ROMÂNIA
JUDEŢUL BOTOŞANI, COMUNA NICŞENI
CIF: 3372122
e-mail: primaria_nicseni@yahoo.com

Telefon / fax : 0231 539530

ANUNȚ
Primăria Comunei Nicșeni, Judeţul Botoşani organizează concurs de recrutare pentru
ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției de Secretar General al Comunei din aparatul
de specialitate al Primarului comunei Nicșeni, județul Botoșani.
Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidaţii trebuie să
îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 465 alin. (1) din OUG nr. 57/2019 privind Codul
administrativ cu modificările și completările ulterioare, respectiv:
are cetăţenia română şi domiciliul în România;
cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
are vârsta de minimum 18 ani împliniţi;
are capacitate deplină de exerciţiu;
este apt din punct de vedere medical şi psihologic să exercite o funcţie publică.
Atestarea stării de sănătate se face pe bază de examen medical de specialitate, de
către medicul de familie, respectiv pe bază de evaluare psihologică organizată prin
intermediul unităţilor specializate acreditate în condiţiile legii;
f) îndeplineşte condiţiile de studii şi vechime în specialitate prevăzute de lege pentru
ocuparea funcţiei publice;
g) îndeplineşte condiţiile specifice, conform fişei postului, pentru ocuparea funcţiei
publice;
h) nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra
statului sau contra autorităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni care
împiedică înfăptuirea justiţiei, infracţiuni de fals ori a unei infracţiuni săvârşite cu
intenţie care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei publice, cu excepţia
situaţiei în care a intervenit reabilitarea, amnistia post-condamnatorie sau
dezincriminarea faptei;
i) nu le-a fost interzis dreptul de a ocupa o funcţie publică sau de a exercita profesia
ori activitatea în executarea căreia a săvârşit fapta, prin hotărâre judecătorească
definitivă, în condiţiile legii;
j) nu a fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de
muncă pentru motive disciplinare în ultimii 3 ani;
k) nu a fost lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia, în condiţiile prevăzute
de legislaţia specifică.
a)
b)
c)
d)
e)

Condiții specifice:
a) studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în ştiinţe
juridice, administrative sau ştiinţe politice;
b) studii universitare de master în domeniul administraţiei publice, management sau în
specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice sau cu diplomă echivalentă

conform prevederilor art. 153 alin. (2) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu
modificările şi completările ulterioare ;
c) vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 5 ani;
În cazul în care la concursurile organizate pentru ocuparea funcţiei publice de
conducere de secretar general al comunei nu se prezintă persoane care au studii universitare
de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu
diplomă de licenţă sau echivalentă, în specialitate juridică, administrativă sau ştiinţe politice,
şi care îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 465 alin. (3) şi art. 468 alin. (2) lit. a), pot candida
şi persoane care nu îndeplinesc aceste condiţii, în următoarea ordine:
a) persoane care au studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii
superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în
specialitate juridică, administrativă sau ştiinţe politice şi îndeplinesc condiţia prevăzută
la art. 468 alin. (2) lit. a);
b) persoane care au studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii
superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în
specialitate juridică, administrativă sau ştiinţe politice;
c) persoane care au studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii
superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în altă
specialitate.
Durata normală a timpului de muncă este de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână.
Concursul se va organiza la sediul unităţii administrative Nicșeni – Judeţul Botoşani, după
cum urmează :
- 25 martie 2021 ora 10ºº, proba scrisă,
- 29 martie 2021 ora 10ºº, interviul
Detalii privind, depunerea dosarului de candidatura şi bibliografia de concurs sunt disponibile
accesând www.primarianicseni.ro
Persoană de contact: Pătrăuțanu Andreea Raluca, administrator public, 0767 744 682, email
primaria_nicseni@yahoo.com.

