
PRIMĂRIA COMUNEI PERIAM 

Nr. 2270/25.03.2022 
 

 

A N U N Ţ 
 

În conformitate cu prevederile H.G.nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de 

ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi 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, precum și ale Legii nr. 53/2003 privind Codul Muncii, republicată (r1), cu modificările şi completările ulterioare, 
 

PRIMĂRIA COMUNEI PERIAM 
 

ORGANIZEAZĂ CONCURS  
pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a unor funcții contractuale vacante  din cadrul  

Primăriei Comunei Periam, astfel:  
 

- 1 post inspector de specialitate debutant (protecția mediului) în cadrul Compartimentului Agricol, protecția mediului al 

Primăriei Comunei Periam, post contractual vacant, perioadă nedeterminată; 

- 1 post inspector de specialitate II (resurse umane) în cadrul Compartimentului Soluționare petiții, resurse umane al Primăriei 

Comunei Periam, post contractual vacant, perioadă nedeterminată. 

 

Probele de concurs se vor desfășura la sediul Primăriei Comunei Periam din Comuna Periam, str. Mureșului, nr. 1 Bis, Județul Timiș, 

astfel: 

- proba scrisă  în data de 19.04.2022, ora 10
00

;      

- proba interviu în data de 21.04.2022, ora 10
00

.   

 

Dosarele de înscriere ale candidaţilor la concurs se pot depune în termen de 10 zile lucrătoare de la data publicării anunţului în 

Monitorul Oficial partea a III-a, zilnic, între orele 08
00  

- 16
00

 la sediul Primăriei Comunei Periam, doamnei Ponta Gyongyi care asigură 

secretariatul Comisiei de concurs şi vor conţine documentele prevăzute în Anexa Nr. 1 la prezentul anunţ. 

Bibliografia, tematica, condiţiile specifice și tipul probelor de concurs pentru ocuparea posturilor vacante scoase la concurs sunt 

prevăzute în Anexa Nr. 2 la prezentul anunț. 

Informaţii suplimentare se pot obține la registratura Primăriei Comunei Periam sau la numărul de telefon 0256-375001. 

 

 

                      PRIMAR,                                                                              SECRETAR GENERAL AL COMUNEI,          

      Ing. ec. DUMITRAŞ CORNEL                                                                                                   BRONȚ DACIANA 

 

 

 



        ANEXA Nr. 1 
                                   La Anunţul Nr. 2270/25.03.2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTE NECESARE ÎNTOCMIRII DOSARULUI DE CONCURS 
pentru funcţiile contractuale de inspector de specialitate debutant (protecția mediului) în 

cadrul Compartimentului Agricol, protecția mediului - 1 post și inspector de specialitate II 

(resurse umane) în cadrul Compartimentului Soluționare petiții, resurse umane - 1 post 

 

 

 

 

 

1. Cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului instituţiei; 

2. Copia actului de identitate sau orice alt act care atestă identitatea; 

3. Copiile documentelor din care să rezulte nivelul studiilor precum şi ale altor acte care 

atestă efectuarea unor specializări sau îndeplinirea condiţiilor specifice; 

4. Copia carnetului de muncă, conformă cu originalul sau adeverinţă care să ateste vechimea 

în muncă, în meserie sau în specialitatea studiilor absolvite; 

5. Cazierul judiciar; 

6. Adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare a concurentului, eliberată cu 

cel mult 6 luni anterior derulării concursului (în formatul standard stabilit de Ministerul 

Sănătăţii); 

7. Curriculum vitae. 

 

Actele prevăzute la punctele 2 şi 3 vor fi prezentate şi în original în vederea verificării 

conformităţii copiilor cu acestea. 

 

 

 

                             PRIMAR,               SECRETAR GENERAL AL COMUNEI,          

            Ing. ec. DUMITRAŞ CORNEL                                  BRONȚ DACIANA                                                                               
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       ANEXA Nr. 2 
                                     La Anunţul Nr. 2270/25.03.2022 

 

                                                                                 

B I B L I O G R A F I A 
necesară la concursul pentru ocuparea funcţiei contractuale vacante de inspector de specialitate 

debutant (protecția mediului), perioadă nedeterminată, din cadrul Compartimentului Agricol, 

Protecția mediului al Primăriei Comunei Periam 

 

Nr. 

crt. 

ACTUL NORMATIV Publicat în 

Monitorul Oficial al 

României 

1.  Constituția României nr. 1/2003, republicată 767/2003 

2.  
O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările 

și completările ulterioare 
555/2019 

3.  

O.G. nr. 137/2000 privind prevenirea si sanctionarea tuturor 

formelor de discriminare, republicată (r2), cu modificările și 

completările ulterioare 

431/2000 

4.  

Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament 

între femei și bărbați, republicată (r3), cu modificările și 

completările ulterioare 

301/2002 

5.  
Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la  informaţiile de 

interes public, cu modificările și completările ulterioare 
663/2001 

6.  
O.U.G. nr. 195/2005 privind protecția mediului, cu modificările și 

completările ulterioare 
1196/2005 

7.  
O.A.P. nr. 794/2012 privind procedura de raportare a datelor 

referitoare la ambalaje și deșeuri de ambalaje 
130/2012 

8.  
Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor 

proiecte publice si private asupra mediului 
1043/2018 

9.  O.G. nr. 2/2021 privind depozitarea deșeurilor 794/2021 

10.  O.U.G. nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor 820/2021 

 

T E M A T I C A 
necesară la concursul pentru ocuparea funcţiei contractuale vacante de inspector de specialitate 

debutant (protecția mediului), perioadă nedeterminată, din cadrul Compartimentului Agricol, 

Protecția mediului al Primăriei Comunei Periam 

 

1. Cunoaşterea legislaţiei cuprinse în Constituţia României; 

2. Cunoaşterea legislaţiei prevăzute în Codul administrativ; 

3. Cunoaşterea legislaţiei privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare; 

4. Cunoaşterea legislaţiei privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi; 

5. Cunoaşterea legislaţiei privind liberul acces la  informaţiile de interes public; 

6. Cunoaşterea legislaţiei privind protecția mediului; 

7. Cunoaşterea legislaţiei privind procedura de raportare a datelor referitoare la ambalaje și 

deșeuri de ambalaje; 

8. Cunoaşterea legislaţiei privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra 

mediului; 

9. Cunoaşterea legislaţiei privind depozitarea deșeurilor; 

10. Cunoaşterea legislaţiei privind regimul deșeurilor. 
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B I B L I O G R A F I A 
necesară la concursul pentru ocuparea funcţiei contractuale vacante de inspector de specialitate II 

(resurse umane), perioadă nedeterminată, din cadrul Compartimentului Soluționare petiții, Resurse 

umane al Primăriei Comunei Periam 

 

 

 

 

Nr. 

crt. 

ACTUL NORMATIV Publicat în 

Monitorul Oficial al 

României 

1. Constituția României nr. 1/2003, republicată 767/2003 

2. 
O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările 

și completările ulterioare 
555/2019 

3. 

O.G. nr. 137/2000 privind prevenirea si sanctionarea tuturor 

formelor de discriminare, republicată (r2), cu modificările și 

completările ulterioare 

431/2000 

4. 
Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament 

între femei și bărbați, republicată (r3), modificată și completată 
301/2002 

5. 
Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la  informaţiile de 

interes public, cu modificările și completările ulterioare 
663/2001 

6. 
O.G.  nr. 27/2002 privind reglementarea activității de soluționare 

a petițiilor, cu modificările și completările ulterioare 
84/2002 

7. 

O.G. nr. 33/2002 privind reglementarea  eliberării certificatelor şi 

 adeverinţelor de către autorităţile  publice  centrale și locale, 

modificată şi completată 

88/2002 

8. 
Legea nr. 53/2003 - Codul Muncii, republicată (r1), cu 

modificările și completările ulterioare 
72/2003 

9. 

H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind 

organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu 

modificările și completările ulterioare 

530/2008 

10. 

H.G. nr. 286/2011 privind aprobarea regulamentului cadru 

privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post 

vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale 

şi 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 

221/2011 
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T E M A T I C A 
necesară la concursul pentru ocuparea funcţiei contractuale vacante de inspector de specialitate II 

(resurse umane), perioadă nedeterminată, din cadrul Compartimentului Soluționare petiții, Resurse 

umane al Primăriei Comunei Periam 

 

 

 

 

 

1. Cunoaşterea legislaţiei cuprinse în Constituţia României; 

2. Cunoaşterea legislaţiei prevăzute în Codul administrativ; 

3. Cunoaşterea legislaţiei privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare; 

4. Cunoaşterea legislaţiei privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi; 

5. Cunoaşterea legislaţiei privind liberul acces la  informaţiile de interes public; 

6. Cunoaşterea legislaţiei privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor; 

7. Cunoaşterea legislaţiei privind reglementarea  eliberării certificatelor şi  adeverinţelor de către 

autorităţile  publice  centrale și locale: 

8. Cunoaşterea legislaţiei privind Codul Muncii; 

9. Cunoaşterea legislaţiei privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici; 

10. Cunoaşterea legislaţiei privind privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post 

vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în 

grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar 

plătit din fonduri publice. 

 

 

II. Condiţii specifice: 

- pentru postul de inspector de specialitate debutant (protecția mediului) sunt necesare studii 

superioare atestate cu diplomă de licență sau echivalentă; vechime în specialitatea studiilor 

necesare ocupării postului: nu se solicită; 

- pentru postul de inspector de specialitate II (resurse umane) sunt necesare studii superioare 

atestate cu diplomă de licență sau echivalentă; vechime în specialitatea studiilor necesare 

ocupării postului: minimum 1 an. 

 

 

III. Tipul probelor de concurs: 

- pentru ambele funcţii contractuale de inspector de specialitate debutant (protecția mediului) și 

inspector de specialitate II (resurse umane):  proba scrisă şi interviul. 

 

 

 

           PRIMAR,           SECRETAR GENERAL AL COMUNEI,         

  DUMITRAŞ CORNEL                                       BRONȚ DACIANA 
 

 

 

 


