
JUDEŢUL CARAŞ-SEVERIN
     MUNICIPIUL REŞIŢA
       

          Reșița, Piața 1 Decembrie 1918 nr.1A,
                                       Jud. Caraș-Severin, Tel:0255/221677; Fax: 0355/080288;
                          e-mail:reșița@primariaresita.ro; Cod fiscal 3228764

                       Nr. 44767/30.06.2022

ANUNŢ

Primăria Municipiului Reșița organizează,  la sediul său din Reșița, Piaţa 1 Decembrie 1918
nr.1A, județul Caraș-Severin, în perioada 25.07.2022 – 29.07.2022 (25.07.2022, ora 1100- Proba scrisă
şi  29.07.2022, ora  1100 -  interviul),  concurs  de  recrutare  în  vederea  ocupării  a  2  (două)  funcţii
contractuale  de  execuţie  vacante,  pe  perioadă  determinată la  Compartimentul  Elaborare  și
Implementare  Proiecte  din cadrul  Serviciului  Proiecte  cu Finanțare  Externă  și  Strategii  din cadrul
Primăriei Municipiului Reșița, după cum urmează:

- 1(una) funcţii contractuale de execuţie de consilier, gradul IA, studii superioare;
- 1(una) funcţii contractuale de execuţie de consilier, gradul I, studii superioare;

Dosarul de concurs: Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar de concurs care va
conţine următoarele documente:

 cerere  de  înscriere  la  concurs  adresată  conducătorului  autorităţii  sau  instituţiei  publice
organizatoare;

 copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după
caz;

 copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea
unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice
ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;

 carnetul  de muncă sau, după caz,  adeverinţele  care atestă vechimea în muncă,  în meserie
şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;

 cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l
facă incompatibil  cu funcţia pentru care candidează.  Candidatul  declarat  admis la selecţia
dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente
penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel
mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.

 adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6
luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către
unităţile sanitare abilitate. Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul,
data,  numele  emitentului  şi  calitatea  acestuia,  în  formatul  standard  stabilit  de  Ministerul
Sănătăţii

 curriculum vitae;
Actele depuse în copie xerox vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii

copiilor cu acestea.

Condiții de participare la concurs:
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Condiţii generale: candidaţii trebuie sa îndeplinească condițiile prevăzute de art. 3 din Anexa
la  Hotărârea  Guvernului  nr.  286/2011  pentru  aprobarea  Regulamentului-cadru  privind  stabilirea
principiilor  generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor
contractuale  și  a  criteriilor  de  promovare  în  grade sau trepte  profesionale  imediat  superioare  a
personalului  contractual  din  sectorul  bugetar  plătit  din  fonduri  publice,  cu  modificările  și
completările ulterioare:
 are  cetăţenia  română,  cetăţenie  a  altor  state  membre  ale  Uniunii  Europene  sau  a  statelor

aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
 cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 are capacitate deplină de exerciţiu;
 are  o  stare  de  sănătate  corespunzătoare  postului  pentru  care  candidează,  atestată  pe  baza

adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 îndeplineşte  condiţiile  de  studii  şi,  după caz,  de  vechime  sau  alte  condiţii  specifice  potrivit

cerinţelor postului scos la concurs;
 nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului

ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei,
de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o
incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Condiţii specifice:

Condiţii specifice pentru  funcția contractuală de execuție de consilier Gr. IA:

      - nivelul studiilor: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă

în domeniul fundamental științe inginerești și/ sau științe economice;  

         - vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului: – minim 5 ani;

Condiţii specifice pentru funcțiile contractuale de execuție de consilier Gr. I:

      - nivelul studiilor: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă

în domeniul fundamental științe inginerești și/ sau științe economice;  

         - vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului: – minim 3 ani;

Tipul probelor de concurs, locul, data şi ora desfăşurării acestora:
Concursul de recrutare pentru ocuparea funcției contractuale de execuție vacante  constă în 3

etape succesive, după cum urmează: 

 selecţia dosarelor de înscriere, în perioada 15-18.07.2022;
 proba scrisă, în data de 25.07.2022, ora 1100;
 interviul, în data de 29.07.2022, ora 1100.

Concursul  se  va  desfășura  la  sediul  Primăriei  Municipiului  Reșița  din  Reșița,  Piața  1
Decembrie  1918, nr. 1A, județul Caraș-Severin. Candidații vor fi prezenți la etajul I, sala de ședințe
în data de 25.07.2022, ora 1045, pentru apelul nominal, respectiv verificarea identităţii, care se va face
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în  baza  cărţii  de  identitate,  cărţii  electronice  de  identitate,  cărţii  de  identitate  provizorie  sau  a
buletinului de identitate, aflate în termen de valabilitate.

După începerea comunicării subiectelor este interzis accesul candidaţilor care au întârziat.
În  încăperea  în  care  are  loc  concursul,  pe  toată  perioada  derulării  acestuia,  inclusiv  a

formalităţilor prealabile şi a celor ulterioare finalizării probei, candidaţilor le este interzisă deţinerea
sau folosirea vreunei surse de consultare sau a telefoanelor mobile ori a altor mijloace de comunicare
la distanţă. 

Nerespectarea  dispoziţiilor  acestor  dispoziții  atrage  eliminarea  candidatului  din  proba  de
concurs.

Calendarul de desfăşurare a concursului,

- data-limită şi ora până la care se pot depune dosarele de concurs: dosarul de concurs se depune
în termen de maxim 10 zile lucrătoare de la publicarea anunțului, respectiv în perioada  01.07.2022-
14.07.2022, la sediul Primăriei Municipiului Reșița, Piața 1 Decembrie 1918, nr. 1A, cu următorul
program:  luni-joi  până  la  ora  1600,  vineri  până  la  ora  1330,  la  persoana  care  asigură  secretariatul
comisiei de concurs: Bololoi Florina – inspector în cadrul Serviciului Gestionarea Resurselor Umane,
Salarizare, Tel. 0255/221677.

- selecţia dosarelor de înscriere: în termen de maxim 2 zi lucrătoare de la finalizarea termenu-
lui de depunere al dosarelor, respectiv în perioada de 15.07.2022, până la ora 1330;
 -18.07.2022, până la ora 1600;

- rezultatele selecției dosarelor se afișează: în termen de 1 zi lucrătoare de la finalizarea verifi-
cării dosarelor de concurs;

- termen depunere contestații cu privire la rezultatul selecției dosarelor: 1 zi lucrătoare de la
afișarea rezultatelor privind selecția dosarelor;

- termen verificare contestații și de afișare a rezultatelor contestațiilor cu privire la selecția do-
sarelor: 1 zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestațiilor privind selecția
dosarelor cu afișare imediată;

- proba scrisă, se va desfășura în data de 25.07.2022, ora 1100;
- notarea probei scrise și afișarea rezultatelor obținute de candidați la proba scrisă: în termen de

1 zi lucrătoare de la finalizarea probei scrisei, în data de 26.07.2022, până la ora 1600;
- termen depunere contestații cu privire la rezultatul probei scrise: 1 zi lucrătoare de la afișarea

rezultatelor privind proba scrisă, cel mai târziu în data de 27.07.2022, până la ora 1600;
- termen analiză contestații și de afișare a rezultatelor contestațiilor depuse la proba scrisă: 1 zi

lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestațiilor privind proba scrisă: cel
mai târziu în data de 28.07.2022, până la ora 1600, cu afișare imediată;

- interviul, se va desfășura în data de 29.07.2022, ora 1100. 
- notarea interviului și afișarea rezultatelor obținute de candidați la interviu: în termen de 1 zi

lucrătoare de la finalizarea interviului, în data de 01.04.2022, până la ora 1600;
- termen depunere contestații cu privire la rezultatul interviului: 1 zi lucrătoare de la afișarea

rezultatelor privind interviul, cel mai târziu în data de 02.08.2022, până la ora 1600.
- termen analiză contestații și de afișare a rezultatelor contestațiilor depuse la interviu: 1 zi lu-

crătoare de la expirarea termenului de depunere a contestațiilor privind interviul, cu afişare
imediată, 03.08.2022, ora 1600;

Toate listele privind rezultatele probelor sau privind rezultatele contestațiilor se afișează la sediul
Primăriei Municipiului Reșița, precum şi pe pagina de internet a acesteia: www.primariaresita.ro .

Bibliografia de specialitate necesară ocupării acestor posturi este :
1. Constituția României, republicată;
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2. Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu modificările şi com-

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

3. LEGE nr. 315 din 28 iunie 2004 (*actualizata*) privind dezvoltarea regionala în România;

4. HOTĂRÂRE nr. 907 din 29 noiembrie 2016 (*actualizată) privind etapele de elaborare şi conţinutul-

cadru al  documentaţiilor  tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii  finanţate din

fonduri publice.

5. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 40 din 23 septembrie 2015 privind gestionarea financiară a fondu-

rilor europene pentru perioada de programare 2014-2020;

6. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 64 din 3 iunie 2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor

structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă;

7. HOTĂRÂRE nr. 93 din 18 februarie 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a pre-

vederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015  privind gestionarea financiară a fondurilor eu-

ropene pentru perioada de programare 2014-2020;

8. HOTĂRÂRE nr. 218 din 23 martie 2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a preve-

derilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2009  privind gestionarea financiară a instrumentelor

structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă;

9. HOTĂRÂRE nr. 325 din 10 mai 2018 pentru aprobarea Regulamentului-cadru  privind stabilirea condi-

ţiilor de înfiinţare a posturilor în afara organigramei şi a criteriilor pe baza cărora se stabileşte procentul

de majorare salarială pentru activitatea prestată în proiecte finanţate din fonduri europene nerambursabile;

10.LEGE nr. 98 din 19 mai 2016 privind achizițiile publice;

11.LEGEA nr. 16 din 2 aprilie 1996 privind Arhivelor Naționale;

12.LEGE nr. 544 din 12 octombrie 2001 privind liberul acces la informațiile de interes public;

13.LEGE nr. 52 din 21 ianuarie 2003 (*republicată*) privind transparență decizională în administrația pu-

blică*);

Tematica consilier grad I A și consilier grad I 

1. Constituția României, republicată;

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

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

3. LEGE nr. 315 din 28 iunie 2004 (*actualizata*) privind dezvoltarea regionala în România;

4. HOTĂRÂRE nr. 907 din 29 noiembrie 2016 (*actualizatĂ\'a3*) privind etapele de elaborare şi conţinu-

tul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate

din fonduri publice.

5. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 40 din 23 septembrie 2015 privind gestionarea financiară a fonduri-

lor europene pentru perioada de programare 2014-2020;
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6. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 64 din 3 iunie 2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor

structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă;

7. HOTĂRÂRE nr. 93 din 18 februarie 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a preve-

derilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015  privind gestionarea financiară a fondurilor eu-

ropene pentru perioada de programare 2014-2020;

8. HOTĂRÂRE nr. 218 din 23 martie 2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a preve-

derilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2009  privind gestionarea financiară a instrumentelor

structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă;

9. HOTĂRÂRE nr. 325 din 10 mai 2018 pentru aprobarea Regulamentului-cadru  privind stabilirea condi-

ţiilor de înfiinţare a posturilor în afara organigramei şi a criteriilor pe baza cărora se stabileşte procentul

de majorare salarială pentru activitatea prestată în proiecte finanţate din fonduri europene nerambursabi-

le;

10. LEGE nr. 98 din 19 mai 2016 privind achizițiile publice;

11. LEGEA nr. 16 din 2 aprilie 1996 privind Arhivelor Naționale;

12. LEGE nr. 544 din 12 octombrie 2001 privind liberul acces la informațiile de interes public;

13. LEGE nr. 52 din 21 ianuarie 2003 (*republicată*) privind transparență decizională în administrația pu-

blică*);

Informaţii suplimentare privind concursul: sediul Primăriei Municipiului Reșița, Piața 1 Decembrie
1918,  nr.1A,  la  secretarul  Comisiei  de  concurs,  Bololoi  Florina –  inspector  în  cadrul  Serviciului
Gestionarea  Resurselor  Umane,  Salarizare,  Tel.  0255/221677  sau  pe  pagina  de  internet  a
instituției:www.primariaresita.ro

P R I M A R,
POPA IOAN

  DIRECTOR EXECUTIV,              Șef serviciu
    Asofroniei-Uzun Maria                                                                                              Țugmeanu Maria

      

       
                  Inspector,
               Bololoi Florina
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