
Titlu concurs :

Funcția publică (ID, denumire, clasă, grad profesional) 
   - (compartiment/birou/serviciu/direcție/direcție generală) :

Data probă scrisă :

Data probă suplimentară :

Condiții de participare (studii, vechimea în specialitatea studiilor, alte condiții specifice):

Bibliografia, tematica, atribuțiile prevăzute în fișa postului, precum și alte date necesare desfășurării 
concursului se afișează  pe pagina de internet a autorității sau instituției publice organizatoare, la secțiunea 
special creată 

 
în acest scop.

Instituție :

Ora probă scrisă :

Tip probă suplimentară  și nivel :

- Probă IT

- Probă limba straină

- Alte probe suplimentare

* 

* Condiţiile specifice referitoare la studiile necesare pentru ocuparea funcţiilor publice vacante din clasele I şi a 
II-a se stabilesc în conformitate cu nomenclatoarele domeniilor şi specializărilor din învăţământul universitar de 
lungă durată şi scurtă durată, respectiv nomenclatoarele domeniilor de studii universitare de licenţă şi 
specializărilor şi programelor de studii din cadrul acestora.  

**Bibliografie obligatorie stabilit  ă conform art. 22 alin. (3) din H.G. nr. 611/2008, cu modificările și completările ulterioare.



Loc de desfășurare concurs :

Observații concurs : 
Locul, data publicării
anunțului și perioada de
depunere a dosarelor

Persoana de contact
- Nume și prenume 
- Funcția publică deținută 
- Telefon și fax 
- e-mail


	Text12:  2.1. Titlurile IV, V, VI, si VII  ale partii a III-a din Ordonanta de Urgenta, numarul 57/2019 privind Codul Administrativ cu modificarile si completarile ulterioare.5. Legea  nr.554/2004 Legea contenciosului administrativ;6. Legea nr.544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public,7. Legea nr.52/2003 privind transparența decizională in administrația publica republicata cu modificarile si completarile ulterioare,8. Legea nr.24/2000 privind privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative,9. Legea nr.18/1991 legea fondului funciar, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,10. 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,11. Legea nr.53/2003 privin Codul Muncii, 12. Ordonanta Guvernului nr.33/2002 privind reglementarea eliberării certificatelor şi adeverinţelor de către autorităţile publice centrale şi locale,13. Legea nr.176/2010  privind integritatea in exercitarea  funcțiilor si demnităților publice pentru modificarea şi completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative,14. Ordonanta de Urgenă a Guvernului nr.34/2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991.15. Legea nr.119/1996  cu privire la actele de stare civilă  cu modificările si completările ulterioare,16. Ordonanța de Guvern nr.28/2008 privind registrul agricol cu modificările si completările ulterioare,17. Legea nr.16/1996 – legea arhivelor naționale,18. Ordonanța Guvernului  nr.33/2002 privind reglementarea eliberării certificatelor  si adeverintelor de catre  autoritățile publice centrale si locale19.  Ordonanța Guvernului nr.27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor.20. Legea nr.287/2009 privind Codul Civil Cartea III, Titlurile VI-VII si VIII.Candidații vor avea in vedere la studierea actelor normative  din bibliografie, inclusiv republicarile, modificarile si completarile ulterioare ale acestora.
	Choice1: [Nu]
	Choice3: [Nu]
	Text4: 
	Text1: - studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă in specialitate juridica, administrativa sau științe politice.- absolventi cu diploma ai studiilor universitare  de master în domeniul administrației 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- minimum  5 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publiceAlte conditii specifice1. În cazul in care la concursul organizat pentru ocuparea funcției publice specifice de conducere de secretar general al comunei, nu se prezinta persoane care au studii universitare de licenta absolvite cu diploma , respectiv studii superioare de lungă durata absolvite cu diploma de licenta sau echivelentă in specialitate juridica, administravă sau știinte politice, si care indeplinesc condițiile prevazute la art.465 alin.(1) si art.468 alin.(2) lit.a) din OUG nr.57/2019  privind Codul Administrativ, pot candida si persoane  care nu indeplinesc aceste condiții  in următoarea ordine:a) persoane care au studii universitare de licentă absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de lungă durata  absolvite cu diploma de licență sau echivalentă in specialitate juridică , administrativa  sau științe politice si indeplinesc condiția prevăzuta la art.468 alin.(2) lit.a);b) persoane care au studii universitare de licentă absolvite cu diploma , respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diploma de licenta sau echivalentă in specialitate juridica administrativa sau științe politice,c) persoane care au studii universitare de licență absolvite cu diploma , respectiv studii superioare de lunga durata absolvite cu diploma de licenta  sau echivelenta in alta specialitate decat juridica, administrativa sau stiinte politice.
	Text2: COMUNA RACȘA
	Text3: Concurs de recrutare pentru ocuparea funcției publice vacante de conducere, specifice de Secretar General la Comunei Racșa, județul Satu Mare pe perioada nedeterminată
	Text5: Secretar General al Comunei Racșa
	Text7: nu este cazul
	Text9: 24.09.2021
	Text10: 09:30
	Text6: nu este cazul
	Text11: Anuntul de concurs urmeaza sa fie publicat la data de 24.08.2021 pe site-ul primariei comunei Racșa www.racsasm.ro, lasediul primariei comunei RacșaPerioada de depunere a dosarelor este in intervalul 24.08.2021-13.09.2021.Dosarele de inscriere la concurs se vor depune la persoana de contact:-CORODAN LĂCRIMIOARA ANA avand funcția de consilier superior in cadrul Compartimentului de Asistență Socială si Autoritate Tutelară, telefon:0261826851, fax:0261826857, e-mail:primariaracsa@yahoo.com sau racsa@sm.e-adm.ro
	Text8: localitatea Racșa, comuna Racșa, strada Principală, nr.494, județul Satu Mare, CP 447224
	Text15: Bibliografia/ 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; 
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.  
	Text16: Notă: În continuare se va înscrie  bibliografia/ tematica domeniului specific de activitate.


