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Nr. 229 /20.01.2020. 

  

 

ANUNT 

 

 
     Primăria Comunei Șopârlița, cu sediul în Satul  Șopârlița , strada Principală , nr. 121, 

în baza prevederilor  art. II din Legea nr. 203/2020 pentru modificarea şi completarea 

Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor 

pandemiei de COVID-19; 

- prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 183/2020 privind desfăşurarea 

pe perioada stării de alertă a concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante din cadrul 

instituţiilor şi autorităţilor publice, modificată prin Legea 33/2001; 

-  prevederile art.618 alin.(2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.57/2019 

privind Codul administrativ,cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu 

prevederile art.21 și art.22 din Hotărârea Guvernului nr.611/2008 pentru aprobarea 

normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările şi 

completările ulterioare,  

 Organizează concurs de recrutare pentru ocuparea unei funcții publice de conducere 

vacante, pe durată nedeterminată. 

 

A. DENUMIREA FUNCŢIEI PUBLICE DE CONDUCERE 

 

Denumirea funcției:secretar general al comunei 

Structura:Aparatul de specialitate al primarului 

Durata timpului de muncă: 40 
 

B.     PROBE DE CONCURS 

 

1. Selecția dosarelor de înscriere; 

2. Proba scrisă; 

3. Interviul. 

 

C. CONDIŢII DE PARTICIPARE LA CONCURS 



 

a) Să îndeplinească condițiile generale prevăzute de art.465 alin.(1) din Ordonanța de 

Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 

completările ulterioare; 

b) Studii: 

- Studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în 

specialitate juridică, administrativă sau ştiinţe politice; 

- 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) Vechimea în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice:minimum 5 

ani  
În cazul în care la concurs nu se prezintă persoane care îndeplinesc condiţiile de participare, 

pot candida şi persoane care nu îndeplinesc aceste condiţii, în următoarea ordine:  

a) persoane care au studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respective 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, respective 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, respective studii 

superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în altă 

specialitate.   

 

D. CONDIŢII DE DESFĂŞURARE A CONCURSULUI 

 

1. Perioada de depunere a dosarelor de înscriere la concurs – dosarele se depun în termen de 

20 zile de la data publicării anunțului ( în perioada: 25.01.2022 - 13.02.2022). 

Dosarele se depun în timpul programului normal de lucru, respectiv în zilele de luni-vineri, 

între orele 08,00-16,00. 

2. Selecția dosarelor de înscriere : 14.02.2022 – 20.02.2022 

3. Data și ora probei scrise: 24.02.2022, ora: 10,00 

4. Locul desfășurării probei: Sediul Primăriei Şopârliţa, județul Olt. 

5. Interviul –în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise. 

 

E. ACTE OBLIGATORII LA DOSARUL DE ÎNSCRIERE LA  

CONCURS 

 

1. formularul de înscriere conform anexei nr.3 la H.G. nr.611/2008, cu modificările și 

completările ulterioare;   

2. curriculum vitae, modelul comun european;   

3. copia actului de identitate;   

4. copii ale diplomelor de studii, certificatelor și altor documente care atestă efectuarea unor 

specializări și perfecționări;  

5. copie a diplomei de master în domeniul administraţiei publice, management ori în 

specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, după caz, în situaţia în care 

diploma de absolvire sau de licenţă a candidatului nu este echivalentă cu diploma de studii 
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universitare de master în specialitate, conform prevederilor art.153 alin.(2) din Legea 

educaţieinaţionale nr.1/2011, cu modificările şi completările ulterioare; 

6. copia carnetului de muncă şi a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, 

care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea 

postului/funcţiei sau pentru exercitarea profesiei, conform modelului orientativ prevăzut în 

anexa 2D la H.G. nr.611/2008, cu modificările și completările ulterioare;    

7. copia adeverinței care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni 

anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului; 

8. copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare pentru efort fizic, în cazul 

funcţiilor publice pentru a căror ocupare este necesară îndeplinirea unor condiţii specifice 

care implică efort fizic şi se testează prin probă suplimentară;   

9. cazierul judiciar; 

10. declaraţia pe propria răspundere, prin completarea rubricii corespunzătoare din formularul 

de înscriere, sau adeverinţa care să ateste lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau 

colaborator al acesteia, în condiţiile prevăzute de legislaţia specifică.  

 

 Copiile de pe actele depuse la dosar se prezintă în copii legalizate sau însoțite de 

documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către 

secretarul comisiei de concurs. 

 Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului 

şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit prin ordin al ministrului sănătăţii. Pentru 

candidaţii cu dizabilităţi, în situaţia solicitării de adaptare rezonabilă, adeverinţa care atestă 

starea de sănătate trebuie însoţită de copia certificatului de încadrare într-un grad de 

handicap, emis în condiţiile legii. 

 

F. TEMATICA 

 

1. Principiile generale prevăzute de Constituția României; 

2. Drepturile, libertăţile şi îndatoririle fundamentale prevăzute de Constituția României; 

3. Administraţia publică locală – reglementare constituțională; 

4. Principii aplicabile conduitei profesionale a funcţionarilor publici şi personalului 

contractual din administraţia publică; 

5. Statutul funcţionarilor publici ; 

6. Principii, definiţii și contravenții reglementate de Ordonanța Guvernului nr.137/2000 

privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, cu modificările și 

completările ulterioare; 

7. Egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi:   

7.1 Atribuţiile principale ale expertului/tehnicianului în egalitatea de şanse sau persoanei 

desemnate cu atribuţii în domeniul egalităţii de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi 

7.2 Principiile în conformitate cu care se realizează egalitatea de şanse şi de tratament între 

femei şi bărbaţi 

7.3 Definiții reglementate de Legea nr.202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament 

între femei şi bărbaţi, cu modificările și completările ulterioare 

7.4 Regimul juridic al discriminării bazate pe criteriul de sex. 

7.5 Egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi în domeniul muncii 

7.6 Egalitatea de şanse şi de tratament în ceea ce priveşte accesul la educaţie, la sănătate, la 

cultură şi la informare 

7.7 Egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi în ceea ce priveşte participarea la luarea deciziei. 

----------------------------------------- 
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G. BIBLIOGRAFIA 

– PROPUNERE – 

 

1. Constituția României, republicată; 

2. Titlul I şi II ale părţii a VI-a din Ordonanţa de urgenţă a Guvernuluinr.57/2019, cu 

modificările şi completărileulterioare; 

3. Ordonanţa Guvernuluinr.137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor 

de discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

4. Legeanr.202/2002  privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

5. Legea nr.119/1996 cu privire la actele de stare civila, cu modificarile si completarile 

ulterioare 
6. Ordonanta Guvernului nr.27/2002 privind reglementarea activitatii de solutionare a 

petitiilor, cu modificarile si completarile ulterioare 

7. Ordonanta Guvernului nr.33/2002 privind reglementarea eliberarii certificatelor si 

adeverintelor de catre autoritatile publice centrale si locale, modificate de Legea 

nr.223/2002 

8. Legea nr.52/2003 privind transparenta decizionala cu modificarile ulterioare 

9. Legea cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice, cu 

modificarile si completarile ulterioare  

 

I. COORDONATE DE CONTACT PENTRU PRIMIREA DOSARELOR DE 

CONCURS 

 

Adresă de corespondență: Primaria Şopârliţa str.Principala,nr.121 

Telefon/fax:  

E-mail: primaria@primaria-soparlita.ro 

Persoană de contact:  Radu Marian, telefon 0786054266 

 

 

 

 

 

PRIMAR, 

Trepăduș Marijana  

 

 

…………………………………. 
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