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ANUNȚ 

 

Privind organizarea examenului de ocuparea postului vacant a funcției publice de 

Secretar General al Unității administrativ-teritoriale al Comunei Ulieș. 

Tip concurs: Recrutare pe funcţie publică de conducere vacantă în afara Agenţiei 

Data de sustinere a probei scrise: 23.03.2020, ora 10:00 

Locaţia de desfăşurare a concursului: Sediul primăriei Comunei Ulieș, județul Harghita 

Observaţii suplimentare: Persoana de contact: Fazakas Laszlo, consilier juridic Telefon: 

0746174833 E-mail: comunaulies@yahoo.com 

1. Concursul se publică la data de 20 februarie 2020 

2. Dosarele de concurs se depun la sediul autorităţii sau instituţiei publice organizatoare, în 

perioada 20 februarie 2020 – 10 martie 2020. 

3. Condiții specifice: Studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau 

echivalentă, în domeniul ştiinţelor juridice, administrative sau ştiinţe politice; Studii 

universitare de master , absolvite cu diplomă, 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, în condiţiile legii; Vechime în 

specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 5 ani. 

a. În cazul în care la concurs 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 
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ştiinţe politice şi care îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 465 alin. (3) din OUG 

nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu completările ulterioare şi art. 468 alin. 

(2) lit. a), din acelaşi act normativ, pot candida şi persoane care nu îndeplinesc 

aceste condiţii, în următoarea ordine: 

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 şi îndeplinesc condiţia 

prevăzută la art. 468 alin. (2) lit.a) din Codul Administrativ; 

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 specialitate juridică, administrativă sau ştiinţe politice; 

d. 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. 

4. Bibliografia: 

a. Partea III și Partea VI din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I. nr. 555 din 05 

iulie 2019, cu modificările și completările ulterioare; 

b. Legea 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici – Republicat în Monitorul 

Oficial al României, Partea I. nr. 365 din 29.05.2007, cu modificările și 

completările ulterioare; 

c. Constituția României, republicată, publicată în Monitorul Oficial cu numărul 767 

din data de 31 octombrie 2003 cu modificările și completările ulterioare. 


