MUNICIPIUL BUCUREŞTI
CONSILIUL LOCAL SECTOR 4
DIRECȚIA MOBILITATE URBANĂ SECTOR 4

Bd. Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, Et.1, Sector 4, București
38872198
Website: www.mobilitateurbana4.ro

Cod fiscal:

Nr. înregistrare: 4687/27.05.2021

ANUNȚ
pentru ocuparea prin concurs a unor funcții contractuale de execuție vacante pe durată nedeterminată
1. Condiții de participare la concurs:
Nr.
crt.

1

Serviciul / Biroul

Serviciul Juridic
și Operațiuni /
Comp. Juridic

Nivelul
studiilor

Superioare

Funcția
contractuală
scoasă la
concurs

Consilier
juridic, grad
profesional
IA
- 1 post -

Condiții minime de
vechime în muncă /
în specialitatea
studiilor

- vechime în
specialitatea studiilor
de minimum 3 ani

Condiții de studii / Specializări /
Perfecționări / Competențe
- studii superioare absolvite cu diplomă
de licență sau echivalentă în drept
- experiență în reprezentarea și asistența
procesuală în fața instanțelor
judecătorești, a autorităților
jurisdicționale, a organelor de urmărire
și cercetare penală
* dovada experienței se face prin adeverință eliberată
de angajator

2

3

4

5

Serviciul Smart
City, Transport și
Sistematizare
Rutieră / Comp.
Monitorizare și
Proiecte Smart
City
Serviciul Analiză,
Dezvoltare și
Prognoză Urbană
/ Comp Strategii,
Dezvoltare și
Regenerare
Urbană
Serviciul Analiză,
Dezvoltare și
Prognoză Urbană
/ Comp Strategii,
Dezvoltare și
Regenerare
Urbană
Serviciul
Transformare
Digitală / Biroul
Digitizare și
Arhivare

Superioare

Inspector de
specialitate,
grad
profesional
IA
- 1 post -

Superioare

Inspector de
specialitate,
grad
profesional
IA
- 2 posturi -

Medii

Referent,
grad
profesional
IA
- 1 post -

- vechime în muncă
de minimum 3 ani

Medii

Referent,
grad
profesional
IA
- 6 posturi -

- vechime în muncă
de minimum 3 ani

- vechime în muncă
de minimum 2 ani

- studii superioare absolvite cu diplomă
de licență sau echivalentă

- vechime în muncă
de minimum 5 ani

- studii superioare absolvite cu diplomă
de licență sau echivalentă

1

- studii medii absolvite cu diplomă de
bacalaureat

- studii medii absolvite cu diplomă de
bacalaureat
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6

Serviciul Parcări /
Biroul Parcări
Publice

Medii

Referent,
grad
profesional
IA
- 3 posturi -

- vechime în muncă
de minimum 3 ani

Cod fiscal:

- studii medii absolvite cu diplomă de
bacalaureat

2. Concursul se va desfășura la sediul Direcției Mobilitate Urbană Sector 4 astfel:
- selecția de dosare: 15.06.2021
- proba scrisă : 22.06.2021, ora 10:00
- data probei interviu va fi comunicată ulterior.
Proba interviu va putea fi susținută doar de acei candidați care au obținut la proba scrisă un punctaj de
minimum 50 puncte în cazul posturilor contractuale de execuție.
Dosarele pentru înscrierea la concurs vor putea fi depuse în perioada 28.05.2021-14.06.2021, între
orele 12:00-15:00, exclusiv prin e-mail, în format jpg sau pdf, într-un singur e-mail, pe adresa
hr@mobilitateurbana4.ro, cu subiectul ”analiză dosar concurs – poziția pe care se candidează, structura
organizatorică a postului și numele candidatului”. Documentele transmise să fie încadrate în pagină și să fie
clare, vizibile.
Documentele necesare pentru înscriere:
- cererea în care se menționează postul pentru care dorește să concureze – ANEXA Nr. 1;
- declarația privind consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal conform prevederilor
Legii nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului
European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește
prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei
95/46/CE (Regulementul general privind protecția datelor), cu modificările ulterioare – ANEXA Nr. 2;
- actul de identitate în termen de valabilitate, certificatul de naștere, certificatul de căsătorie, după caz;
- documentele care atestă nivelul studiilor, precum și alte acte care atestă efectuarea unor
specializări/perfecționări;
- carnetul de muncă sau adeverinţe care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea
studiilor solicitate;
- cazierul judiciar sau o declaraţie pe proprie răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă
incompatibil cu funcţia pentru care candidează – ANEXA Nr. 3;
- adeverinţa medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare pentru exercitarea activității pentru
postul pentru care candidează (conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în
formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății), eliberată de medicul de familie sau de către unitățile
sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior înscrierii la concurs;
- curriculum vitae, model comun european;
- declarația pe propria răspundere că nu se află în situația de carantină sau izolare la domiciliu - ANEXA
Nr. 4 – se va completa pentru susținerea probei scrise și se va aduce în original.
ATENȚIE! Se recomandă tuturor candidaților să evite înscrierea la același concurs pe mai
multe posturi, la aceeași dată, întrucât probele scrise se vor desfăşura concomitent.
După expirarea termenului de înscriere, nu se admit completări la dosare, iar dosarele incomplete vor
fi respinse.
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Documentele vor fi prezentate obligatoriu și în original, în vederea verificării conformității, la
data susținerii probei scrise.
În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în
cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu
originalul cazierului judiciar, la data susținerii probei scrise.
Neprezentarea documentelor în original atrage după sine anularea selecției dosarului și imposibilitatea
susținerii probei scrise.
Relații suplimentare privind înscrierea la concurs se pot obține pe email la hr@mobilitateurbana4.ro.
Condiții generale de ocupare:
Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant, persoana trebuie să îndeplinească
următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.
286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:
a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând
Spațiului Economic European și domiciliul în România;
b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exercițiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței
medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor
postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului
ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a
unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea
funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.
3. Bibliografie
Nr.
crt.

Funcția/Serviciul

Bibliografia

1

Consilier juridic /
Comp. Juridic

1. Constituția României, republicată - CAPITOLUL V - Administraţia publică;
2. Codul Administrativ - TITLUL III - Personalul contractual din autoritățile și
instituțiile publice;
3. Legea nr. 53/2003 privind Codul muncii, cu modificările și completările ulterioare
- TITLUL II - Contractul individual de muncă;
4. Codul Civil – Titlul II - Capitolul I – Contractul;
5. Legea nr. 53/2003 privind Codul muncii, republicată, cu modificările și
completările ulterioare;
6. Codul de procedura civila 2010, cu modificările și completările ulterioare;
7. Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările
ulterioare;
8. Legea nr. 448/2006, republicată privind protecţia şi promovarea drepturilor
persoanelor cu handicap, cu modificările și completările ulterioare;
9. Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificările și completările
ulterioare;
10. Legea nr. 101/2016 privind remediile și căile de atac în materie de atribuire a
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Inspector de
specialitate/Comp.
Monitorizare și
Proiecte Smart
City

Cod fiscal:

contractelor de achiziție publică, a contractelor sectoriale și a contractelor de concesiune
de lucrări și concesiune de servicii, precum și pentru organizarea și funcționarea
Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor, cu modificările și completările
ulterioare;
11. HG nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din
Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice;
12. Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu
modificările și completările ulterioare;
13. Ordonanța Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activității de soluționare
a petițiilor, cu modificările și completările ulterioare.
14. Legea nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE)
2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția
persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind
libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul
general privind protecția datelor)
15. H.C.L. S4 nr. 187/29.12.2020 privind reorganizarea activității și aprobarea
Organigramei, Statului de Funcții și Regulamentului de Organizare și Funcționare ale
Direcției Mobilitate Urbană Sector 4.
16. H.C.L. Sector 4 nr. 150/19.12.2016 privind Metodologia de atribuire a locurilor de
parcare rezidențiale, pe raza Sectorului 4 al Municipiului Bucuresti, cu modificările și
completările ulterioare;
17. H.C.L. Sector 4 nr. 347/27.12.2018 pentru aprobarea Regulamentului, procedurii
și modelului de contract privind parcările/parcajele publice aflate în administrarea
Sectorului 4 al Municipiului București cu modificările și completările ulterioare.
1. Constituția României, republicată - CAPITOLUL V - Administraţia publică;
2. Codul Administrativ - TITLUL III - Personalul contractual din autoritățile și
instituțiile publice;
3. Legea nr. 53/2003 privind Codul muncii, cu modificările și completările ulterioare
- TITLUL II - Contractul individual de muncă;
4. Regulamentul (UE) 2016/679 (RGPD 2018) privind protecția persoanelor fizice
cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date;
5. Legea nr. 190/2018 privind măsurile de punere în aplicare a Regulamentului (UE)
2016/679 (RGPD 2018) privind protecția persoanelor fizice cu privire la prelucrarea
datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date;
6. Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările
și completările ulterioare;
7. Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public;
8. O.U.G. nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, cu modificările și
completările ulterioare – CAPITOLUL IV – Semnalizarea rutieră;
9. O.U.G. nr. 195/2005 privind protecția mediului, cu modificările și completările
ulterioare – CAPITOLUL XII – Protecția așezărilor urbane;
10. H.G. nr. 1391/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a O.U.G. nr.
195/2002 privind circulația pe drumurile publice, cu modificările și completările
ulterioare – Capitolul IV – Semnalizarea rutieră - Secțiunile 1, 2, 4 și 5;
11. H.C.L. S4 nr. 187/29.12.2020 privind reorganizarea activității și aprobarea
Organigramei, Statului de Functii și Regulamentului de Organizare și Funcționare ale
Direcției Mobilitate Urbană Sector 4;
12. H.C.L. S4 nr. 150/19.12.2016 privind Metodologia de atribuire a locurilor de
parcare rezidențiale, pe raza sectorului 4 al Municipiului București, cu modificările și
completările ulterioare;
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Inspector de
specialitate/Comp.
Strategii,
Dezvoltare și
Regenerare
Urbană

4

Referent/ Comp.
Strategii,
Dezvoltare și
Regenerare
Urbană

Cod fiscal:

13.H.C.L. S4 nr. 347/27.12.2018 pentru aprobarea Regulamentului, procedurii și
modelului de contract privind parcările/parcajele publice aflate în administrarea
Sectorului 4 al Municipiului Bucureși, cu modificările și completările ulterioare;
14.Standard Român SR 1848-1 din decembrie 2011 – Semnalizare rutieră.
Indicatoare și mijloace de semnalizare rutieră. Partea 1: Clasificare, simboluri și
amplasare;
15.Standard Român SR 1848-2 din decembrie 2011 – Semnalizare rutieră.
Indicatoare și mijloace de semnalizare rutieră. Partea 2: Condiții tehnice;
16.Standard Român SR 1848-7 din octombrie 2015 – Semnalizare rutieră. Marcaje
rutiere.
1. Constituția României, republicată - CAPITOLUL V - Administraţia publică;
2. Codul Administrativ - TITLUL III - Personalul contractual din autoritățile și
instituțiile publice;
3. Legea nr. 53/2003 privind Codul muncii, cu modificările și completările ulterioare
- TITLUL II - Contractul individual de muncă;
4. Regulamentul (UE) 2016/679 (RGPD 2018) privind protecția persoanelor fizice
cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date;
5. Legea nr. 190/2018 privind măsurile de punere în aplicare a Regulamentului (UE)
2016/679 (RGPD 2018) privind protecția persoanelor fizice cu privire la prelucrarea
datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date;
6. Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările
și completările ulterioare;
7. Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public;
8. O.U.G. nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, cu modificările și
completările ulterioare – CAPITOLUL IV – Semnalizarea rutieră;
9. O.U.G. nr. 195/2005 privind protecția mediului, cu modificările și completările
ulterioare – CAPITOLUL XII – Protecția așezărilor urbane.
10. H.G. nr. 1391/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a O.U.G. nr.
195/2002 privind circulația pe drumurile publice, cu modificările și completările
ulterioare – Capitolul IV – Semnalizarea rutieră - Secțiunile 1, 2, 4 și 5;
11. H.C.L. S4 nr. 187/29.12.2020 privind reorganizarea activității și aprobarea
Organigramei, Statului de Functii și Regulamentului de Organizare și Funcționare ale
Direcției Mobilitate Urbană Sector 4;
12. H.C.L. S4 nr. 150/19.12.2016 privind Metodologia de atribuire a locurilor de
parcare rezidențiale, pe raza sectorului 4 al Municipiului București, cu modificările și
completările ulterioare;
13. H.C.L. S4 nr. 347/27.12.2018 pentru aprobarea Regulamentului, procedurii și
modelului de contract privind parcările/parcajele publice aflate în administrarea
Sectorului 4 al Municipiului Bucureși, cu modificările și completările ulterioare;
14. Standard Român SR 1848-1 din decembrie 2011 – Semnalizare rutieră.
Indicatoare și mijloace de semnalizare rutieră. Partea 1: Clasificare, simboluri și
amplasare;
15. Standard Român SR 1848-2 din decembrie 2011 – Semnalizare rutieră.
Indicatoare și mijloace de semnalizare rutieră. Partea 2: Condiții tehnice;
16. Standard Român SR 1848-7 din octombrie 2015 – Semnalizare rutieră. Marcaje
rutiere.
1. Constituția României, republicată - CAPITOLUL V - Administraţia publică;
2. Codul Administrativ - TITLUL III - Personalul contractual din autoritățile și
instituțiile publice;
3. Legea nr. 53/2003 privind Codul muncii, cu modificările și completările ulterioare
- TITLUL II - Contractul individual de muncă;
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4.Regulamentul (UE) 2016/679 (RGPD 2018) privind protecția persoanelor fizice cu
privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date;
5.Legea nr. 190/2018 privind măsurile de punere în aplicare a Regulamentului (UE)
2016/679 (RGPD 2018) privind protecția persoanelor fizice cu privire la prelucrarea
datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date;
6.Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și
completările ulterioare;
7.Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public;
8.O.U.G. nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, cu modificările și
completările ulterioare – CAPITOLUL IV – Semnalizarea rutieră;
9.O.U.G. nr. 195/2005 privind protecția mediului, cu modificările și completările
ulterioare – CAPITOLUL XII – Protecția așezărilor urbane;
10.H.G. nr. 1391/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a O.U.G. nr.
195/2002 privind circulația pe drumurile publice, cu modificările și completările
ulterioare – Capitolul IV – Semnalizarea rutieră - Secțiunile 1, 2, 4 și 5;
11.H.C.L. S4 nr. 187/29.12.2020 privind reorganizarea activității și aprobarea
Organigramei, Statului de Functii și Regulamentului de Organizare și Funcționare ale
Direcției Mobilitate Urbană Sector 4;
12.H.C.L. S4 nr. 150/19.12.2016 privind Metodologia de atribuire a locurilor de
parcare rezidențiale, pe raza sectorului 4 al Municipiului București, cu modificările și
completările ulterioare;
13.H.C.L. S4 nr. 347/27.12.2018 pentru aprobarea Regulamentului, procedurii și
modelului de contract privind parcările/parcajele publice aflate în administrarea
Sectorului 4 al Municipiului Bucureși, cu modificările și completările ulterioare;
14.Standard Român SR 1848-1 din decembrie 2011 – Semnalizare rutieră.
Indicatoare și mijloace de semnalizare rutieră. Partea 1: Clasificare, simboluri și
amplasare;
15.Standard Român SR 1848-2 din decembrie 2011 – Semnalizare rutieră.
Indicatoare și mijloace de semnalizare rutieră. Partea 2: Condiții tehnice;
16. Standard Român SR 1848-7 din octombrie 2015 – Semnalizare rutieră. Marcaje

rutiere.
5

Referent/ Biroul
Digitizare și
Arhivare

1. Constituția României, republicată - CAPITOLUL V - Administraţia publică;
2. Codul Administrativ - TITLUL III - Personalul contractual din autoritățile și
instituțiile publice;
3. Legea nr. 53/2003 privind Codul muncii, cu modificările și completările ulterioare
- TITLUL II -Contractul individual de muncă;
4. Legea nr. 135/2007 privind arhivarea documentelor în formă electronică;
5. Legea Arhivelor Naționale nr. 16/1996;
6. Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public;
7. Regulamentul (UE) 2016/679 (RGPD 2018) privind protecția persoanelor fizice
cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date;
8. Legea nr. 190/2018 privind măsurile de punere în aplicare a Regulamentului (UE)
2016/679 (RGPD 2018) privind protecția persoanelor fizice cu privire la prelucrarea
datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date;
9. Ordinul nr. 493/2009 privind normele tehnice și metodologice pentru aplicarea
Legii nr. 135/2007 privind arhivarea documentelor în formă electronică;
10. H.C.L. S4 nr. 187/29.12.2020 privind reorganizarea activității și aprobarea
Organigramei, Statului de Funcții si Regulamentului de Organizare și Funcționare ale
Direcției Mobilitate Urbană Sector 4.
11. H.C.L. S4 nr. 347/27.12.2018 pentru aprobarea Regulamentului, procedurii și
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modelului de contract privind parcările/parcajele publice aflate în administrarea
Sectorului 4 al Municipiului București, cu modificările și completările ulterioare;
12. H.C.L S4 nr. 150/19.12.2016 privind Metodologia de atribuire a locurilor de
parcare rezidențiale, pe raza sectorului 4 al Municipiului București, cu modificările și
completările ulterioare.
6
Referent/Biroul
1. Constituția României, republicată - CAPITOLUL V - Administraţia publică;
Parcări Publice
2. Codul Administrativ - TITLUL III - Personalul contractual din autoritățile și
instituțiile publice;
3. Legea nr. 53/2003 privind Codul muncii, cu modificările și completările ulterioare
-TITLUL II - Contractul individual de muncă;
4. Regulamentul (UE) 2016/679 (RGPD 2018) privind protecția persoanelor fizice
cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date;
5. Legea nr. 190/2018 privind măsurile de punere în aplicare a Regulamentului (UE)
2016/679 (RGPD 2018) privind protecția persoanelor fizice cu privire la prelucrarea
datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date;
6. H.C.L. S4 nr. 347/27.12.2018 pentru aprobarea Regulamentului, procedurii și
modelului de contract privind parcările/parcajele publice aflate în administrarea
Sectorului 4 al Municipiului București, cu modificările și completările ulterioare;
7. H.C.L. S4 nr. 150/19.12.2016 privind Metodologia de atribuire a locurilor de
parcare rezidențiale, pe raza sectorului 4 al Municipiului București, cu modificările și
completările ulterioare;
8. H.C.L. S4 nr. 187/29.12.2020 privind reorganizarea activității și aprobarea
Organigramei, Statului de Funcții și Regulamentului de Organizare și Funcționare ale
Direcției Mobilitate Urbană Sector 4;
9. Normativul pentru proiectarea și execuția parcajelor pentru autoturisme, indicativ
NP 24-97, din 28.11.1997;
10. Standard Român SR 1848-1 din decembrie 2011 – Semnalizare rutieră.
Indicatoare și mijloace de semnalizare rutieră. Partea 1: Clasificare, simboluri și
amplasare;
11. Standard Român SR 1848-2 din decembrie 2011 – Semnalizare rutieră.
Indicatoare și mijloace de semnalizare rutieră. Partea 2: Condiții tehnice;
12. Standard Român SR 1848-7 din octombrie 2015 – Semnalizare rutieră. Marcaje
rutiere.
*Candidaţii vor avea în vedere la studierea actelor normative din bibliografia stabilită în vederea susţinerii
concursului inclusiv republicările, modificările şi completările acestora la zi.

4. Principalele atribuţii ale posturilor:
Denumirea postului: consilier juridic (S), grad profesional IA, cod COR 261103
Compartimentul: Serviciul Juridic și Operațiuni - Compartimentul Juridic
Nivelul postului: Execuţie
• Reprezintă interesele Direcției Mobilitate Urbană Sector 4 în fața instanțelor judecătorești în cauzele civile, comerciale și
cele de contencios administrativ, altor organe de jurisdicție, organelor de urmărire penală, notariatelor, precum și
raporturile cu persoanele juridice și fizice, pe baza delegației dată de conducere;
• Ține evidența cauzelor aflate pe rolul instanțelor judecătorești competente întocmirii de întâmpinări, formulări de apeluri și
recursuri, redactarea de acțiuni judecătorești, promovarea căilor extraordinare de atac;
• Face răspunsuri la adrese și la interogatorii, răspunsuri la petițiile și memoriile repartizate spre soluționare;
• Asigură îndeplinirea tuturor procedurilor prevăzute de lege pentru buna conducere a proceselor în care Direcția Mobilitate
Urbană Sector 4 este parte;

7

MUNICIPIUL BUCUREŞTI
CONSILIUL LOCAL SECTOR 4
DIRECȚIA MOBILITATE URBANĂ SECTOR 4

Bd. Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, Et.1, Sector 4, București
38872198
Website: www.mobilitateurbana4.ro
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Cod fiscal:

Avizează asupra legalității contractele economice, contractele de muncă, încetarea raporturilor de muncă, deciziile de
imputare, alte proiecte de acte cu efect juridic, precum și asupra legalității oricăror măsuri care sunt în măsură să angajeze
răspunderea patrimonială a Direcției Mobilitate Urbană Sector 4, ori să aducă atingere drepturilor sau intereselor legitime
ale acesteia sau ale personalului;
Avizează pentru legalitate procedurile de achiziții publice;
Avizează la cererea conducerii actele care pot angaja răspunderea patrimonială a persoanei juridice precum și orice alte
acte care produc efecte juridice;
Participă la negocierea și încheierea contractelor, la solicitarea conducerii instituției;
Redactează cererile de chemare în judecată, de exercitare a căilor de atac, modifică sau renunță la pretenții și căi de atac cu
avizul Directorului General;
Realizează evidența actelor normative cu aplicare în instituție;
Asigură consultanța juridică tuturor compartimentelor instituției; ·
Îndeplinește orice alte lucrări cu caracter juridic;
Întocmește dispoziții, regulamente, ordine și instrucțiuni, precum și orice acte cu caracter normativ care sunt în legătură cu
atribuțiile și activitatea administrației;
Îndeplinește orice alte atribuții date de conducerea Direcției Mobilitate Urbană Sector 4.

Denumirea postului: inspector de specialitate (S), grad profesional IA, cod COR 242203
Compartimentul: Serviciul Smart City, Transport și Sistematizare Rutieră – Compartimentul Monitorizare și Proiecte Smart City
Nivelul postului: execuție
• Implementează, conform specificului instituțional, proiecte cu finanțare externă sau internă, cu finanțare nerambursabilă,
proiecte de interes pentru Consiliul Local Sector 4:
• Asigură planificarea activităților din cadrul proiectelor, monitorizează, coordonează și controlează activitățile din acestea,
conform prevederilor contractelor de finanțare;
• Răspunde împreună cu întreaga conducere a instituției pentru utilizarea eficientă, efectivă și transparentă a fondurilor din
care se finanțează proiectele/programele;
• Centralizează informațiile cu privire la nevoile specifice instituției în vederea elaborării și implementării proiectelor;
• Identifică potențialele surse de risc ce pot apărea în urma desfășurării activităților proiectelor și propune opțiuni pentru
măsurile de control a riscurilor;
• Elaborează împreună cu structurile competente din instituție, documentațiile de natură tehnică în vederea estimărilor de
cost și/sau achiziționării ulterioare a produselor și/sau serviciilor necesare implementării proiectelor;
• Elaborează programe de activitate și acțiuni în colaborare cu celelalte servicii, birouri și/sau compartimente ale instituției
în vederea respectării calendarelor de activități;
• Asigură evaluarea rezultatelor proiectelor, urmărește întocmirea și transmiterea raportărilor intermediare și finale;
• Asigură elaborarea și implementarea cadrului strategic privind dezvoltarea proiectelor de mobilitate urbană la nivelul
Sectorului 4 în conformitate cu Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru polul de creștere București – Ilfov, aferent
pentru perioada 2016-2030;
• Colaborează cu structurile de specialitate ale Primăriei Sectorului 4 privind operarea, administrarea, dezvoltarea și
întreținerea sistemului;
• Propune măsuri pentru fluidizarea traficului rutier, în vederea diminuării gradului de poluare;
• Asigură cooperarea, interoperabilitatea și schimbul de date cu alte centre de monitorizare, care respectă standardele
naționale/internaționale în domeniu;
• Asigură operarea subsistemului de monitorizare a parcărilor publice, conform sarcinilor operaționale aprobate;
• Asigură operarea/asistență în operarea subsistemului de monitorizare a centrelor pentru închirierea bicicletelor, precum și
traseele special amenajate pentru biciclete, conform sarcinilor operaționale aprobate;
• Asigură identificarea și raportarea incidentelor desfășurate în parcările publice administrate de Sectorul 4,
• Îndeplinește orice alte atribuții date de conducerea Direcției Mobilitate Urbană Sector 4.
Denumirea postului: inspector de specialitate (S), grad profesional IA, cod COR 242203
Compartimentul: Serviciul Analiză, Dezvoltare și Prognoză Urbană – Compartimentul Strategii, Dezvoltare și Regenerare Urbană
Nivelul postului: execuție
• Coordonează și realizează, în regie proprie și/sau în colaborare cu alte instituții publice, entități private, institute de
cercetare, universități, în condițiile legii, strategii, programe și proiecte privind dezvoltarea și regenerarea urbană la nivelul
Sectorului 4;
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Cod fiscal:

Colectează date privind bunele practici la nivel național și internațional privind regenerarea și dezvoltarea urbană, evoluția
orașelor în contextul comunităților creativ-inteligente (Smart City) și realizează rapoarte privind concluziile obținute;
Colaborează cu toate autoritățile locale din subordinea Consiliului Local Sector 4 și aparatul de specialitate al primarului
Sectorului 4, în vederea implementării unitare a strategiilor de dezvoltare urbană la nivelul Sectorului 4;
Participă la ședințele de lucru pentru diferite obiective de investiții publice de la nivelul Sectorului 4, cu rol de
monitorizare a execuției în conformitate cu regulamentele și strategiile locale de regenerare și dezvoltare urbană durabilă;
Proiectează, redactează proiectele încredințate;
Elaborează strategii, programe și proiecte privind dezvoltarea și regenerarea urbană la nivelul Sectorului 4;
Îndeplinește orice alte atribuții date de conducerea Direcției Mobilitate Urbană Sector 4.

Denumirea postului: Referent (M), grad profesional IA, cod COR 331309
Compartimentul: Serviciul Analiză, Dezvoltare și Prognoză Urbană – Compartimentul Strategii, Dezvoltare și Regenerare Urbană
Nivelul postului: execuție
• Participă la realizarea de strategii, programe și proiecte privind dezvoltarea și regenerarea urbană la nivelul Sectorului 4;
• Colectează date privind bunele practici la nivel național și internațional privind regenerarea și dezvoltarea urbană, evoluția
orașelor în contextul comunităților creativ-inteligente (Smart City) și contribuie la realizarea rapoartelor privind
concluziile obținute;
• Colaborează cu toate autoritățile locale din subordinea Consiliului Local Sector 4 și aparatul de specialitate al primarului
Sectorului 4, în vederea implementării unitare a strategiilor de dezvoltare urbană la nivelul Sectorului 4;
• Participă la proiectare și redactează proiectele încredințate;
• Participă la strategii, programe și proiecte privind dezvoltarea și regenerarea urbană la nivelul Sectorului 4;
• Îndeplinește orice alte atribuții date de conducerea Direcției Mobilitate Urbană Sector 4.
Denumirea postului: referent (M), grad profesional I A, cod COR : 331309
Compartimentul: Serviciul Transformare Digitală - Biroul Digitizare și Arhivare
Nivelul postului: execuție
• Îndeplinește operațiuni de digitizare și arhivare, inclusiv electronică;
• Organizează depozitul de arhivă după criterii prealabil stabilite;
• Gestionează și asigură relația directă cu toate instituțiile din subordinea Consiliului Local Sector 4 și cu aparatul de
specialitate al primarului Sectorului 4, în vederea accesului acestora la arhiva fizică de documente, respectiv la solicitare,
eliberează copii de pe documentele aflate în arhiva primăriei;
• Asigură buna funcționare tehnică, materială, operațională a arhivei fizice a Sectorului 4, precum și pentru arhiva
electronică,
• Asigură punerea la dispoziție a documentelor spre consultare, ori de câte ori se solicită, tuturor compartimentelor din
aparatul de specialitate, pe baza de semnătură;
• Ține evidența tuturor documentelor intrate și ieșite din depozitul de arhivă pe baza registrului de evidență curentă;
• Verifică integritatea documentelor împrumutate după restituire;
• Organizează evidența materialelor documentare întocmind instrumentele de evidență prevăzute de instrucțiunile legale
(nomenclatorul arhivistic)
• Supraveghează folosirea instrumentelor de evidență și se îngrijește de conservarea în bune condiții a acelor instrumente;
• Verifică și preia de la compartimente, pe baza de inventare, dosarele constituite;
• Întocmește inventare pentru documentele fără evidență, aflate în depozit;
• Înregistrează neconformitățile cu sprijinul responsabilului cu managementul calității și urmărește soluționarea acestora;
• Inițiază, dacă este cazul, acțiuni preventive sau corective în conformitate cu procedurile generale ale instituției;
• Răspunde și întocmește orice alte documentele necesare conform legislației în vigoare privind arhivele fizice și electronice;
• Asigură respectarea normelor de protecție a muncii și PSI pentru depozitul de arhivă pe care îl gestionează;
• Îndeplinește orice alte atribuții date de conducerea Direcției Mobilitate Urbană Sector 4.
Denumirea postului: Referent (M), grad profesional I A, cod COR : 331309
Compartimentul: Serviciul Parcări Publice - Biroul Parcări Publice
Nivelul postului: execuție
• Administrează și operează parcările publice conform atribuțiilor primite de la Sectorul 4;
• Propune înființarea de noi parcări de utilitate publică;
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Cod fiscal:

Asigură înregistrarea și completarea bazei de date aferentă Sistemului Electronic Integrat de Gestiune a Parcărilor, privind
evidenta locurilor de parcare de utilitate publică amenajate și administrate de către Direcția Mobilitate Urbană Sector 4:
locații, număr locuri, marcarea, numerotarea (dacă este cazul) și semnalizarea acestora, precum și orice alte operațiuni
necesare;
Monitorizează în permanență buna funcționare a sistemelor tehnice din parcări: bariere, automate de plată, instalațiile de
emitere a tichetelor de acces în anumite parcaje, sistemele CCTV, funcționarea rețelei de internet, stațiile de încărcare
pentru mașini electrice și orice alte elemente existente;
Verifică periodic modul de întreținere a locurilor de parcare publică pe raza Sectorului 4;
Verifică în teren, în colaborare cu alte entități din Primăria Sector 4 sau din subordinea Consiliului Local Sector 4,
sesizările cetățenilor referitoare la locurile de parcare publică, luând măsuri de soluționare a acestora;
Coordonează și realizează în colaborare cu Serviciul Tehnic Administrativ și Primăria Sectorului 4 operațiunile de marcare
a locurilor de parcare publice;
Verifică în teren, în colaborare cu alte entități din Primăria Sector 4 sau din subordinea Consiliului Local Sector 4,
sesizările cetățenilor referitoare la locurile de parcare publică, luând măsuri de soluționare a acestora;
Îndeplinește orice alte atribuții date de conducerea Direcției Mobilitate Urbană Sector 4.

DIRECTOR GENERAL
Conf. univ. dr. GÂF DEAC IOAN
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Cod fiscal:

ANEXA Nr. 1

CERERE
pentru înscriere la concursul de angajare pe perioadă nedeterminată a personalului contractual

Subsemnatul/(a), .............................................................................................., cu domiciliul în
localitatea ...................................................., str. ............................................................ nr. .........., bl. ............
ap. .........., județul ............................, telefon ......................................., posesor/posesoare al/a C.I. seria ..........
nr. ..................., eliberat de ............................... la data de ..........................., vă rog să îmi aprobați depunerea
dosarului pentru înscrierea la concursul de angajare pe durată nedeterminată din data de
…...……….......………, pentru ocuparea postului vacant de ………........................…………………………
din cadrul serviciului/biroului/compartimentului …………………........…………………..................………...
................................................................................................................................................................................
..

Semnătura .................................

Data .................................
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Cod fiscal:

ANEXA Nr. 2

DECLARAȚIE

Subsemnatul/(a), ........................................................................................, declar că am luat cunoștință
de drepturile mele conform legislației în materie de prelucrare de date cu caracter personal, în conformitate cu
Regulamentul (UE) nr. 679/2016, și îmi exprim consimțământul pentru prelucrarea datelor prevăzute în
cererea de înscriere la concursul de angajare pe perioadă nedeterminată a personalului contractual, iar pentru
cei declarați admiși, pe toată durata angajării.
Refuzul acordării consimțământului atrage imposibilitatea participării la concurs.
□ DA, sunt de acord.
□ NU sunt de acord.
Menționez că sunt de acord cu afișarea numelui în lista cu rezultatele concursului, publicată pe
internet, la adresa www.mobilitateurbana4.ro.

Semnătura .................................

Data .................................
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Cod fiscal:

ANEXA Nr. 3

DECLARAȚIE*)
pe propria răspundere privind antecedentele penale

Subsemnatul/(a), ..............................................................................................., posesor/posesoare al/a
C.I. seria .......... nr. ......................, eliberată de .................................. la data de ........................, domiciliat/(ă)
în ....................................................., cunoscând prevederile art. 326 din Codul penal privind falsul în
declarații, declar pe propria răspundere că nu am antecedente penale și nu fac obiectul niciunei proceduri de
cercetare sau de urmărire penală.

Data .................................

Semnătura .................................

*) Prezenta declarație este valabilă până la momentul depunerii cazierului judiciar, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
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Cod fiscal:

ANEXA Nr. 4

DECLARAȚIE
pe propria răspundere

Subsemnatul/(a), .........................................................................................., posesor/posesoare al/a C.I.
seria ......... nr. ................., eliberată de ................................. la data de .........................., domiciliat/(ă) în
................................................................., declar pe propria răspundere că în conformitate cu prevederile Legii
nr. 136 din 18 iulie 2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătăţii publice în situaţii de risc
epidemiologic şi biologic, nu mă aflu în situația de carantină sau izolare la domiciliu, nu prezint simptome
privind infecția cu Coronavirus și am luat cunoștință de prevederile art. 326 din Codul penal privind falsul în
declarații și de cele ale art. 352 din Codul penal cu privire la zădărnicirea bolilor.

Semnătura .................................

Data .................................
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