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Anunt Concurs

In temeiul dispozitiilor art. 618 alin.2 din Ordonata de Urgenta nr. 57/2019, privind
Codul Administrativ, art. nr. 22 din Hotararea de Guvern nr. 61/2008 pentru aprobarea
Normelor privind organizarea si dezvoltartea carierei functionarilor publici, cu modificarile si
completarile ulterioare, va instiintam ca Primaria Comunei Valcelele, judetul Calarasi
organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea functiei vacante de Secretar General al
Unitatii Administrativ Teritoriale Comuna Valcelele.
Concursul se va desfasura la sediul Primariei Valcelele, strada Florenta Albu nr. 691, comuna
Valcelele, judetul Calarasi.
Durata normala a timpului de munca este de 8 ore/zi, 40 ore/saptamana.
Calendarul concursului:
Data publicarii concursului: 21.04.2022
Inscrierea candidatilor la concurs se va face in termen de 20 de zile de la data afisarii
prezentului anunt, respectiv in perioada 21.04.2022-10.05.2022, orele 08.00-16.00.
Selectia dosarelor se va face in termen de maxim 5 zile lucratoare de la data expirarii
termenului de depunere a dosarelor, respectiv in perioada 11.05.2022-17.05.2022.
Proba scrisa va avea loc in data de 23.05.2022, ora 10.00
Proba interviu - data sustinerii interviului se va afisa odata cu rezultatul probei scrise,
avand loc in termen de maxim 5 zile de la sustinerea probei scrise.
Publicitatea concursului se va asigura pe site-ul Agentiei Nationale a Functionarilor
Publici si pe site-ul Primariei Valcelele, judetul Calarasi – www.primariavalcelele.ro
Termenul si locul de depunere a dosarelor de concurs: la secretariatul Primariei Valcelele, in
intervalul 21.04.2022-10.05.2022.
Conditii generale: cele prevazute de art. 465 din O.U.G nr. 57/2019.
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Conditii specifice:
-studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalență in științe
juridice, administrative sau științe
politice.
- absolvent de studii universitare de master în domeniul administraţiei publice, management
sau în specialitatea studiilor necesare ocupării funcției publice sau cu diploma echivalentă
conform prevederilor art. 153, alin. (2) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu
modificările și completările ulterioare.
- vechimea în specialitatea studiilor, potrivit Art.468 Alin. 2 Litera „a” din Partea a VI - a al
Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ – 5 ani în
specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice.
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 Litera „a” din Partea a
VI - a al Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 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
Litera „a”,
b) persoane care au studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii de
lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în specialitate juridică,
administrativă sau știinţe 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 si tematica
1. Constituţia României, republicată;
2.Titlul I şi II ale părţii a VI-a din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu
modificările şi completările ulterioare;
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3. Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de
discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
4.Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
5. Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public,
6. Legea nr. 52/2003 republicata, privind transparenta decizitionala in administratia publica,
Ordonamnta Guvernului nr. 27/2002 privind regulamentul activitatii de solutionare a petitiilor,
7. Legea nr. 554/2003, privind contenciosul administrativ, cu modificarile si completarile
ulterioare,
8. Legea nr.18/1991, privind fondul funciar, republicata, cu modificarile si completarile
ulterioare,
9. Ordonanta Guvernului nr. 28/2008, privind registrul agricol, cu modificarile si completarile
ulterioare,
10. Ordonanta Guvernului nr. 33/2002 privind reglementarea eliberarii certificatelor si
adeverintelor de catre autoritatile publice si locale,
11. Legea nr. 287/2003 privind Codul Civil, republicata, cu modificarile si completarile
ulterioare,
12. Legea nr. 53/2003 privind Codul Muncii, republicata cu modificarile si completarile
ulterioare,
13. Legea nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civila, republicata cu modificarile si
completarile ulterioare.
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Persoana de contact-Constantin Catalin, consilier superior in cadrul aparatului de
specialitate al Primarului Comunei Valcelele, tel. 0725.520.196, e-mailprimaria_vilcelele@yahoo.com

Primar Comuna Valcelele
TATU IONEL

