
    JUDEŢUL CARAŞ-SEVERIN
         MUNICIPIUL REŞIŢA
       

      Nr. 72825/24.10.2022                        
                              Reșița, Piața 1 Decembrie 1918 nr.1A,

                                                                Jud. Caraș-Severin, Tel:0255/221677; Fax: 0355/080288;
                                                  e-mail:reșița@primariaresita.ro; Cod fiscal 3228764             

ANUNŢ

Având în  vedere  prevederile  art.  478 alin.  (2)  și  art.  618 alin.  (22)  din Ordonanța  de  Urgență  a
Guvernului  nr.  57/2019  privind  codul  administrativ,  cu  modificările  și  completările  ulterioare,  Primăria
Municipiului Reșița organizează, la sediul din  Reșița, Piaţa 1 Decembrie 1918 nr. 1A, județul Caraș-Severin,
concurs/examen de promovare în grad profesional superior celui deținut a funcționarilor publici  din cadrul
Primăriei Municipiului Reșița și a serviciilor publice  fără personalitate juridică, în data de 23.11.2022.

Funcțiile publice pentru care se organizează concursul/examenul de promovare în grad profesional și
compartimentele din care fac parte:

- din funcția publică de execuție specifică de polițist local, clasa I, grad profesional principal–
Biroul Siguranță Rutieră, Control Trafic și Parcări în funcția publică de execuție de polițist
local, clasa I, grad profesional superior;

- din funcția publică de execuție specifică de polițist local, clasa I, grad profesional principal–
Biroul Siguranță Rutieră, Control Trafic și Parcări în funcția publică de execuție de polițist
local, clasa I, grad profesional superior;

- din funcția publică de execuție specifică de polițist local, clasa III, grad profesional asistent–
Compartimentul Ordine Publică în funcția publică de execuție de polițist local, clasa III, grad
profesional principal;

- din funcția publică de execuție specifică de polițist local, clasa III, grad profesional asistent–
Compartimentul Ordine Publică în funcția publică de execuție de polițist local, clasa III, grad
profesional principal;

- din funcția publică de execuție specifică de polițist local, clasa III, grad profesional asistent–
Compartimentul Ordine Publică și Parcări în funcția publică de execuție de polițist local,
clasa III, grad profesional principal;

- din funcția publică de execuție specifică de polițist local, clasa III, grad profesional asistent–
Compartimentul Ordine Publică în funcția publică de execuție de polițist local, clasa III, grad
profesional principal;

- din funcția publică de execuție specifică de polițist local, clasa I, grad profesional principal–
Birou Inspecție Comercială, Urmărire Disciplină în Construcții, Afușaj Stradal, Protecția
Mediului și Evidența Persoanei în funcția publică de execuție de polițist local, clasa I, grad
profesional superior;

- din funcția publică de execuție specifică de polițist local, clasa I, grad profesional principal–
Birou Inspecție Comercială, Urmărire Disciplină în Construcții, Afușaj Stradal, Protecția
Mediului și Evidența Persoanei în funcția publică de execuție de polițist local, clasa I, grad
profesional superior;

- din funcția publică de execuție specifică de polițist local, clasa I, grad profesional principal–
Birou Inspecție Comercială, Urmărire Disciplină în Construcții, Afușaj Stradal, Protecția
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Mediului și Evidența Persoanei în funcția publică de execuție de polițist local, clasa I, grad
profesional superior;

- din funcția publică de execuție specifică de polițist local, clasa III, grad profesional asistent–
Birou Inspecție Comercială, Urmărire Disciplină în Construcții, Afușaj Stradal, Protecția
Mediului și Evidența Persoanei în funcția publică de execuție de polițist local, clasa III,
grad profesional principal;

- din  funcția  publică  de  execuție  de  consilier,  clasa  I,  grad  profesional  principal–
Compartimentul Învățământ, Cultură, Sport, Tineret și Culte în funcția publică de execuție
de consilier, clasa I, grad profesional superior;

- din  funcția  publică  de  execuție  de  consilier,  clasa  I,  grad  profesional  principal–
Compartimentul Învățământ, Cultură, Sport, Tineret și Culte în funcția publică de execuție
de consilier, clasa I, grad profesional superior;

- din  funcția  publică  de  execuție  de  auditor,  clasa  I,  grad  profesional  principal–
Compartimentul Audit Public Intern în funcția publică de execuție de auditor, clasa I, grad
profesional superior;

- din  funcția  publică  de  execuție  de  auditor,  clasa  I,  grad  profesional  principal–
Compartimentul Audit Public Intern în funcția publică de execuție de auditor, clasa I, grad
profesional superior;

- din  funcția  publică  de  execuție  de  consilier,  clasa  I,  grad  profesional  principal–
Compartimentul  Stare  Civilă  în  funcția  publică  de  execuție  de  consilier,  clasa  I,  grad
profesional superior;

- din  funcția  publică  de  execuție  de  consilier,  clasa  I,  grad  profesional  principal–
Compartimentul Evidența Persoanei în funcția publică de execuție de consilier, clasa I, grad
profesional superior;

- din  funcția  publică  de  execuție  de  consilier,  clasa  I,  grad  profesional  principal–
Compartimentul Evidența Persoanei în funcția publică de execuție de consilier, clasa I, grad
profesional superior;

- din  funcția  publică  de  execuție  de  consilier,  clasa  I,  grad  profesional  principal–
Compartimentul Evidența Persoanei în funcția publică de execuție de consilier, clasa I, grad
profesional superior;

- din  funcția  publică  de  execuție  de  consilier,  clasa  I,  grad  profesional  asistent–
Compartimentul Evidența Persoanei în funcția publică de execuție de consilier, clasa I, grad
profesional principal;

Condiții de participare la concursul/examenul de promovare în grad profesional superior celui deținut
sunt cele prevăzute de art. 479 alin. (1), cu excepția literei b), din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.
57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, respectiv;

- să aibă cel puţin 3 ani vechime în gradul profesional al funcţiei publice din care promovează;
- să fi obţinut cel puţin calificativul „bine“ la evaluarea performanţelor individuale în ultimii 
2 ani de activitate;
- să nu aibă o sancţiune disciplinară neradiată în condiţiile prezentului cod.

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  afișarea  anunţului,  respectiv  în
perioada 24.10.2022-14.11.2022.

Dosarul de înscriere la  concursul  de recrutare pentru ocuparea  funcţiilor publice vacante trebuie să
conţină, potrivit art. 127 din Hotărârea de Guvern nr. 611/2008, cu modificările și completările ulterioare, în
mod obligatoriu, următoarele documentele:
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a) copie de pe carnetul de muncă sau adeverinţa eliberată de compartimentul de resurse umane în vederea
atestării vechimii în gradul profesional din care se promovează; 
        b) copii de pe rapoartele de evaluare a performanţelor profesionale individuale din ultimii 2 ani de activi -
tate;
       c) adeverinţa eliberată de compartimentul de resurse umane în vederea atestării situaţiei disciplinare a
funcţionarului public, în care se menţionează expres dacă acestuia i-a fost aplicată o sancţiune disciplinară,
care să nu fi fost radiată;
       d) formularul de înscriere prevăzut în anexa nr. 3 din Hotărârea de Guvern nr. 611/2008, cu modificările
și completările ulterioare.

Data, ora şi locul organizării concursului:

Proba scrisă se va desfășura în data de 23.11.2022 ora 1300 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 .

BIBLIOGRAFIE și Tematica:
Bibliografia și tematica pentru funcționarii publici din cadrul Direcției Poliția Locală:

Bibliografia pentru Compartimentul Ordine Publică;
 

                   1.  Constituția României, republicată;
2. Ordonanța de Urgență nr. 57 din 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 155 din 2010 a poliției locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
6. Hotărârea Guvernului nr. 1332 din 2010 privind aprobarea regulamentului-cadru de orga-

nizare și funcționare a poliției locale ;
7. Legea 61 din 1991 pentru sancționarea faptelor de încălcare a unor norme de conviețuire 

socială, a ordinii și liniștii publice, republicată cu modificările şi completările ul-
terioare; 

8. Ordonanța Guvernului nr. 2 din 2001 privind regimul juridic al contravențiilor ;

Tematica pentru Compartimentul Ordine Publică: 

                   1.  Constituția României, republicată;

2. Ordonanța de Urgență nr. 57 din 2019 privind Codul administrativ:

a. PARTEA a VI-a Statutul funcționarilor publici, prevederi aplicabile personalului 

contractual din administrația publică și evidența personalului plătit din fonduri publi-
ce

a.1. Titlul I Dispoziție generale
a.2. Titlul II Statutul funcționarilor publici

a.2.1. Capitolul III Drepturi și îndatoriri.
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  Secțiunea I si II 

b. PARTEA a VII-a Răspunderea administrativă

 b.1. Titlul I Răspunderea administrativ-disciplinară
 b.2. Titlul II Răspunderea administrativ-disciplinară
 b.3. Titlul III Răspunderea administrativ-patrimonială

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 155 din 2010 a poliției locale, republicată, cu modificările și completările ulteri-
oare;

a. Capitolul II  Organizarea poliției locale
b. Capitolul III Atribuțiile poliției locale
c. Capitolul V   Drepturile și obligațiile polițistului local
d. Capitolul VI  Folosirea mijloacelor din dotare și uzul de armă

6. Hotărârea Guvernului nr. 1332 din 2010 privind aprobarea regulamentului-cadru de 
organizare și funcționare a poliției locale :

a. Capitolul IV Atribuțiile personalului poliției locale
    art.16, art.23, art.31, art.32, art.33

b. Capitolul VI Mijloacele din dotare

      7. Legea 61 din 1991pentru sancționarea faptelor de încălcare a unor norme de 
          conviețuire socială, a ordinii și liniștii publice, republicată cu modificările şi 
          completările ulterioare; 

a. Faptele prevăzute la art.2

8.Ordonanța Guvernului nr.2 din 2001 privind regimul juridic al contravențiilor:   

a. Capitolul I Dispoziții generale art.5, art.6, art.7, art.9, art.10, art.11, art.12, art.12, 
art.13, art.14

b. Capitolul II Constatarea contravenției art.16, art.17, art.18, art. 19, art.20

Bibliografia pentru Biroul Siguranță Rutieră, Control Trafic și Dispecerat 

                  1.  Constituția României, republicată;
2. Ordonanța de Urgență nr. 57 din 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.
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5. Legea 155 din 2010 a poliției locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
6. Hotărârea Guvernului nr. 1332 din 2010 privind aprobarea regulamentului-cadru de orga-

nizare și funcționare a poliției locale :
7. Ordonanța Guvernului nr.2 din 2001 privind regimul juridic al contravențiilor :
8. Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 195 din 2002 privind circulația pe drumurile publi-

ce:
9. Hotărârea de Guvern nr. 1391 din 2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a

Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile pu-
blice .

Tematica pentru Biroul Siguranță Rutieră, Control Trafic și Dispecerat: 

                       1.  Constituția României, republicată;

2. Ordonanța de Urgență nr. 57 din 2019 privind Codul administrativ:

a. PARTEA a VI-a Statutul funcționarilor publici, prevederi aplicabile personalului con-

tractual din administrația publică şi evidența personalului plătit din fonduri publice

a.1. Titlul I Dispoziţii generale
a.2. Titlul II Statutul funcționarilor publici

a.2.1. Capitolul III Drepturi și îndatoriri.
  Secțiunea I si II 

b. PARTEA a VII-a Răspunderea administrativă

 b.1. Titlul I Răspunderea administrativ-disciplinară
 b.2. Titlul II Răspunderea administrativ-disciplinară
 b.3. Titlul III Răspunderea administrativ-patrimonială

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 155 din 2010 a poliției locale, republicată, cu modificările și completările ul-
terioare;

a. Capitolul II  Organizarea poliției locale
b. Capitolul III Atribuțiile poliției locale
c. Capitolul V   Drepturile și obligațiile polițistului local
d. Capitolul VI  Folosirea mijloacelor din dotare și uzul de armă

6. Hotărârea Guvernului nr. 1332 din 2010 privind aprobarea regulamentului-cadru 
de organizare și funcționare a poliției locale :

a. Capitolul IV Atribuțiile personalului poliției locale
    art.16, art.23, art.31, art.32, art.33

b. Capitolul VI Mijloacele din dotare
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7. Ordonanța Guvernului nr.2 din 2001 privind regimul juridic al contravențiilor:   
a. Capitolul I Dispoziții generale art.5, art.6, art.7, art.9, art.10, art.11, art.12, art.12, 

art.13, art.14
b. Capitolul II Constatarea contravenției art.16, art.17, art.18, art. 19, art.20

8. Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 195 din 2002 privind circulația pe dru-
murile publice :

a. Capitolul IV Semnalizarea rutieră
b. Capitolul V Reguli de circulație

b.1. Secțiunea a 2-a Reguli pentru circulația vehiculelor - Paragraful § 10
b.2. Secțiunea a 3-a Reguli pentru alți participanți la trafic

9. Hotărârea de Guvern nr. 1391 din 2006 pentru aprobarea Regulamentului de 
aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația
pe drumurile publice .

a. Capitolul V Reguli de circulație
a.1. Secțiunea a 2-a Reguli pentru circulația vehiculelor 

- Paragraful § 8 Oprirea, staționarea și parcarea
a.2. Secțiunea a 4-a Reguli pentru alți participanți la trafic

- Paragraful § 1 Circulația bicicletelor 
 - Paragraful § 2 Însoțirea animalelor

- Paragraful § 3 Circulația vehiculelor cu tracțiune animală
- Paragraful § 4 Circulația pietonilor

b. Capitolul VI Circulația autovehiculelor cu mase şi/sau gabarite depășite ori care 
transporta mărfuri sau produse periculoase

b.1. Paragraful § 1. Circulația autovehiculelor cu mase şi/sau dimensiuni de 
gabarit depășite

Bibliografia pentru   Biroul Inspecție Comercială, Urmărire Disciplină în Construcții, Afișaj   
Stradal, Protecția Mediului și Evidența Persoanei

1.  Constituția României, republicată;
2. Ordonanța de Urgență nr. 57 din 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 155 din 2010 a poliției locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
6. Hotărârea Guvernului nr. 1332 din 2010 privind aprobarea regulamentului-cadru de orga-

nizare și funcționare a poliției locale :
7. Ordonanța Guvernului nr.2 din 2001 privind regimul juridic al contravențiilor :
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8. Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 92 din 19 august 2021 privind regimul deșeu-
rilor, cu modificările și completările ulterioare:

9. Legea nr. 50 din 29 iulie 1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, re-
publicată, cu modificările și completările ulterioare:

 Tematica pentru   Biroul Inspecție Comercială, Urmărire Disciplină în Construcții, Afișaj   
Stradal, Protecția Mediului și Evidența Persoanei

                 1.  Constituția României, republicată;

2. Ordonanța de Urgență nr. 57 din 2019 privind Codul administrativ:
a. PARTEA a VI-a Statutul funcționarilor publici, prevederi aplicabile personalului con-

tractual din administrația publică şi evidența personalului plătit din fonduri publice

a.1. Titlul I Dispoziţii generale
a.2. Titlul II Statutul funcționarilor publici

a.2.1. Capitolul III Drepturi și îndatoriri.
  Secțiunea I si II 

b. PARTEA a VII-a Răspunderea administrativă

 b.1. Titlul I Răspunderea administrativ-disciplinară
 b.2. Titlul II Răspunderea administrativ-disciplinară
 b.3. Titlul III Răspunderea administrativ-patrimonială

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 155 din 2010 a poliției locale, republicată, cu modificările și completările ulteri-
oare;

a. Capitolul II  Organizarea poliției locale
b. Capitolul III Atribuțiile poliției locale
c. Capitolul V   Drepturile și obligațiile polițistului local
d. Capitolul VI  Folosirea mijloacelor din dotare și uzul de armă

6. Hotărârea Guvernului nr. 1332 din 2010 privind aprobarea regulamentului-cadru de 
organizare și funcționare a poliției locale:
a. Capitolul IV Atribuțiile personalului poliției locale

    art.16, art.23, art.31, art.32, art.33
b. Capitolul VI Mijloacele din dotare

               7.Ordonanța Guvernului nr.2 din 2001 privind regimul juridic al contravențiilor :   

a. Capitolul I Dispoziții generale art.5, art.6, art.7, art.9, art.10, art.11, art.12, art.12, 
art.13, art.14
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b. Capitolul II Constatarea contravenției art.16, art.17, art.18, art. 19, art.20

              8. Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 92 din 19 august 2021 privind regimul 
                  deșeurilor, cu modificările și completările ulterioare :

a. Capitolul I Obiectul, domeniul de aplicare şi definiţii
b. Capitolul III Gestionarea deşeurilor
c. Capitolul VII Controalele şi evidenţa

               9.Legea nr. 50 din 29 iulie 1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții,
                  republicată, cu modificările și completările ulterioare: 

a. Capitolul I Autorizarea executării lucrărilor de construcții

Bibliografia și tematica pentru funcționarii publici din cadrul   Serviciului Public Comunitar   
de Evidenţă a Persoanelor al Municipiului Reșița:

Bibliografia pentru compartimentul Stare Civilă:
Constituţia României republicată; 
Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu modificările și

completările ulterioare;
Ordonanța  Guvernului  nr.  137/2000 privind  prevenirea  și  sancționarea  tuturor  formelor  de

discriminare, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 
Legea nr 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, republicată,

cu modificările și completările ulterioare; 
Legea nr 119/1996 cu privire la actele de stare civilă, republicată în anul 2012, cu modificările și

completările ulterioare;
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;
Legea nr.287/2009 privind Codul Civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
Ordonanța Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor,

cu modificările și completările ulterioare ;

Tematică pentru compartimentul Stare Civilă:
Constituţia României republicată; 
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; 
Ordonanța  Guvernului  nr.  137/2000 privind  prevenirea  și  sancționarea  tuturor  formelor  de

discriminare, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 
Legea nr 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, republicată,

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

ulterioare;
HG nr. 64/2011 pentru aprobarea Metodologiei cu privire la aplicarea unitară a dispozițiilor în

materie de stare civilă, cu modificările și completările ulterioare; 
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;

Ordonanța Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor,
(M.O nr. 84/2002) cu modificările și completările ulterioare.
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Bibliografia pentru compartimentul Evidența Persoanelor:

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

completările ulterioare;
Ordonanța  Guvernului  nr.  137/2000 privind  prevenirea  și  sancționarea  tuturor  formelor  de

discriminare, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 
Legea nr 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, republicată,

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

publice comunitare de evidență a persoanelor, cu modificările și completările ulterioare;
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;
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;

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):

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

Tematică pentru compartimentul Evidența Persoanelor:
Constituţia României republicată; 
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; 
Ordonanța  Guvernului  nr.  137/2000 privind  prevenirea  și  sancționarea  tuturor  formelor  de

discriminare, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 
Legea nr 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, republicată,

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

publice comunitare de evidență a persoanelor, cu modificările și completările ulterioare;
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;
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;

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):

Ordonanța Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor,
(M.O nr. 84/2002) cu modificările și completările ulterioare;
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Bibliografia și tematica pentru funcționarii publici din cadrul   Direcției Generale   
Învățământ, Cultură, Tineret, Sport și Culte:

Bibliografie 

1. Constituția României, republicată
2.  OUG 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, partea a VI-a,
titlul I și titlul II
3. OG.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. 544/2001, privind liberul acces la informații de interes public, actualizată, cu modificările și
completările ulterioare
6. Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii  republicată cu modificările și
completările ulterioare
7. Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011  cu modificările și completările ulterioare
8.  Hotărâre nr. 907/2016  privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-
economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice cu modificările și
completările ulterioare
9.  Hotărâre nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului  de recepţie  a lucrărilor  de construcţii  şi
instalaţii aferente acestora, cu modificările și completările ulterioare).

Tematica:

1.  Drepturile,  libertățile  și  îndatoririle  fundamentale,  Președintele  României,  Guvernul,  Administrația
publică. (Constituția României, republicată);
2. Reglementări privind funcția publică (OUG 57/2019 privind Codul administrativ M.O. cu modificările
și completările ulterioare, partea a VI-a, titlul I și titlul II);
3. Egalitatea în activitatea economică și în materie de angajare și profesie. Accesul la serviciile publice
administrative și juridice, de sănătate, la alte servicii, bunuri și facilități. Accesul la educație, Libertatea
de circulație,  dreptul  la  libera  alegere a domiciliului  și  accesul  în locurile  publice  (OG.nr.  137/2000
privind  prevenirea  și  sancționarea  tuturor  formelor  de  discriminare   republicată,  cu  modificările  și
completările ulterioare);
4. Egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați în domeniul muncii. Egalitatea de șanse și de
tratament  în  ceea  ce  privește  accesul  la  educație,  la  sănătate,  la  cultură  și  ia  informare  (Legea  nr.
202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, republicată cu modificările și
completările ulterioare);
5.  Organizarea  și  asigurarea  accesului  la  informațiile  de  interes  public  (Legea nr.  544/2001, privind
liberul acces la informații de interes public, actualizată, cu modificările și completările ulterioare )
6.  Autorizații  de  construire  –  definiție.  Categorii  de  lucrări  pentru  care  se  eliberează  autorizații  de
construire și emiterea acestora (Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii
republicată cu modificările și completările ulterioare);
7.  Organizarea  şi  funcţionarea  unităţilor  de  învăţământ  de  stat  cu  personalitate  juridică.  Structura
sistemului naţional de învăţământ preuniversitar. Rețeaua școlară. Atribuțiile consiliului de administrație
(Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011  cu modificările și completările ulterioare);
8. Reglementări privind  etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice
aferente  obiectivelor/proiectelor  de  investiţii  finanţate  din  fonduri  publice   (Hotărâre  nr.  907/2016
privind  etapele  de  elaborare  şi  conţinutul-cadru  al  documentaţiilor  tehnico-economice  aferente
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obiectivelor/proiectelor  de  investiţii  finanţate  din  fonduri  publice  cu  modificările  și  completările
ulterioare);
9.  Reglementări  privind recepţia lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestoran (Hotărâre nr.
273/1994 privind aprobarea Regulamentului de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente
acestora, cu modificările și completările ulterioare).

Bibliografia și tematica pentru funcționarii publici din cadrul   Compartimentului Audit Public   
Intern:

Bibliografie 

1. Constituţia României republicată;
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;
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. 672/2002 privind auditul public intern , republicata , cu modificarile si completarile 
ulterioare ;
6. Hotararea nr. 1086/2013 pentru aprobarea Normelor generale privind exercitarea activitatii de audit 
public intern ;
7. Normele metodologice privind exercitarea activității de audit public intern in cadrul Primăriei 
Municipiului Resița ;
8. Ordin nr. 252/2004 pentru aprobarea Codului privind conduita etică a auditorului intern;
9. Ordinul nr. 600/2018 pentru aprobarea Codului controlului intern managerial al entităţilor publice.

Tematica:

1. Constituţia României republicată;
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;
4.  Legea nr 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, republicată,          
cu modificările și completările ulterioare
5. Organizarea si atributiile Compartimentului de audit public intern - Legea nr. 672/2002 privind auditul 
public intern , republicata , cu modificarile si completarile ulterioare;
6. Planificarea, realizarea si raportarea rezultatelor misiunii de audit public intern - Hotararea nr. 1086 / 
2013 pentru aprobarea Normelor generale privind exercitarea activitatii de audit public intern;
7. Elaborarea proiectului si a raportului de Audit Public Intern - Hotararea nr. 1086/2013 pentru aprobarea
Normelor generale privind exercitarea activitatii de audit public intern / Normele metodologice privind 
exercitarea activității de audit public intern in cadrul Primăriei Municipiului Resița ;
8. Etape, proceduri și documente care definesc o misiune de asigurare în auditul public intern- Hotararea 
nr. 1086/2013 pentru aprobarea Normelor generale privind exercitarea activitatii de audit public intern / 
Normele metodologice privind exercitarea activității de audit public intern in cadrul Primăriei 
Municipiului Resița;
9. Codul privind conduita etică a auditorului public intern - Ordin nr. 252/2004 pentru aprobarea Codului 
privind conduita etică a auditorului intern ;
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10. Evaluarea sistemelor de control intern managerial în conformitate cu prevederile Ordinului.
nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entitătilor publice;

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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