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ANUNŢ 

Primăria Municipiului Reșița organizează, la sediul din  Reșița, Piaţa 1 Decembrie 1918 nr. 1A, 

județul Caraș-Severin, concurs de recrutare, în data de  12.08.2021, pentru ocuparea funcţiei publice de 

execuţie vacante de consilier, clasa I, grad profesional superior la Compartimentul Control Intern 

Managerial din cadrul Primăriei Municipiului Reșița. 

 

Condiții de participare la concurs: 

Condiţii generale: candidaţii trebuie să îndeplinească condițiile prevăzute de art. 465 alin. (1) din 

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și 

completările ulterioare, și anume: 

Poate ocupa o funcţie publică persoana care: 

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: 

 - studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul 

fundamental: științe economice sau științe administrative;  

 - vechimea în specialitatea studiilor absolvite : 7 ani. 

 

Instituţia publică şi termenul la care se depun dosarele de înscriere:  
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      Dosarele se depun la Primăria Municipiului Reșița, Piața 1 Decembrie 1918, nr.1A, la Serviciul 

Gestionarea Resurselor Umane, Salarizare, în termen de 20 zile de la publicarea anunţului, în conformitate 

cu art. 49 și art. 156 din Hotărârea de Guvern nr. 611/2008, pentru aprobarea normelor privind 

organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, 

respectiv în perioada 12.07.2021-02.08.2021.                                   . 

Dosarul de înscriere la concursul de recrutare pentru ocuparea funcţiilor publice vacante trebuie să 

conţină, potrivit art. 49 din Hotărârea de Guvern nr. 611/2008, cu modificările și completările ulterioare, 

în mod obligatoriu, următoarele documentele: 

    a) formularul de înscriere prevăzut în anexa nr. 3; 

    b) curriculum vitae, modelul comun european;  

    c) copia actului de identitate; 

    d) copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări 

şi perfecţionări; 

    e) 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; 

     f) copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior 

derulării concursului de către medicul de familie al candidatului; 

    g) cazierul judiciar; 

    h) 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. 

            Modelul orientativ al adeverinţei menţionate la lit. f) este prevăzut în anexa nr. 2D la HG nr. 

611/2008, cu modificările și completările ulterioare. 

Adeverinţele care au un alt format decât cel recomandat trebuie să cuprindă elemente similare celor 

prevăzute în anexa nr. 2D şi din care să rezulte 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 de pe actele prevăzute mai sus se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele 

originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs. 

         Documentul prevăzut la lit. g) poate fi înlocuit cu o declaraţie pe propria răspundere. În acest caz, 

candidatul declarat admis la selecţia dosarelor şi care nu a solicitat expres la înscrierea la concurs preluarea 

informaţiilor direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă are obligaţia de a completa dosarul 

de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfăşurării concursului, dar nu mai târziu de data 

şi ora organizării interviului, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire. În situaţia în care 

candidatul solicită expres la înscrierea la concurs preluarea informaţiilor direct de la autoritatea sau 

instituţia publică competentă, extrasul de pe cazierul judiciar se solicită potrivit legii şi procedurii aprobate 

la nivel instituţional. 

         Formularul de înscriere prevăzut în anexa nr. 3 la HG nr. 611/2008, cu modificările și completările 

ulterioare pot fi descărcate în format editabil de pe pagina de internet a Primăriei Municipiului Reșița: 

www.primariaresita.ro la rubrica organizare/anunțuri angajare/formulare de înscriere și documente 

necesare/ funcționari publici. 

 

Data, ora şi locul organizării concursului: 

Proba scrisă se va desfășura în data de 12.08.2021 ora 1100 la sediul Primăriei Municipiului 

Reșița, Piața 1 Decembrie 1918, nr. 1A, iar interviul va avea loc la o dată ulterioară, comunicată în lista 

de afișare a rezultatelor probei scrise, cu respectarea prevederilor art. 56 din Hotărârea de Guvern nr. 

http://www.primariaresita.ro/
http://www.primariaresita.ro/portal/cs/resita/portal.nsf/AllByUNID/formulare-de-inscriere-si-documente-necesare-00021ece?OpenDocument
http://www.primariaresita.ro/portal/cs/resita/portal.nsf/AllByUNID/formulare-de-inscriere-si-documente-necesare-00021ece?OpenDocument
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611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu 

modificările și completările ulterioare . 

Pentru funcţiile publice de execuție scoase la concurs, durata normală a timpului de muncă este de 

8 ore pe zi, respectiv 40 de ore pe săptămână 

 

BIBLIOGRAFIE: 

 

-Bibliografie  

      1.   Constituția României, republicată; 

2. Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu modificările şi 

completările ulterioare, partea a VI –a, titlul I și titlul II; 

3.  Ordonanța Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de      

discriminare, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

      4. Legea nr 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați,   republicată, 

cu modificările și completările ulterioare.                             

5. Ordinul  nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităţilor publice 

cu   modificările și completările ulterioare. 

6. Ordonanța Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern şi controlul financiar preventive, 

republicat, cu modificările și completările ulterioare. 

      7. Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările și 

completările ulterioare. 

      8. Ordinul nr. 1.054/ 2019 pentru aprobarea Normelor metodologice privind coordonarea şi  

supravegherea prin misiuni de îndrumare metodologică a stadiului implementării şi dezvoltării 

sistemului de control intern managerial la entităţile publice. 

 

           TEMATICA: 

1. Respectarea demnității umane, protecția drepturilor și libertăților fundamentale ale omului,  

prevenirea și combaterea incitării la ură și discriminare;  

2. Drepturile și libertățile fundamentale, președintele României, guvernul, administrația publică. 

3. Statutul funcționarilor publici; 

4. Egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi în domeniul muncii. 

5. Reglementări privind Codul controlului intern managerial al entităţilor publice 

6. Reglementări privind controlul intern şi controlul financiar preventiv . 

7. Organizarea şi asigurarea accesului la informaţiile de interes public. 

8. Norme metodologice privind coordonarea şi supravegherea prin misiuni de îndrumare 

metodologică a stadiului implementării şi dezvoltării sistemului de control intern managerial la 

entităţile publice. 

 

           Atribuții:  

   

- coordonează secretariatul tehnic al Comisiei de monitorizare constituită în vederea 

monitorizării, coordonării și îndrumării metodologice a implementării și dezvoltării sistemului 

de control intern managerial; 

- asistă președintele Comisiei de monitorizare; 

- propune profilul de risc și limita de toleranță la risc care sunt analizate și avizate în ședința 

comisiei și aprobate de către conducătorul entității publice; 

- elaborează anulal planul de implementare a măsurilor de control pentru riscurile semnificative 

la nivelul entității publice, pe baza conducătorilor entităților, planul este analizat de Comisia de 

monitorizare și aprobat de către conducătorul entității publice; 

- transmite Planul de măsuri aprobat compartimentelor responsabile cu gestionarea riscurilor 

semnificative, în vederea implementării;  
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- elaborează, pe baza raportărilor anuale, ale conducătorilor compartimentelor de la primul nivel 

de conducere, privind desfășurarea procesului de gestionare a riscurilor și monitorizarea 

performanțelor o informare către conducătorul entității publice, aprobată de președintele 

Comisiei de monitorizare, privind desfășurarea procesului de gestionare a riscurilor și 

monitorizarea performanțelor la nivelul entității; 

- analizează procedura din punctual de vedere al respectării conformității cu structura minimală 

prevăzută în Procedura documentată. 

- Întocmește situația sintetică a rezultatelor autoevaluării, prin centralizarea informațiilor din 

chestionarele de autoevaluare, semnate și transmise de conducătorii de compartimente; 

- Elaborează situația centralizatoare privind stadiul implementării și dezvoltării sistemului de 

control intern managerial; 

- Întocmește situațiile centralizatoare trimestriale și anuale privind stadiul implementării 

sistemului de control intern managerial; 

- Îndeplinește cu profesionalism, imparțialitate și în conformitate cu legea îndatoririle de serviciu; 

-  Răspunde de păstrarea secretului de serviciu, precum și confidențialitatea în legătură cu faptele, 

informațiile sau documentele de care iau cunoștiință în exercitarea funcției publice, în condițiile 

legii, cu excepția informațiilor de interes public; 

- Asigură deplina confidențialitate a datelor personale cu care operează, conform legii; 

- Menține relații profesionale cu toți colegii și cu persoanele din exterior cu care vine în contact 

în cadrul instituției;  

- Răspunde de corectitudinea informațiilor furnizate verbal solicitanților; 

- Prezintă atitudine politicoasă atât față de colegi, cât și față de persoanele din exterior cu care 

vine în contact în cadrul instituției; 

- Informează persoanele responsabile privind orice defecțiune în funcționarea echipamentului cu 

care își desfășoară activitatea; 

- Răspunde de modul de arhivare și de păstrare a documentelor întocmite/gestionate în cadrul 

serviciului; 

- Adduce de îndată la cunoștiință conducătorului instituției orice încălcare a reglementărilor 

legale în cadrul entității; 

- Prezintă, la cererea conducătorului instituției, planul de lucru individual zilnic/săptămânal, 

rezultat din activitățile curente; 

- Îndeplinește orice alte atribuții prevăzute de lege sau de alte acte normative sau încredințate de 

conducerea instituției. 

 

          Relaţii suplimentare: la sediul Primăriei Municipiului Reșița, Str. Piața 1 Decembrie 1918, nr.  

1A, Serviciul Gestionarea Resurselor Umane, Salarizare, telefon 0255/221677, Fax: 0355/080288, 

persoana de contact Blaga Sabin, consilier, clasa I, grad profesional superior, e-mail: 

resurse.umane@primariaresita.ro. 

P R I M A R, 

POPA IOAN 

 

              DIRECTOR EXECUTIV,                                                                         ȘEF SERVICIU, 

          Asofroniei-Uzun Maria                                                                             Țugmeanu Maria 

 

 

          

                                                                                                    Consilier, 
                                                                                                Blaga Sabin 

mailto:resurse.umane@primariaresita.ro

