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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 aparatului propriu, în data de 23.11.2022, ora: 10:00. 

Funcțiile publice pentru care se organizează concursul/examenul de promovare în grad profesional 

și compartimentele din care fac parte: 

 

- din funcția publică de execuție de consilier, clasa I, grad profesional principal – 

Serviciul Contractare Servicii Sociale, Transparență Decizională, Securitate 

Documente și Arhivă în funcția publică de execuție de consilier, clasa I, grad 

profesional superior; 

- din funcția publică de execuție de consilier, clasa I, grad profesional principal – 

Serviciul Contractare Servicii Sociale, Transparență Decizională, Securitate 

Documente și Arhivă în funcția publică de execuție de consilier, clasa I, grad 

profesional superior; 

- din funcția publică de execuție de consilier, clasa I, grad profesional asistent – Serviciul 

Contractare Servicii Sociale, Transparență Decizională, Securitate Documente și 

Arhivă în funcția publică de execuție de consilier, clasa I, grad profesional principal; 

- din funcția publică de execuție de consilier, clasa I, grad profesional principal – Biroul 

Elaborare Documente privind Administrația Publică Locală în funcția publică de 

execuție de consilier, clasa I, grad profesional superior; 

- din funcția publică de execuție de consilier, clasa I, grad profesional principal – Biroul 

Elaborare Documente privind Administrația Publică Locală în funcția publică de 

execuție de consilier, clasa I, grad profesional superior; 

- din funcția publică de execuție de consilier, clasa I, grad profesional principal – Biroul 

Elaborare Documente privind Administrația Publică Locală 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 Financiar- Contabil, Venituri, Impozite și Taxe în funcția publică 

de execuție de consilier, clasa I, grad profesional superior; 

- din funcția publică de execuție de inspector, clasa I, grad profesional asistent – 

Compartimentul Financiar- Contabil, Venituri, Impozite și Taxe în funcția publică 

de execuție de inspector, clasa I, grad profesional principal; 

- din funcția publică de execuție de inspector, clasa I, grad profesional principal – 

Compartimentul Financiar- Contabil, Venituri și Evidență Patrimoniu în funcția 

publică de execuție de inspector, clasa I, grad profesional superior; 
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- din funcția publică de execuție de inspector, clasa I, grad profesional asistent – 

Compartimentul Financiar- Contabil, Venituri și Evidență Patrimoniu în funcția 

publică de execuție de inspector, clasa I, grad profesional principal; 

- din funcția publică de execuție de consilier, clasa I, grad profesional principal – 

Compartimentul Buget, Finanțe-Contabilitate, Planificare, Control Financiar 

Preventiv în funcția publică de execuție de consilier, clasa I, grad profesional superior; 

- din funcția publică de execuție de consilier, clasa I, grad profesional asistent – Serviciul 

Gestionarea Resurselor Umane, Salarizare în funcția publică de execuție de consilier, 

clasa I, grad profesional principal; 

- din funcția publică de execuție de consilier, clasa I, grad profesional asistent – Biroul 

Parteneriate și Relații Externe din cadrul Direcției Dezvoltare Locală și 

Instituțională în funcția publică de execuție de consilier, clasa I, grad profesional 

principal; 

- din funcția publică de execuție de consilier, clasa I, grad profesional principal – 

Compartiment Elaborare și Implementare Proiecte din cadrul Direcției Dezvoltare 

Locală și Instituțională în funcția publică de execuție de consilier, clasa I, grad 

profesional superior; 

- din funcția publică de execuție de consilier, clasa I, grad profesional principal – 

Compartiment Elaborare și Implementare Proiecte din cadrul Direcției Dezvoltare 

Locală și Instituțională în funcția publică de execuție de consilier, clasa I, grad 

profesional superior; 

- din funcția publică de execuție de consilier, clasa I, grad profesional principal – 

Compartiment Strategii din cadrul Direcției Dezvoltare Locală și Instituțională în 

funcția publică de execuție de consilier, clasa I, grad profesional superior; 

- din funcția publică de execuție de consilier, clasa I, grad profesional principal – Direcția 

Urbanism în funcția publică de execuție de consilier, clasa I, grad profesional superior; 

- din funcția publică de execuție de consilier achiziții Publice, clasa I, grad profesional 

principal – Biroul Achiziții Publice din cadrul Direcției Achiziții Publice în funcția 

publică de execuție de consilier achiziții Publice, clasa I, grad profesional superior; 

- din funcția publică de execuție de consilier achiziții Publice, clasa I, grad profesional 

asistent – Biroul Achiziții Publice din cadrul Direcției Achiziții Publice în funcția 

publică de execuție de consilier, clasa I, grad profesional principal; 

- din funcția publică de execuție de inspector, clasa I, grad profesional principal – 

Compartimentul Autorizare, Comerț și Activități Economice în funcția publică de 

execuție de inspector, clasa I, grad profesional superior; 

 

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 

activitate; 

        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 10
00

 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: 

Bibliografia pentru funcționarii publici din cadrul Serviciul Contractare Servicii Sociale, 

Transparență Decizională, Securitate Documente și Arhivă: 

 

1.  Constituţia României, republicată;  

2. Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi    

completările ulterioare; 

3. Ordonanța nr. 137/2000 privind prevenirea și sancțiunea 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. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, republicată, cu modificările și completările 

ulterioare;  

6. Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public cu modificările și completările 

ulterioare;  

7. Legea nr. 52/2003, privind transparența decizională în administrația publică, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare;  

8. H.G. nr. 585/2002 pentru aprobarea Standardelor naționale de protecție a informațiilor clasificate în 

România, cu modificările și completările ulterioare; 

9. H.G. nr. 1349/2002 privind colectarea, transportul, distribuirea și protecția, pe teritoriul României, a 

corespondenței clasificate, actualizată, cu modificările și completările ulterioare; 

10. H.G. nr. 781/2002 privind protecția informațiilor secrete de serviciu; 

11. Legea nr. 16/1996, privind  Arhivelor Naționale, republicată,  cu modificările și completările 

ulterioare;  

 

      Tematica: 

1.Drepturile, libertățile și îndatoririle fundamentale, Președintele României, Guvernul, Administrația 

publică.( Constituţia României, republicată); 

2. Reglementările privind funcția publică ( OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările 

și completările ulterioare); 

3. Egalitatea în activitatea economică și în materie de angajare și profesie. Accesul la servicii 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 ( O.G nr. 137/2000 

privind prevenirea și sancțiunea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare); 
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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 la informare ( Legea nr. 

202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare); 

5. Procedura de comunicare, cuprinsul dovezii de înmânare și al procesului -verbal, data îndeplinirii 

procedurii (art. 163 – art. 165 din Codul de procedură civilă, aprobat prin Legea nr. 134/2010, 

republicată); 

6. Liberul acces la informațiile de interes public (Legea nr. 544/2001); 

7. Principiile legii, dispoziții privind participarea la procesul de elaborare a actelor normative,  în ceea ce 

privește transparența decizională în cadrul autorităților și instituțiilor publice din administrația publică 

centrală și locală (Legea nr. 52/2003, privind transparența decizională în administrația publică, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare); 

8. Clasificarea informațiilor, listele cu informații secrete de serviciu, măsuri minime de protecție a 

informațiilor clasificate, accesul la informații clasificate, reguli generale privind evidența, întocmirea, 

păstrarea, multiplicarea, manipularea, transportul, transmiterea și distribuirea informațiilor clasificate, 

încălcarea regulilor de securitate, pentru aprobarea Standardelor naționale de protecție a informațiilor 

clasificate în România ( art. 4, art. 7- art.8, art.25, art.40-art.41,art. 90 din  H.G. nr. 585/2002, cu 

modificările și completările ulterioare); 

9. Executarea operațiunilor de transport, predarea și primirea a corespondenței clasificate, colectarea, 

transportul distribuirea și protecția corespondenței clasificate – pregătirea pentru expediere a 

corespondenței clasificate, predarea-primirea corespondenței clasificate, protecția corespondenței 

clasificate. (art. 2, art. 7- art.8, art. 9 - art. 10, art. 14 – art.15 din  H.G. nr. 1349/2002 privind 

colectarea, transportul, distribuirea și protecția, pe teritoriul României, a corespondenței clasificate, 

actualizată, cu modificările și completările ulterioare); 

10. Identificarea/ evidența documentelor cu caracter secret de serviciu, accesul personalului la informații 

secrete de serviciu, retragerea autorizației de acces la informații secrete de serviciu.( art. 2, art. 3, 

art.4, art.8 din H.G. nr. 781/2002 privind protecția informațiilor secrete de serviciu); 

11. Evidența documentelor, selecționarea documentelor, păstrarea documentelor, depunerea documentelor 

la Arhivele Naționale (art.7 – art. 13 din Legea nr. 16/1996, privind  Arhivelor Naționale, republicată,  

cu modificările și completările ulterioare). 

Bibliografia pentru funcționarii publici din cadrul Biroului Elaborare Documente privind 

Administrația Publică Locală al Direcției Juridice: 

 

1. Constituţia României, republicată;  

2. Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

3. Ordonanța 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. 554/2004 a contenciosului-administrativ, cu modificările și completările ulterioare;  

6. Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

7. Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată 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, cu modificările și 

completările ulterioare, partea a VI-a, titlul I și titlul II); 
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3 Administrația publică locală, Răspunderea administrativă (O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 

Administrativ, cu modificările și completările ulterioare  - Partea a-III,-a, Partea a-VII a); 

4.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); 

5. 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). 

6. Excepția de nelegalitate, actele nesupuse controlului și limitele controlului, procedura prealabilă, 

obiectul acțiunii judiciare, instanța competentă, termenele de introducere a acțiunii în contencios 

administrativ, suspendarea executării actului administrativ (Legea nr. 554/2004 a Contenciosului 

Administrativ, cu modificările și completările ulterioare); 

7. Norme de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative (Legea nr. 24/2000 privind normele 

de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare ); 

8. Reguli procedurale pentru asigurarea transparenţei decizionale în cadrul autorităţilor şi instituţiilor 

publice din administraţia publică centrală şi locală (Legea nr. 52/2003 privind transparenţa 

decizională în administraţia publică, republicată, cu modificările și completările ulterioare). 

 

Bibliografia pentru funcțiile publice din cadrul Compartimentului Financiar – Contabil, 

Venituri, Impozite și Taxe, Compartimentului Buget, Finanțe- Contabilitate, Planificare, Control 

Financiar Preventiv ale Direcției Buget, Finanțe- Contabilitate, Resurse Umane 

 

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. Legea contabilității nr. 82/1991, cu modificările și completările ulterioare.   

6.  Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificarile şi completările ulterioare; 

7.  Ordinul Ministerului Finantelor Publice nr.1792 /2002 pentru aprobarea Normelor metodologice  

      privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi  

      organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, cu modificările şi completările  

      ulterioare; 

  8. Ordinul Ministerului Finanţelor Publice nr. 2021/2013 pentru modificarea şi completarea 

Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de 

conturi pentru  instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul 

ministrului finanţelor publice nr. 1.917/2005, cu modificările şi completările ulterioare; 

 

Tematică 

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. Legea contabilității nr. 82/1991, cu modificările și completările ulterioare.   
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6.  Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificarile şi completările ulterioare; 

7.  Ordinul Ministerului Finantelor Publice nr.1792 /2002 pentru aprobarea Normelor metodologice  

      privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi  

      organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, cu modificările şi completările  

      ulterioare; 

  8. Ordinul Ministerului Finanţelor Publice nr. 2021/2013 pentru modificarea şi completarea 

Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de 

conturi pentru  instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul 

ministrului finanţelor publice nr. 1.917/2005, cu modificările şi completările ulterioare; 

 

Bibliografia  pentru funcția publică din cadrul Serviciului Gestionarea Resurselor Umane, 

Salarizare al Direcției Buget, Finanțe- Contabilitate, Resurse Umane 

 

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.  Legea nr. 53/2003 privind Codul Muncii, republicată în anul 2011, cu modificările şi completările  

     ulterioare; 

6.  Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi  

     completările ulterioare; 

7.  Hotărârea de Guvern nr. 611/2008, pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea  

            carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare; 

      8.   Hotărârea de Guvern nr. 905/2017 privind registrul general de evidenţă a salariaţilor. 

      9  Hotărârea de Guvern nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea 

principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător functiilor 

contractuale si 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; 

10. Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice,  

pentru modificarea şi completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi 

          funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea 

          altor acte Normative cu modificările și completările ulterioare. 

   

Tematica: 

- reglementari privind functia publica; 

- reglementari privind administratia publica; 

- reglementari privind respectarea demnitatii umane, protectia drepturi fundamentale ale omului,    

prevenirea si combaterea incitarii la ura si discriminare; 

- reglementari privind transparenta si liberal acces la informatii de interes public. 

- reglementari privind contractul individual de muncă. 

- reglementări privind salariile de bază și gradațiile, modul de stabilire al salariilor de bază. 

 - reglementări privind comisia de concurs pentru funcție publică. 

 - reglementări privind etapele unui concurs pentru funcție contractuală. 

 

Bibliografia pentru funcțiile publice din cadrul Biroului Parteneriate și Relații Externe, 

Compartimentului Elaborare și Implementare Proiecte, Compartimentul Strategii din cadrul Direcției 

Dezvoltare Locală și Instituțională 

 

1. Constituția României, republicată; 
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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. LEGE nr. 315 din 28 iunie 2004 (*actualizata*) privind dezvoltarea regionala în România, cu 

modificările și completările ulterioare; 

6. 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, cu modificările și completările ulterioare. 

7. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 40 din 23 septembrie 2015 privind gestionarea financiară a 

fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, cu modificările și completările 

ulterioare; 

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

instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă, cu modificările și 

completările ulterioare; 

9. HOTĂRÂRE nr. 93 din 18 februarie 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 

prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015  privind gestionarea financiară a 

fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, cu modificările și completările 

ulterioare; 

10. HOTĂRÂRE nr. 218 din 23 martie 2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 

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

instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă, cu modificările și 

completările ulterioare; 

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

condiţiilor 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; 

12. LEGE nr. 98 din 19 mai 2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările 

ulterioare; 

13. LEGEA nr. 16 din 2 aprilie 1996 privind Arhivelor Naționale, republicată; 

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

modificările și completările ulterioare; 

15. LEGE nr. 52 din 21 ianuarie 2003 privind transparență decizională în administrația publică, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

 

Tematica: 

 

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

modificările și completările ulterioare; 

4. HOTĂRÂRE nr. 907 din 29 noiembrie 2016 (*actualizatĂ\'a3*) 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. 

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

fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, cu modificările și completările 

ulterioare; 

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

instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă, cu modificările și 

completările ulterioare; 
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7. HOTĂRÂRE nr. 93 din 18 februarie 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 

prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015  privind gestionarea financiară a 

fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, cu modificările și completările 

ulterioare; 

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

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

instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă, cu modificările și 

completările ulterioare; 

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

condiţiilor 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, cu modificările și completările ulterioare; 

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

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

modificările și completările ulterioare; 

13. LEGE nr. 52 din 21 ianuarie 2003 privind transparență decizională în administrația publică, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

14. Ordonanța nr. 137 din 31 august 2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de 

discriminare, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

 

Bibliografia pentru funcțiile publice din cadrul Direcției Urbanism 

 

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. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată în anul 

2004, cu modificările și completările ulterioare; 

6. Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, republicată în anul 2004, cu        

modificările și completările ulterioare; 

7. Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, republicată în anul 2016  cu modificările şi 

completările ulterioare; 

8. Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

9. Ordonanța Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor, 

cu modificările și completările ulterioare; 

 

Tematica: 

1. Constituţia României republicată; 

2. Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu modificările și completările 

ulterioare, partea 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. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată în anul 

2004, cu modificările și completările ulterioare; 

6. Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, republicată în anul 2004, cu 

modificările și completările ulterioare; 
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7. Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, republicată în anul 2016  cu modificările şi 

completările ulterioare; 

8. Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

9. Ordonanța Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor, 

cu modificările și completările ulterioare; 

 

Bibliografia pentru funcțiile publice din cadrul Biroului Achiziții Publice din cadrul Direcției 

Achiziții Publice 

 

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. Legea nr. 98 din 2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare; 

6. Legea nr. 101 din 2016 privind remediile și căile de atac în materie de atribuire a contractelor de 

achiziție publică, a contractelor sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune 

de servicii, precum și pentru organizarea și funcționarea Consiliului National de Soluționare a 

Contestațiilor, cu modificările și completările ulterioare; 

7. Hotărârea Guvernului nr. 395 din 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 

prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea 

nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare; 

Tematica: 

 

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. Legea nr. 98 din 2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare; 

6. Legea nr. 101 din 2016 privind remediile și căile de atac în materie de atribuire a contractelor de 

achiziție publică, a contractelor sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune 

de servicii, precum și pentru organizarea și funcționarea Consiliului National de Soluționare a 

Contestațiilor, cu modificările și completările ulterioare; 

7. Hotărârea Guvernului nr. 395 din 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 

prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 

98/2016 privind achizițiile publice; 

 
Bibliografia pentru funcțiile publice din cadrul Compartimentului Autorizare, Comerț și Activități 

Economice al Direcției Buget, Finanțe- Contabilitate, Resurse Umane; 

 

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. 
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5. ORDONANȚA GUVERNULUI nr. 99/2000, privind comercializarea produselor şi serviciilor de 

piaţă, republicată, cu modificările și completările ulterioare. 

6. HOTĂRÂRE nr. 333 din 20 martie 2003, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 

Ordonanţei Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă, cu 

modificările și completările ulterioare. 

7. HOTĂRÂRE nr. 843 din 14 octombrie 1999, privind încadrarea pe tipuri a unităţilor de alimentaţie publică 

neincluse în structurile de primire turistice. 

8. HOTĂRÂRE nr. 348 din 18 martie 2004, privind exercitarea comerţului cu produse şi servicii de piaţă în 

unele zone publice, cu modificările și completările ulterioare. 

9. LEGEA nr. 61 din 27 septembrie 1991 (*republicată*), pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor 

norme de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice, cu modificările și completările ulterioare. 

10. ORDONANȚA GUVERNULUI nr. 2 din 2001, privind regimul juridic al contravențiilor, cu modificările 

și completările ulterioare. 

Tematica: 

1. Reglementări ale activităților din sectorul comercial și al serviciilor de piață privind cerințele necesare 

desfășurării acestor activități, structurile de vânzare, practicile comerciale și reguli generale de 

comercializare (Ordonanța Guvernului nr. 99/2000) 

2. Normele metodologice de aplicare a Ordonanței Guvernului nr. 99/2000, privind comercializarea 

produselor și serviciilor de piață (H.G. nr. 333/2003) 

3. Reglementări privind încadrarea pe tipuri a unităților de alimentație publică neincluse în structurile de 

primire turistice (H.G. nr. 843/1999) 

4. Reglementări generale de exercitare a formelor specifice de comerț cu amănuntul și prestări de servicii în 

unele zone publice ( H.G. nr. 348/2004: CAP.I - CAP.IV) 

5. Reglementări pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială, a ordinii şi 

liniştii publice ( Legea 61/1991 ) 

6. Reglementări privind regimul juridic al contravențiilor (O.G. nr.2/2001) 

 

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 Bololoi Florina, inspector, 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 

                           

                                                                                                                                          Inspector, 

                                                                                            Bololoi Florina 

mailto:resurse.umane@primariaresita.ro

