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 ANUNŢ 

 

 Primăria Municipiului Reșița organizează, la sediul său din Reșița, Piaţa 1 Decembrie 1918 

nr.1A, județul Caraș-Severin, în perioada 24.03.2021-30.03.2021( 24.03.2021, ora 1400- Proba scrisă 

şi 30.03.2021 ora 1400  - interviul), concurs de recrutare în vederea ocupării funcţiei contractuale de 

execuţie, vacante, de inspector de specialitate, gr. IA la Compartimentul  pentru Monitorizarea 

Serviciilor de Utilități Publice în cadrul Biroului Activități Mediu, Monitorizarea Serviciilor de 

Utilitate Publică și Relații cu Operatorii al  Direcției Investiții și Mobilitate Urbană  din cadrul 

Primăriei Municipiului Reșița. 
 

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

conţine următoarele documente: 

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

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

− copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor 

specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului 

solicitate de autoritatea sau instituţia publică; 

− carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în 

specialitatea studiilor, în copie; 

− cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă 

incompatibil cu funcţia pentru care candidează. Candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a 

depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a 

completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării 

primei probe a concursului. 

− adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni 

anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare 

abilitate. Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului 

şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii 

− curriculum vitae; 

Actele depuse în copie xerox vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor 

cu acestea. 

 

Condiții de participare la concurs: 

Condiţii generale: candidaţii trebuie sa îndeplinească condițiile prevăzute de art. 3 din Anexa la 

Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor 

generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a 

criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din 

sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare: 

− are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând 

Spaţiului Economic European şi domiciliul în România; 

− cunoaşte limba română, scris şi vorbit; 

− are vârsta minimă reglementată de prevederile legale; 
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− are capacitate deplină de exerciţiu; 

− are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei 

medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate; 

− îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor 

postului scos la concurs; 

− nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori 

contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a 

unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu 

exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea. 

 

 

Condiţii specifice: 

Condiţii specifice pentru funcția contractuală de execuție de referent tr. I: 

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

              echivalentă în domeniul fundamental științe inginerești ;   

             - vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului: 6 ani, 6 luni; 
 

Tipul probelor de concurs, locul, data şi ora desfăşurării acestora: 

Concursul de recrutare pentru ocuparea funcției contractuale de execuție vacante  constă în 3 

etape succesive, după cum urmează:  

− selecţia dosarelor de înscriere, în perioada 17-18.03.2021; 

− proba scrisă, în data de 24.03.2021 ora 1400; 

− interviul, în data de 30.03.2021 ora 1400. 
Concursul se va desfășura la sediul Primăriei Municipiului Reșița din Reșița, Piața 1 Decembrie 1918, 

nr. 1A, județul Caraș-Severin. Candidații vor fi prezenți la etajul I, sala de ședințe în data de 24.03.2021, ora 

1345, pentru apelul nominal, respectiv verificarea identităţii, care se va face baza cărţii de identitate, cărţii 

electronice de identitate, cărţii de identitate provizorie sau a buletinului de identitate, aflate în termen de 

valabilitate. 

După începerea comunicării subiectelor este interzis accesul candidaţilor care au întârziat. 

În încăperea în care are loc concursul, pe toată perioada derulării acestuia, inclusiv a formalităţilor 

prealabile şi a celor ulterioare finalizării probei, candidaţilor le este interzisă deţinerea sau folosirea vreunei 

surse de consultare sau a telefoanelor mobile ori a altor mijloace de comunicare la distanţă.  

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

 

Calendarul de desfăşurare a concursului, 

 

- data-limită şi ora până la care se pot depune dosarele de concurs: dosarul de concurs se depune în termen 

de maxim 10 zile lucrătoare de la publicarea anunțului, respectiv în perioada 03-16.03.2021, la sediul Primăriei 

Municipiului Reșița, Piața 1 Decembrie 1918, nr. 1A, cu următorul program: luni-joi până la ora 1600, vineri 

până la ora 1330, la persoana care asigură secretariatul comisiilor de concurs: Blaga Sabin – consilier în cadrul 

Serviciului Gestionarea Resurselor Umane, Salarizare, Tel. 0255/221677. 

- selecţia dosarelor de înscriere: în termen de maxim 2 zile lucrătoare de la finalizarea termenului 

depunere al dosarelor, respectiv până cel târziu data de 18.03.2021, ora 1600; 

- rezultatele selecției dosarelor se afișează: în termen de 1 zi lucrătoare de la finalizarea termenului 

prevăzut la selecția dosarelor, respectiv până cel târziu data de 19.03.2021, ora 1330; 

- termen depunere contestații cu privire la rezultatul selecției dosarelor: 1 zi lucrătoare de la 

afișarea rezultatelor privind selecția dosarelor, respectiv până cel târziu data de 22.03.2021, ora 

1600; 

- termen verificare contestații și de afișare a rezultatelor contestațiilor cu privire la selecția 

dosarelor: 1 zi lucrătoare de la expirarea termenului depunere a contestațiilor privind selecția 

dosarelor, respectiv până cel târziu data de 23.03.2021, ora 1600, cu afișare imediată; 

- proba scrisă, se va desfășura în data de 24.03.2021, ora 1400,  

- notarea probei scrise și afișarea rezultatelor obținute de candidați la proba scrisă: până cel târziu 

data de 25.03.2021, ora 1600; 
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- termen depunere contestații cu privire la rezultatul probei scrise: 1 zi lucrătoare de la afișarea 

rezultatelor privind proba scrisă, cel mai târziu în data de 26.03.2021, ora 1330; 

- termen analiză contestații și de afișare a rezultatelor contestațiilor depuse la proba scrisă: 1 zi 

lucrătoare de la expirarea termenului depunere a contestațiilor privind proba scrisă: maxim data 

de 29.03.2021, cu afişare imediată, cel mai târziu ora 1600; 

- interviul, se va desfășura în data de 30.03.2021, ora 1400  

- notarea interviului și afișarea rezultatelor obținute de candidați la interviu: în termen de 1 zi 

lucrătoare de la finalizarea interviului, maxim data de 31.03.2021, ora 1600; 

- termen depunere contestații cu privire la rezultatul interviului: 1 zi lucrătoare de la afișarea 

rezultatelor privind interviul, cel mai târziu în data de 01.04.2021, ora 1600. 

- termen analiză contestații și de afișare a rezultatelor contestațiilor depuse la interviu: 1 zi 

lucrătoare de la expirarea termenului depunere a contestațiilor privind interviul, cu afişare 

imediată, 02.04.2021, cu afișare imediată, maxim ora 1330; 

Toate listele privind rezultatele probelor sau privind rezultatele contestațiilor se afișează la sediul 

Primăriei Municipiului Reșița, precum şi pe pagina de internet a acesteia: www.primariaresita.ro . 
 

Bibliografia : 

  

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 III; 

3.  Hotărârea de Guvern nr. 246/2006 – pentru aprobarea Strategiei naţionale privind  

     accelerarea dezvoltării serviciilor comunitare de utilităţi publice. 

4.  Legea 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, republicată cu modificările și  

     completările ulterioare. 

5.  Legea 230/2006 a serviciului de iluminat public, republicată cu modificările și  

     completările ulterioare 

6.  Legea 249/2015 privind modalitatea de gestiune a ambalajelor și deșeurilor de ambalaje, cu  

     modificările și completările ulterioare 

7.  Ordonanța de Guvern nr. 21/2002 privind gospodărirea localităților urbane și rurale, cu  

     modificările și completările ulterioare 

 

Atribuții: 

 

1. Monitorizează implementarea strategiilor locale pentru accelerarea dezvoltării serviciilor comunitare 

de utilități publice și monitorizarea rezultatelor fiecărui operator. 

 2. Pregătește și transmite informații/raportări în conformitate cu prevederile legislației specifice 

privind accelerarea dezvoltării serviciilor comunitare de utilități publice, către Instituția Prefectului și 

alte instituții. 

 3. Monitorizează derularea contractelor de concesiune și de delegare a gestiunii serviciilor publice, 

inclusiv redevența aferentă. 

 4. Colaborează cu Asociațiile de Dezvoltare Intercomunitare privind efectuarea serviciilor de utilități 

publice de către operatorii acestora. 

 5. Monitorizează activitățile derulate și analizează documentațiile primite de la societăți comerciale, 

servicii publice de interes local și asociații de dezvoltare intercomunitare în vederea elaborării 

proiectelor de hotărâri și a rapoartelor de specialitate, atunci când este cazul. 

 6. Ține legătura permanent cu secretarul A.G.A al societăților comerciale la care Municipiul Reșița 

este acționar, în vederea preluării de la acestea a documentelor și informațiilor necesare la nivelul 

Primăriei Municipiului Reșița.- 

 7.Elaborează, modifică și monitorizează indicatorii de performanță pentru serviciile de utilitate 

publică. 

 8 Formulează observații, obiecții și propuneri la proiectele de acte normative cu incidență națională și 

locală, în vederea constituirii unui cadru normativ eficient, clar și coerent. 

http://www.primariaresita.ro/
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 9.Ia măsuri și formulează propuneri în vederea cunoașterii, respectării și aplicării adecvate a actelor 

normative cu aplicabilitate pentru serviciile de utilitate publică și de interes pentru administrația 

publică locală. 

 10. Constată contravenții și aplică sancțiuni prevăzute de legislația specifică activității 

compartimentului, inclusiv cele prevăzute de actele normative cu privire la asigurarea obligatorie a 

locuințelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren sau inundațiilor, pentru nerespectarea de către 

persoanele fizice sai juridice a obligației de asigurare a locuințelor. 

 11. Pregătește și transmite raportul de activitate către biroul de monitorizare, Serviciul Dezvoltare 

Economică și Conducerea Serviciilor Publice Deconcentrate pentru monitorizarea Serviciilor 

Comunitare de Utilități Publice . 

 12.Întocmește rapoartele de specialitate pentru materialele ce vor fi date spre aprobarea Consiliului 

Local și rapoartele de lucru solicitate de Consiliul Local. 

13. Monitorizează zilnic zona ce-i este repartizată, constată  problemele în teren și ia măsurile ce se 

impun pentru soluționarea acestora, consemnează într-un raport zilnic problemele, măsurile dispuse și 

modul de rezolvare al acestora. 

Informaţii suplimentare privind concursul: sediul Primăriei Municipiului Reșița, Piața 1 Decembrie 

1918, nr.1A, la secretarul Comisiei de concurs, Blaga Sabin – consilier în cadrul Serviciului 

Gestionarea Resurselor Umane, Salarizare, Tel. 0255/221677 sau pe pagina de internet a 

instituției:www.primariaresita.ro 

 

 

 

P R I M A R, 

POPA IOAN 

 

 

    DIRECTOR EXECUTIV,                          ȘEF SERVICIU 

     Asofroniei-Uzun Maria                                                                                   Țugmeanu Maria               

                                               

 

 

    Consilier 

  Blaga Sabin 

http://www.primariaresita.ro/

