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ANUNȚ 

 
      În conformitate cu dispozițiile art.II din Legea nr. 203/2020 și prevederile art. 618 alin (1) 

lit. b) alin. (2) și (3) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ vă aducem la cunoștință 
demararea procedurii privind organizarea şi desfăşurarea la sediul unității administrativ teritoriale 
Nicșeni – Județul Botoșani a concursului pentru ocuparea a funcţiei publice de conducere  vacante 
de Secretar General al Comunei din aparatul de specialitate al Primarului comunei Nicșeni, 
județul Botoșani. 

 Conform prevederilor art. 618 alin. (5) și alin. (10) din OUG nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ cu modificările și completările ulterioare, vă rugăm să ne comunicați numele și 
funcția reprezentanților dumneavoastră în comisia de concurs respectiv comisia de soluționare a 
contestațiilor. 
     Concursul se va organiza la sediul unităţii administrative Nicșeni – Judeţul Botoşani, după cum 
urmează :  
  - 24 mai 2021 ora 10ºº, proba scrisă, 
  - 28 mai 2021 ora 10ºº, interviul    

  Dosarul de înscriere la concurs trebuie să conţină în mod obligatoriu documentele prevăzute 
la art. 49 din H.G. nr. 611/2008 modificată şi completată. 
          Dosarele de înscriere la concurs se vor depune la sediul unitatii administrative din loc. 
Nicșeni, comuna Nicșeni, Judeţul Botoşani, în termen de 20 de zile de la data publicării anunţului 
privind organizarea concursului, în perioada 21 aprilie 2021-10 mai 2021. 
          Selecţia de dosare se va face în termen de 5 zile lucrătoare de la data expirării termenului 
de depunere a dosarelor. 
         Condiţiile de participare la concurs și bibliografia, aprobate prin Dispoziţia Primarului comunei 
Nicșeni se publică la avizierul Primăriei comunei Nicșeni, pe site-ul: www.primarianicseni.ro și pe 
site-ul Agenției Naționale a Funcționarilor Publici. 
 
Condiții generale: 
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; 

➢ îndeplineşte condiţiile de studii şi vechime în specialitate prevăzute de lege pentru ocuparea 
funcţiei publice; 

➢ îndeplineşte condiţiile specifice, conform fişei postului, pentru ocuparea funcţiei publice; 
➢  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; 
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➢ 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; 

➢ nu a fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă 
pentru motive disciplinare în ultimii 3 ani; 

➢ nu a fost lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia, în condiţiile prevăzute de 
legislaţia specifică. 
 

Durata normală a timpului de muncă este de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână. 
 
Condiții specifice: 
 
➢ studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în ştiinţe 
juridice, administrative sau ştiinţe politice; 
 
➢pentru ocuparea functiilor publice de conducere, candidatii trebuie sa fie absolventi cu 
diploma ai studiilor 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 ; 
 
➢ 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. 
 

BIBLIOGRAFIE : 
 1. Constitutia Romaniei;  
2. O.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare 
3. Legea 119/1996 cu privire la actele de stare civilă, republicată, cu modificările și completările 
ulterioare;  
4. HG nr.64/2011 pentru aprobarea Metodologiei cu privire la aplicarea unitară a dispozițiilor 
în materie de stare civilă, cu modificările şi completările ulterioare;  
5. Legea nr.544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, cu modificările si 
completările ulterioare;  
6. Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizională in administratia publica, actualizata, cu 
modificarile si completarile ulterioare  
7.  Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările si completările ulterioare;  



8. Ordonanta Guvernului nr.28/2008 privind Registrul agricol, cu modificările si completările 
ulterioare  
9. Ordonanata Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activitatii de solutionare a 
petitiilor  
10. Legea 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificările si completările ulterioare;  
11. HG nr.395/2016 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor 
referitoare la atribuirea contractului de achizitie publică/acordului cadru din Legea nr.98/2016 
privind achizitiile publice  
12. Legea nr.18/1991 privind fondul funciar, republicată, cu modificările si completările 
ulterioare;  
13. Regulamentul nr.679/2016 privind protectia persoanelor fizice în ceea ce priveste 
prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare 
a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protectia datelor);  
14. Ordonanta Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea si sanctionarea tuturor formelor de 
discriminare, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.  
15. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de sanse si de tratament intre femei si barbate, 
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare. 
16. Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și 
dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare 
17. Legea 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții- Republicată, cu 
modificările și completările ulterioare 
18. Codul Muncii din 24 ianuarie 2003 (Legea nr. 53 din 24 ianuarie 2003)- Republicată, cu 
modificările și completările ulterioare 
19. Legea nr. 24 din 27 martie 2000 privind normele de tehnică legislative pentru elaborarea 
actelor normative- Republicată, cu modificările și completările ulterioare 
20. Legea Cadru nr. 153 din 28 iunie 2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri 
publice, cu modificările și completările ulterioare.  
 

Tematica: 
 

Drepturile si libertatile fundamentale ale cetatenilor; 
Principii si definitii in materia prevenirii si sanctionarii formelor de discriminare; 
Egalitatea de sanse si de tratament intre femei si barbati in domeniul muncii; 
Actele autoritatii administratiei publice locale , tipuri de acte administrative, comunicarea si 
aducerea la cunostinta a acestora; 
Dispozitii generale aplicabile si atributiile secretarului general al unitatii administrativ teritoriale; 
Capitolul II. din Legea nr. 18/1991 actualizata, privind stabilirea dreptului de proprietate privata 
asupra terenurilor; 
Reguli particulare in materia arendarii; 
Modul de completare si tinerea evidentei la registrul agricol 
Atributiile angajatorului cu privire la Registrul general de evidenta a salariatilor; 
Informare cu privire la clauzele esentiale in contractul individual de munca; 
Obligatiile creatorilor si detinatorilor de documente; 
Dispozitii generale - subiecte de sesizare a instantei de contencios administrativ; 
Atributiile primariei cu privire la vanzarea-cumpararea terenurilor agricole situate in extravilan 
Dispozitii comune privind accesul la informatii de interes public. 
 
Persoană de contact: Pătrăuțanu Andreea Raluca, administrator public, 0767 744 682, 
primaria_nicseni@yahoo.com. 
 
   


