedintele Consiliului Judeţean Vaslui, 

directorul executiv, directorul executiv adjunct și șeful de serviciu. 
 

 
 


