
	

	

                                                                                

                                                                                

                                                                                
	Organizează	concurs	de	recrutare	pentru	ocuparea	pe	perioadă	

nedeterminată	a	următoarelor	funcţii	publice	de	execuţie	vacante	din	
aparatul	de	specialitate	al	primarului	comunei	Dudeștii	Noi	

	
Condiţii	generale	de	participare	la	concurs	:	 	

a)	are	cetățenia	română	și	domiciliul	în	România;		
				 b)	cunoaște	limba	română,	scris	și	vorbit;		
		 c)	are	vârsta	de	minimum	18	ani	împliniți;		
			 d)	are	capacitate	deplină	de	exercițiu;		

e)	are	o	stare	de	sănătate	corespunzătoare	funcției	publice	pentru	care	candidează,	
atestată	pe	bază	de	examen	medical	de	specialitate;		

				 f)	îndeplinește	condițiile	de	studii	prevăzute	de	lege	pentru	funcția	publică;		
				 g)	îndeplinește	condițiile	specifice	pentru	ocuparea	funcției	publice;		

h)	nu	a	fost	condamnată	pentru	săvârșirea	unei	 infracțiuni	contra	umanității,	contra	
statului	 sau	 contra	 autorității,	 infracțiuni	 de	 corupție	 și	 de	 serviciu,	 infracțiuni	 care	
împiedica	 înfăptuirea	 justiției,	 infracțiuni	 de	 fals	 ori	 a	 unei	 infracțiuni	 săvârșite	 cu	
intenție	care	ar	face-o	incompatibilă	cu	exercitarea	funcției	publice;		
i)	nu	a	fost	destituită	dintr-o	funcție	publică	sau	nu	i-a	încetat	contractul	individual	de	
muncă	pentru	motive	disciplinare	în	ultimii	7	ani;		

				 j)	nu	a	desfășurat	activitate	de	poliție	politică,	astfel	cum	este	definită	prin	lege.		
	

1.	 inspector,	clasa	I,	grad	profesional-debutant,	în	cadrul	Serviciului	Public	de	asistenţă	
socială	din	aparatul	de	specialitate	al	primarului	comunei	Dudeştii	Noi,	judeţul	Timiş;	

a)	Condiţii	specifice	de	participare	la	concurs	:	
-	 studii	 universitare	 de	 licenţă	 absolvite	 cu	 diplomă,	 respectiv	 studii	 superioare	 de	

lungă	durată,	absolvite	cu	diplomă	de	licenţă	sau	echivalentă	în	domeniul	asistenţă	socială;		
-	 vechime	în	specialitatea	studiilor	-	nu	este	cazul;	
-	 operare	pe	calculator	în	utilitarele	Microsoft	Office	-	nivel	mediu.	
b)	Bibliografia	:	
-	 	Constituția	României,	republicată;	
-				Legea	nr.	188/1999	privind	Statutul	funcţionarilor	publici,	republicată,	cu	modificările	

şi	completările	ulterioare;	
-	 	Legea	nr.	7/2004	privind	Codul	de	conduită	a	 funcţionarilor	publici,	 republicată,	 cu	

modificările	şi	completările	ulterioare;	
-	 	Legea	nr.	215/2001	privind	administraţia	publică	 locală,	republicată,	cu	modificările	

şi	completările	ulterioare;		
-	 	Legea	nr.	292/2011	a	asistenţei	sociale;	
-	 	Legea	 nr.	 416/2001	 privind	 venitul	minim	 garantat,	 cu	modificările	 și	 completările	

ulterioare;	
-	 	Legea	 nr.	 277/2010	 privind	 alocaţia	 pentru	 susţinerea	 familiei,	 actualizată,	 cu	

modificările	și	completările	ulterioare;	
-	 Ordonanţa	de	urgenţă	a	Guvernului	nr.	70/2011	privind	măsurile	de	protecţie	socială	

în	perioada	sezonului	rece,	cu	modificările	şi	completările	ulterioare;	



	

	

                                                                                

                                                                                

                                                                                
-	 	 Legea	 nr.	 448/2006	 privind	 protecţia	 şi	 promovarea	 drepturilor	 persoanelor	 cu	

handicap,	republicată,	cu	modificările	și	completările	ulterioare;		
c)	 Comisia	de	concurs	:	
-	 funcţionar	 public	 doamna	 Loredana-Adina-Mihaela	 LUCIU	 -	 secretar	 al	 comunei	

Dudeştii	Noi;	
-	 funcţionar	public	doamna	Mariana-Aurora	GOŞA	-	inspector	I	superior		în	cadrul		

Compartimentului	agricol,	urbanism	şi	organizarea	teritoriului	al	comunei	Dudeştii	Noi;	
-	 un	membru	reprezentant	al	Agenţiei	Naţionale	a	Funcţionarilor	Publici;	
-	 secretarul	comisiei	:	funcţionar	public	doamna	Ecaterina	RÎPĂ	-	inspector	I	principal	în	

cadrul	Compartimentului	de	contabilitate	publică	și	control	intern.	
d)	Comisia	de	soluţionare	a	contestaţiilor	:	
-	 funcţionar	 public	 domnul	 George-Bogdan	 SITAR	 -	 inspector	 I	 principal	 în	 cadrul	

Compartimentului	de	administrare	fiscală	şi	control	comercial;		
-	 funcționar	public	doamna	Flavia-Claudia	TRÎMBIȚĂ-OLTEANU	-	inspector	I	principal	în	

cadrul	Serviciului	public	de	asistență	socială;	
-			un	membru	reprezentant	al	Agenţiei	Naţionale	a	Funcţionarilor	Publici;	
-	 secretarul	comisiei	:	funcţionar	public	doamna	Ecaterina	RÎPĂ	-	inspector	I	principal	în	

cadrul	Compartimentului	de	contabilitate	publică	și	control	intern.	
	
2.	inspector,	clasa	I,	grad	profesional-principal,	în	cadrul	Compartimentului	de	

contabilitate	 publică	 şi	 control	 intern	 din	 aparatul	 de	 specialitate	 al	 primarului	 comunei	
Dudeştii	Noi,	judeţul	Timiş;	

a)	Condiţii	specifice	de	participare	la	concurs	:	
-	 studii	 universitare	 de	 licenţă	 absolvite	 cu	 diplomă,	 respectiv	 studii	 superioare	 de	

lungă	durată,	absolvite	cu	diplomă	de	licenţă	sau	echivalentă	în	domeniul	financiar-contabil;		
-	 5	ani	vechime	în	specialitatea	studiilor;	
-	 operare	pe	calculator	în	utilitarele	Microsoft	Office	-	nivel	mediu.	
b)	Bibliografia	:	
-	 Constituția	României,	republicată;	
-			Legea	nr.	188/1999	privind	Statutul	funcţionarilor	publici,	republicată,	cu	modificările	

şi	completările	ulterioare;	
-	 Legea	nr.	 7/2004	privind	Codul	 de	 conduită	 a	 funcţionarilor	 publici,	 republicată,	 cu	

modificările	şi	completările	ulterioare;	
-	 Legea	nr.	215/2001	privind	administraţia	publică	locală,	republicată,	cu	modificările	şi	

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

ulterioare;	
-	 Ordinul	 Ministrului	 Finanțelor	 Publice	 nr.	 1792/2002	 -	 Ordin	 ALOP	 -	 Norme	

metodologice	 privind	 angajarea,	 lichidarea,	 ordonanțarea	 și	 plata	 cheltuielilor	 instituțiilor	
publice,	 precum	 și	 organizarea,	 evidența	 și	 raportarea	 angajamentelor	 bugetare	 și	 legale,	
actualizat;					

-	 	 Ordonanţa	 nr.	 119/1999	 privind	 controlul	 intern/managerial	 şi	 controlul	 financiar	
preventiv,	republicată,	cu	modificările	şi	completările	ulterioare;				



	

	

                                                                                

                                                                                

                                                                                
-	 Hotărârea	 Guvernului	 nr.	 548/1999	 privind	 aprobarea	 Normelor	 tehnice	 pentru	

întocmirea	 inventarului	 bunurilor	 care	 alcătuiesc	 domeniul	 public	 al	 comunelor,	 oraşelor,	
municipiilor	şi	judeţelor;	

c)	 Comisia	de	concurs	:	
-	 funcţionar	 public	 doamna	 Loredana-Adina-Mihaela	 LUCIU	 -	 secretar	 al	 comunei	

Dudeştii	Noi;	
-	 funcţionar	public	doamna	Mariana-Aurora	GOŞA	-	inspector	I	superior		în	cadrul		

Compartimentului	agricol,	urbanism	şi	organizarea	teritoriului	al	comunei	Dudeştii	Noi;	
-	 un	membru	reprezentant	al	Agenţiei	Naţionale	a	Funcţionarilor	Publici;	
-	 secretarul	comisiei	:	funcţionar	public	doamna	Ecaterina	RÎPĂ	-	inspector	I	principal	în	

cadrul	Compartimentului	de	contabilitate	publică	și	control	intern.	
d)	Comisia	de	soluţionare	a	contestaţiilor	:	
-	 funcţionar	public	domnul	George-Bogdan	SITAR	-	inspector	I	principal	în	cadrul		

Compartimentului	de	administrare	fiscală	şi	control	comercial;		
-	 funcționar	public	doamna	Flavia-Claudia	TRÎMBIȚĂ-OLTEANU	-	inspector	I	principal	în	

cadrul	Serviciului	public	de	asistență	socială;	
-			un	membru	reprezentant	al	Agenţiei	Naţionale	a	Funcţionarilor	Publici;	
-	 secretarul	comisiei	:	funcţionar	public	doamna	Ecaterina	RÎPĂ	-	inspector	I	principal		

în	cadrul	Compartimentului	de	contabilitate	publică	și	control	intern.	
	
							3.	 inspector,	 clasa	 I,	 grad	 profesional	 -	 asistent,	 în	 cadrul	 Compartimentului	 agricol,	
urbanism	și	organizarea	teritoriului;	
							a)	 Condiţii	specifice	de	participare	la	concurs	:	
								-		studii	universitare	de	licenţă	absolvite	cu	diplomă,	respectiv	studii	superioare	de	lungă	
durată,	absolvite	cu	diplomă	de	licenţă	sau	echivalentă	în	domeniul	agricol;		
							-			1	an	vechime	în	specialitatea	studiilor;	
							-			operare	pe	calculator	în	utilitarele	Microsoft	Office	-	nivel	mediu.	
							b)	Bibliografia	:	
							-			Constituția	României,	republicată;	
							-			Legea	nr.	188/1999	privind	Statutul	funcţionarilor	publici,	republicată,	cu	modificările	
şi	completările	ulterioare;	
								-	 	 	 Legea	nr.	7/2004	privind	Codul	de	conduită	a	 funcţionarilor	publici,	 republicată,	 cu	
modificările	şi	completările	ulterioare;	
							-			Legea	nr.	215/2001	privind	administraţia	publică	locală,	republicată,	cu	modificările	şi	
completările	ulterioare;	
							-	 	 Hotărârea	 Guvernului	 nr.	 218/2015	 privind	 registrul	 agricol	 pentru	 perioada	 2015-
2019;	
							-	 Ordinul	 nr.	 734/480/1003/3727/2015	 privind	 aprobarea	 Normelor	 tehnice	 de	
completare	a	registrului	agricol	pentru	perioada	2015-2019;	
							-	 	 Legea	 nr.	 98/2009	 pentru	 aprobarea	 Ordonanţei	 Guvernului	 nr.	 28/2008	 privind	
registrul	agricol,	cu	modificările	şi	completările	ulterioare;	
						-	 Legea	 nr.	 165/2013	 privind	 măsurile	 pentru	 finalizarea	 procesului	 de	 restituire,	 în	
natură	 sau	 prin	 echivalent,	 a	 imobilelor	 preluate	 în	 mod	 abuziv	 în	 perioada	 regimului	
comunist	în	România,	cu	modificările	şi	completările	ulterioare;	



	

	

                                                                                

                                                                                

                                                                                
							-	 	 Legea	 nr.	 17/2014	 privind	 unele	 măsuri	 de	 reglementare	 a	 vânzării-cumpărării	
terenurilor	 agricole	 situate	 în	 extravilan	 şi	 de	 modificare	 a	 Legii	 nr.	 268/2001	 privind	
privatizarea	 societăţilor	 comerciale	 ce	deţin	 în	 administrare	 terenuri	 proprietate	publică	 şi	
privată	 a	 statului	 cu	 destinaţie	 agricolă	 şi	 înfiinţarea	 Agenţiei	 Domeniilor	 Statului,	 cu	
modificările	şi	completările	ulterioare;	
							-	 	 Hotărârea	 de	 Guvern	 nr.	 890/2005	 pentru	 aprobarea	 Regulamentului	 privind	
procedura	de	constituire,	atribuţiile	şi	funcţionarea	comisiilor	pentru	stabilirea	dreptului	de	
proprietate	 privată	 asupra	 terenurilor,	 a	 modelului	 şi	 modului	 de	 atribuire	 a	 titlurilor	 de	
proprietate,	precum	şi	punerea	în	posesie	a	proprietarilor,	actualizată.	
						c)	 Comisia	de	concurs	:	
							-	 	 	 funcţionar	 public	 doamna	 Loredana-Adina-Mihaela	 LUCIU	 -	 secretar	 al	 comunei	
Dudeştii	Noi;	
						-				funcţionar	public	doamna	Mariana-Aurora	GOŞA	-	inspector	I	superior		în	cadrul		
Compartimentului	agricol,	urbanism	şi	organizarea	teritoriului	al	comunei	Dudeştii	Noi;	
						-			un	membru	reprezentant	al	Agenţiei	Naţionale	a	Funcţionarilor	Publici;	
						-			secretarul	comisiei	:	funcţionar	public	doamna	Ecaterina	RÎPĂ	-	inspector	I	principal	în	
cadrul	Compartimentului	de	contabilitate	publică	și	control	intern.	
					d)		Comisia	de	soluţionare	a	contestaţiilor	:	
					-				funcţionar	public	domnul	George-Bogdan	SITAR	-	inspector	I	principal	în	cadrul		
Compartimentului	de	administrare	fiscală	şi	control	comercial;	

- funcționar	public	doamna	Flavia-Claudia	TRÎMBIȚĂ-OLTEANU	-	inspector	I	principal	în	
cadrul	Serviciului	public	de	asistență	socială;	

- un	membru	reprezentant	al	Agenţiei	Naţionale	a	Funcţionarilor	Publici;	
					-					secretarul	comisiei	:	funcţionar	public	doamna	Ecaterina	RÎPĂ	-	inspector	I	principal		
în	cadrul	Compartimentului	de	contabilitate	publică	și	control	intern.	
	
				4.	 referent,	 clasa	 III,	 grad	 profesional	 -	 superior,	 în	 cadrul	 Serviciului	 Public	 Comunitar	
Local	de	Evidenţă	a	Persoanelor	Dudeştii	Noi;	
					a)			Condiţii	specifice	de	participare	la	concurs	:	
						-			studii	liceale,	respectiv	studii	medii	liceale,	finalizate	cu	diplomă	de	bacalaureat;	
						-			9	ani	vechime	în	specialitatea	studiilor;	
						-			operare	pe	calculator	în	utilitarele	Microsoft	Office	-	nivel	mediu.	
					b)		Bibliografia	:	
					-				Constituția	României,	republicată;	
					-				Legea	nr.	188/1999	privind	Statutul	funcţionarilor	publici,	republicată,	cu	modificările	
şi	completările	ulterioare;	
					-	 	 	 Legea	 nr.	 7/2004	 privind	 Codul	 de	 conduită	 a	 funcţionarilor	 publici,	 republicată,	 cu	
modificările	şi	completările	ulterioare;	
					-				Legea	nr.	215/2001	privind	administraţia	publică	locală,	republicată,	cu	modificările	şi	
completările	ulterioare;	
					-				Ordonanţa	de	Guvern	nr.	84/2001	privind	înfiinţarea,	organizarea	şi	funcţionarea	
serviciilor	 publice	 comunitare	 de	 evidenţă	 a	 persoanelor,	 cu	 modificările	 şi	 completările	
ulterioare;	
	
	



	

	

                                                                                

                                                                                

                                                                                
- Hotărârea	de	Guvern	nr.	1375/2006	pentru	aprobarea	Normelor	metodologice	de		

aplicare	 unitară	 a	 dispoziţiilor	 legale	 privind	 evidenţa,	 domiciliul,	 reşedinţa	 şi	 actele	 de	
identitate	ale	cetăţenilor	români;	

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

- Hotărârea	de	Guvern	nr.	64/2011	pentru	aprobarea	Metodologiei	cu	privire	la		
aplicarea	unitară	a	dispoziţiilor	în	materie	de	stare	civilă;			

- Legea	nr.	677/2001	pentru	protecţia	persoanelor	cu	privire	la	prelucrarea	datelor	cu		
caracter	personal	şi	libera	circulaţie	a	acestor	date,	cu	modificările	şi	completările	ulterioare.	
						c)	 Comisia	de	concurs	:	
							-	 	 	 funcţionar	 public	 doamna	 Loredana-Adina-Mihaela	 LUCIU	 -	 secretar	 al	 comunei	
Dudeştii	Noi;	
						-				funcţionar	public	doamna	Mariana-Aurora	GOŞA	-	inspector	I	superior		în	cadrul		
Compartimentului	agricol,	urbanism	şi	organizarea	teritoriului	al	comunei	Dudeştii	Noi;	
						-			un	membru	reprezentant	al	Agenţiei	Naţionale	a	Funcţionarilor	Publici;	
						-			secretarul	comisiei	:	funcţionar	public	doamna	Ecaterina	RÎPĂ	-	inspector	I	principal	în	
cadrul	Compartimentului	de	contabilitate	publică	și	control	intern.	
					d)		Comisia	de	soluţionare	a	contestaţiilor	:	
					-				funcţionar	public	domnul	George-Bogdan	SITAR	-	inspector	I	principal	în	cadrul		
Compartimentului	de	administrare	fiscală	şi	control	comercial;	

- funcționar	public	doamna	Flavia-Claudia	TRÎMBIȚĂ-OLTEANU	-	inspector	I	principal		
în	cadrul	Serviciului	public	de	asistență	socială;	

- un	membru	reprezentant	al	Agenţiei	Naţionale	a	Funcţionarilor	Publici;	
				-					secretarul	comisiei	:	funcţionar	public	doamna	Ecaterina	RÎPĂ	-	inspector	I	principal		
în	cadrul	Compartimentului	de	contabilitate	publică	și	control	intern.	
	
Condiţii	de	desfăşurare	a	concursului	:	
a) Concursul	se	organizează	la	Primăria	comunei	Dudeştii	Noi,	str.	Calea	Becicherecului,	
nr.	29,	judeţul	Timiş,	astfel	:	

1.	 inspector,	clasa	I,	grad	profesional-debutant,	în	cadrul	Serviciului	Public	de	asistenţă	
socială	din	aparatul	de	specialitate	al	primarului	comunei	Dudeştii	Noi,	judeţul	Timiş	

-	selecția	dosarelor;	
-	proba	scrisă	în	data	de	29.01.2018,	ora	1300;	
-	interviul	în	data	de	31.01.2018,	ora	1300.	

2.	inspector,	clasa	I,	grad	profesional-principal,	în	cadrul	Compartimentului	de	
contabilitate	 publică	 şi	 control	 intern	 din	 aparatul	 de	 specialitate	 al	 primarului	 comunei	
Dudeştii	Noi,	judeţul	Timiş;	
							3.	 inspector,	 clasa	 I,	 grad	 profesional	 -	 asistent,	 în	 cadrul	 Compartimentului	 agricol,	
urbanism	și	organizarea	teritoriului;	
							4.	 referent,	clasa	 III,	grad	profesional	 -	superior,	 în	cadrul	Serviciului	Public	Comunitar	
Local	de	Evidenţă	a	Persoanelor	Dudeştii	Noi;	

-	selecția	dosarelor;	
-	proba	scrisă	în	data	de	29.01.2018,	ora	900;	
-	interviul	în	data	de	31.01.2018,	ora	900.	
	



	

	

                                                                                

                                                                                

                                                                                
b)	Dosarele	 de	 înscriere	 pentru	 concurs	 se	 vor	 depune	 personal	 de	 către	 candidat	 la	

secretariatul	Primăriei	comunei	Dudeştii	Noi,	str.	Calea	Becicherecului,	nr.	29,	judeţul	Timiş,	
în	perioada	29.12.2017	-	17.01.2018,	de	luni	până	joi	 între	orele	9:00-16:00	şi	vineri	 între	
orele	9:00-13:00.		

Dosarele	 de	 înscriere	 la	 concurs	 trebuie	 să	 conţină	 în	 mod	 obligatoriu	 documentele	
prevăzute	 la	 art.	 49	 din	 Hotărârea	 nr.	 611/2008	 pentru	 aprobarea	 normelor	 privind	
organizarea	 şi	 dezvoltarea	 carierei	 funcţionarilor	 publici,	 cu	 modificările	 şi	 completările	
ulterioare	:	

		1.	formularul	de	înscriere	prevăzut	în	anexa	nr.	3;	
		2.	curriculum	vitae,	modelul	comun	european;	
		3.	copia	actului	de	identitate;	
		4.	copii	ale	diplomelor	de	studii,	certificatelor	şi	altor	documente	care	atestă	efectuarea	

unor	specializări	şi	perfecţionări;	
			5.	copie	a	diplomei	de	master	sau	de	studii	postuniversitare	în	domeniul	administraţiei	

publice,	management	ori	în	specialitatea	studiilor	necesare	exercitării	funcţiei	publice,	după	
caz;	

			6.	copia	carnetului	de	muncă	şi	după	caz,	a	adeverinţei	eliberate	de	angajator	pentru	
perioada	 lucrată,	 care	 să	 ateste	 vechimea	 în	muncă	 şi,	 după	 caz,	 în	 specialitatea	 studiilor	
necesare	ocupării	funcţiei	publice;	

			7.	 copia	 adeverinţei	 care	 atestă	 starea	 de	 sănătate	 corespunzătoare,	 eliberată	 cu	 cel	
mult	6	luni	anterior	derulării	concursului	de	către	medicul	de	familie	al	candidatului;	

			8.	copia	adeverinţei	care	atestă	starea	de	sănătate	corespunzătoare	pentru	efort	fizic,	
în	 cazul	 funcţiilor	 publice	 pentru	 a	 căror	 ocupare	 este	 necesară	 îndeplinirea	 unor	 condiţii	
specifice	care	implică	efort	fizic	şi	se	testează	prin	probă	suplimentară;	

			9.	cazierul	judiciar;	
	10.	 declaraţia	 pe	 propria	 răspundere	 sau	 adeverinţa	 care	 să	 ateste	 calitatea	 sau	 lipsa	

calităţii	de	lucrător	al	Securităţii	sau	colaborator	al	acesteia.	
Copiile	 solicitate	 vor	 fi	 însoţite	 de	 documentele	 în	 original,	 pentru	 conformitate,	 la	

depunerea	dosarului.	
							Formularul	 de	 înscriere	 se	 pune	 la	 dispoziţie	 candidaţilor	 la	 secretariatul	 Primăriei	
comunei	Dudeştii	Noi,	str.	Calea	Becicherecului,	nr.	29,	judeţul	Timiş.		

Informaţii	suplimentare	se	pot	obţine	la	numărul	de	telefon/fax	0256/378294,	adresă		
e-mail	 primariadudestiinoi@yahoo.com,	 persoană	 de	 contact	 Ecaterina	 RÎPĂ	 inspector	
resurse	umane.	

	

	
	


