
    JUDEŢUL CARAŞ-SEVERIN
         MUNICIPIUL REŞIŢA
       COMISIA DE CONCURS

                              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.___________________

ANUNŢ

Primăria Municipiului Reșița organizează, la sediul din  Reșița, Piaţa 1 Decembrie 1918 nr. 1A,
județul Caraș-Severin, concurs de recrutare, în data de  16.03.2023,  pentru ocuparea unui număr de 3(trei)
funcţii publice de execuţie vacante la Serviciului Public Comunitar de Evidența Persoanelor al Municipiului Reșița,
fără personalitate juridică, de sub autoritatea Consiliului Local Reșița, și anume:

- consilier, clasa I, grad profesional asistent la Compartimentul Stare Civilă;
- consilier, clasa I, grad profesional debutant la Compartimentul Evidența Persoanelor;
- consilier, clasa I, grad profesional principal la Compartimentul Evidența Persoanelor.

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, cu excepția atestării stării de sănătate pe bază de evaluare psihologică organizată prin intermediul
unităților specializate acreditate:

Condiţii specifice pentru funcția publică de execuție de consilier, clasa I, grad profesional 
asistent la Compartimentul Stare Civilă.

- studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul 
                 fundamental: științe economice, științe juridice, științe administrative sau asistență socială; 

- vechimea în specialitatea studiilor absolvite : 1 an;

- Condiţii  specifice  pentru  funcția  publică  de  execuție  de    consilier,  clasa  I,  grad  profesional
debutant la Compartimentul Evidența Persoanelor.

                 - studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul 
                 fundamental: științe economice, științe juridice, științe administrative sau asistență socială; 

- vechimea în specialitatea studiilor absolvite : nu este cazul;

- Condiţii  specifice  pentru  funcția  publică  de  execuție  de    consilier,  clasa  I,  grad  profesional
principal la Compartimentul Evidența Persoanelor.

                 - studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul 
                 fundamental: științe economice, științe juridice, științe administrative sau asistență socială; 

- vechimea în specialitatea studiilor absolvite : 5 ani;

Instituţia publică şi termenul la care se depun dosarele de înscriere: 

      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 13.02.2023-06.03.2023.

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:
DIRECȚIA BUGET, FINANȚE-CONTABILITATE, RESURSE UMANE
Serviciul Gestionarea Resurselor Umane, Salarizare
Adresa: Piața 1 Decembrie 1918 Nr. 1A,  Tel./Fax: 0255/221677 / 0355/080288,  
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    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 special-
izări şi perfecţionări;
    e) copia carnetului de muncă şi a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să at-
este 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 în-
scriere, 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 cali-
tatea acestuia, în formatul standard stabilit prin ordin al ministrului sănătăţii. Pentru candidaţii cu dizabil-
ităţi, 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 prelu-
area 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 nece-
sare/ funcționari publici.

Data, ora şi locul organizării concursului:

Proba scrisă se va desfășura în data  de  16.03.2023 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.
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 și TEMATICA:
Bibliografia  pentru funcția publică de execuție de consilier, clasa I, grad profesional 
asistent la Compartimentul Stare Civilă.
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Bibliografie:
1. Constituţia României republicată; 
2. Ordonanța de Urgență a Guvernului  nr.  57/2019 privind codul  administrativ,  cu modificările și

completările ulterioare;
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. Legea nr 119/1996 cu privire la actele de stare civilă,  republicată,  cu modificările și  completările

ulterioare;
6. Hotărârea Guvernului nr 64/2011 pentru aprobarea Metodologiei cu privire la aplicarea unitară a

dispozițiilor în materie de stare civilă, cu modificările și completările ulterioare;
7. Legea nr.287/2009 privind Codul Civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
8. Ordonanța Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activității  de soluționare a petițiilor,  cu

modificările și completările ulterioare ;

Tematică:
1. Constituţia  României republicată  –  -  Titlul  I  „Dispoziții  comune” și  Titlul  II  „Drepturile  și

libertățile fundamentale”; 
2. Ordonanța de Urgență a Guvernului  nr.  57/2019 privind codul  administrativ,  cu modificările și

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  –  Capitolul  I  „Principii  şi
definiţii”, Capitolul II „Dispoziţii speciale”;

4. Legea nr 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, republicată, cu
modificările și completările ulterioare - Capitolul I „Dispoziții generale”, Capitolul II „Egalitatea de
șanse și de tratament între femei și bărbați în domeniul muncii”, Capitolul III „Egalitatea de șanse
și  de  tratament în ceea ce  privește accesul  la educație,  la sănătate,  la cultură și  la  informare”,
Capitolul IV „Egalitatea de șanse între femei și bărbați în ceea ce privește participarea la luarea
deciziei”; 

5. Legea nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă,  republicată, cu modificările și  completările
ulterioare  –  Capitolul  I  „Dispoziții  generale”,  Capitolul  II  „Întocmirea  actelor  de  stare  civilă”,
Capitolul  IIˆ1  „Schimbarea  pe  cale  administrativă  a  numelor  persoanelor  fizice”,  Capitolul  III
„Înscrierea  mențiunilor  în  actele  de  stare  civilă”,  Capitolul  IV  „Reconstituirea  și  întocmirea
ulterioară  a  actelor  de  stare  civilă”,  Capitolul  V  „Anularea,  modificarea,  rectificarea  sau
completarea actelor de stare civilă și a mențiunilor”, Capitolul VI „Conținutul și forma actelor de
stare civilă. Păstrarea registrelor de stare civilă”, Capitolul VII „Contravenții”;

6. HG nr. 64/2011 pentru aprobarea Metodologiei cu privire la aplicarea unitară a dispozițiilor în
materie  de stare  civilă,  cu modificările  și  completările  ulterioare –  Capitolul  I  „Exercitarea
atribuțiilor  de  stare  civilă”,  Capitolul  II  „Înregistrarea  actelor  de  stare  civilă”,  Capitolul  III
„Înscrierea mențiunilor în registrele de stare civilă”,  Capitolul  IV „Reconstituirea și  întocmirea
ulterioară  a  actelor  de  stare  civilă”,  Capitolul  V  „Anularea,  modificarea,  completarea  sau
rectificarea actelor de stare civilă şi  a menţiunilor înscrise pe marginea acestora”,  Capitolul  VI
„Atribuirea,  înscrierea şi  gestionarea C.N.P.”,  Capitolul  VIII  „Eliberarea  certificatelor  de stare
civilă”, Capitolul IX „Constatarea desfacerii căsătoriei prin acordul soţilor de către ofiţerul de stare
civilă”; 

7. Legea  nr.  287/2009 privind  Codul  Civil,  republicată,  cu  modificările  și  completările  ulterioare  -
CARTEA I „Despre persoane” – titlul I, titlul II și titlul III; CARTEA I „Despre familie” – titlul I,
titlul II, titlul III și titlul IV;

8. Ordonanța Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor, (M.O
nr. 84/2002) cu modificările și completările ulterioare – art. 1 – art. 15.

Bibliografia  pentru funcția publică de execuție de consilier, clasa I, grad profesional debutant
la Compartimentul Evidența Persoanelor.
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Bibliografie:

1. Constituţia României republicată; 
2. Ordonanța de Urgență a Guvernului  nr.  57/2019 privind codul  administrativ,  cu modificările și

completările ulterioare;
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. Ordonanța Guvernului nr. 84/2001 privind înființarea, organizarea și funcționarea serviciilor publice

comunitare de evidență a persoanelor, cu modificările și completările ulterioare;
6. Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 97/2005 privind evidența, domiciliul, reședința și actele de

identitate ale cetățenilor români, republicată în 2011, cu modificările și completările ulterioare;
7. Hotărârea Guvernului nr. 295/2021  pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare unitară a

dispozițiilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 97/2005 privind evidența, domiciliul, reședința și
actele de identitate ale cetățenilor români, precum și pentru stabilirea formei și conținutului actelor de
identitate, ale dovezii de reședință și ale cărții de imobil;

8. Legea  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  circilație  a  acestor  date  și  de
abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor) (M.O. nr. 651/2019);

9. Ordonanța Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor, (M.O
nr. 84/2002) cu modificările și completările ulterioare;

Tematică:
1. Constituţia României republicată - Titlul I „Dispoziții comune” și Titlul II „Drepturile și libertățile

fundamentale”; 
2. Ordonanța de Urgență a Guvernului  nr.  57/2019 privind codul  administrativ,  cu modificările și

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  –  Capitolul  I  „Principii  şi
definiţii”, Capitolul II „Dispoziţii speciale”;

4. Legea nr 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, republicată, cu
modificările și completările ulterioare - Capitolul I „Dispoziții generale”, Capitolul II „Egalitatea de
șanse și de tratament între femei și bărbați în domeniul muncii”, Capitolul III „Egalitatea de șanse
și  de  tratament în ceea ce  privește accesul  la educație,  la sănătate,  la cultură și  la  informare”,
Capitolul IV „Egalitatea de șanse între femei și bărbați în ceea ce privește participarea la luarea
deciziei”; 

5. Ordonanța Guvernului nr. 84/2001 privind înființarea, organizarea și funcționarea serviciilor publice
comunitare  de  evidență  a  persoanelor,  cu  modificările  și  completările  ulterioare  –  Capitolul  I
„Dispozitii generale”, Capitolul II „Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor”;

6. Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 97/2005 privind evidența, domiciliul, reședința și actele de
identitate  ale  cetățenilor  români,  republicată  în  2011,  cu  modificările  și  completările  ulterioare–
Capitolul I „Dispoziții generale”, Capitolul II „Organizarea şi administrarea R.N.E.P.”, Capitolul
III „Actele de identitate”, Capitolul IV „Domiciliul și reședința”;

7. Hotărârea Guvernului nr. 295/2021  pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare unitară a
dispozițiilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 97/2005 privind evidența, domiciliul, reședința și
actele de identitate ale cetățenilor români, precum și pentru stabilirea formei și conținutului actelor de
identitate, ale dovezii de reședință și ale cărții de imobil – Capitolul I „Dispoziții generale”, Capitolul
II „Organizarea evidenţei persoanelor”, Capitolul III „Înregistrarea şi actualizarea datelor privind
persoana fizică”, Capitolul IV „Eliberarea actelor de identitate”, Capitolul V „Stabilirea reşedinţei”,
Capitolul VII „Furnizarea sau verificarea unor date cu caracter personal din R.N.E.P.”;

8. Legea  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  circilație  a  acestor  date  și  de
abrogare  a  Directivei  95/46/CE  (Regulamentul  general  privind  protecția  datelor)  –  Capitolul  I
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„Dispoziții generale”, Capitolul II „Reguli speciale privind prelucrarea unor categorii de date cu
caracter personal”;

9. Ordonanța Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor, (M.O
nr. 84/2002) cu modificările și completările ulterioare -  art. 1 – art. 15;

Bibliografia  pentru funcția publică de execuție de consilier, clasa I, grad profesional principal
la Compartimentul Evidența Persoanelor.

Bibliografie:

1. Constituţia României republicată; 
2. Ordonanța de Urgență a Guvernului  nr.  57/2019 privind codul  administrativ,  cu modificările și

completările ulterioare;
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. Ordonanța Guvernului nr. 84/2001 privind înființarea, organizarea și funcționarea serviciilor publice

comunitare de evidență a persoanelor, cu modificările și completările ulterioare;
6. Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 97/2005 privind evidența, domiciliul, reședința și actele de

identitate ale cetățenilor români, republicată în 2011, cu modificările și completările ulterioare;
7. Hotărârea Guvernului nr. 295/2021  pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare unitară a

dispozițiilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 97/2005 privind evidența, domiciliul, reședința și
actele de identitate ale cetățenilor români, precum și pentru stabilirea formei și conținutului actelor de
identitate, ale dovezii de reședință și ale cărții de imobil;

8. Legea  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  circilație  a  acestor  date  și  de
abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor) (M.O. nr. 651/2019);

9. Ordonanța Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor, (M.O
nr. 84/2002) cu modificările și completările ulterioare;

Tematică:
1. Constituţia României republicată - Titlul I „Dispoziții comune” și Titlul II „Drepturile și libertățile

fundamentale”; 
2. Ordonanța de Urgență a Guvernului  nr.  57/2019 privind codul  administrativ,  cu modificările și

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  –  Capitolul  I  „Principii  şi
definiţii”, Capitolul II „Dispoziţii speciale”;

4. Legea nr 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, republicată, cu
modificările și completările ulterioare - Capitolul I „Dispoziții generale”, Capitolul II „Egalitatea de
șanse și de tratament între femei și bărbați în domeniul muncii”, Capitolul III „Egalitatea de șanse
și  de  tratament în ceea ce  privește accesul  la educație,  la sănătate,  la cultură și  la  informare”,
Capitolul IV „Egalitatea de șanse între femei și bărbați în ceea ce privește participarea la luarea
deciziei”; 

5. Ordonanța Guvernului nr. 84/2001 privind înființarea, organizarea și funcționarea serviciilor publice
comunitare  de  evidență  a  persoanelor,  cu  modificările  și  completările  ulterioare  –  Capitolul  I
„Dispozitii generale”, Capitolul II „Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor”;

6. Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 97/2005 privind evidența, domiciliul, reședința și actele de
identitate  ale  cetățenilor  români,  republicată  în  2011,  cu  modificările  și  completările  ulterioare–
Capitolul I „Dispoziții generale”, Capitolul II „Organizarea şi administrarea R.N.E.P.”, Capitolul
III „Actele de identitate”, Capitolul IV „Domiciliul și reședința”;

7. Hotărârea Guvernului nr. 295/2021  pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare unitară a
dispozițiilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 97/2005 privind evidența, domiciliul, reședința și
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actele de identitate ale cetățenilor români, precum și pentru stabilirea formei și conținutului actelor de
identitate, ale dovezii de reședință și ale cărții de imobil – Capitolul I „Dispoziții generale”, Capitolul
II „Organizarea evidenţei persoanelor”, Capitolul III „Înregistrarea şi actualizarea datelor privind
persoana fizică”, Capitolul IV „Eliberarea actelor de identitate”, Capitolul V „Stabilirea reşedinţei”,
Capitolul VII „Furnizarea sau verificarea unor date cu caracter personal din R.N.E.P.”;

8. Legea  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  circilație  a  acestor  date  și  de
abrogare  a  Directivei  95/46/CE  (Regulamentul  general  privind  protecția  datelor)  –  Capitolul  I
„Dispoziții generale”, Capitolul II „Reguli speciale privind prelucrarea unor categorii de date cu
caracter personal”;

9. Ordonanța Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor, (M.O
nr. 84/2002) cu modificările și completările ulterioare -  art. 1 – art. 15;

Atribuțiile din fișa postului pentru fiecare funcție publică de execuție pentru care au fost demarate
concursurile, vor fi afișate la la sediul Primăriei Municipiului Reșița, odată cu afișarea anunțului.

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
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