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ANUNT 
 

 
             Primaria Comunei Daesti organizeaza concurs de recrutare in vederea 

ocuparii funcţiei publice de conducere vacantă de Secretar general al unităţii 

administrativ-teritoriale comuna Dăeşti, Judeţul Vâlcea. 

 

       Data, locul şi  ora desfăşurării concursului: 

 

              Concursul pentru ocuparea postului se va desfăşura la Sediul Primăriei 

Dăeşti din localitatea Dăeşti, Jud. Vâlcea – sala de şedinţe a Consiliului Local şi 

va avea loc după următorul calendar: 

              - Dosarele de înscriere la concurs se depun în 20 de zile de la data 

publicării anunţului pe site-ul ANFP, respectiv in perioada 14.12.2020 – 

04.01.2021 

  - Proba scrisa se va desfasura in data de 15.01.2021, ora 10,00 

             - Proba interviu se va sustine in maximum  5 zile lucratoare dela data 

sustinerii probei scrise 

 

Condiţii de participare la concurs: 

 

1. Condiţiile generale 

                  - Condiţiile  prevăzute de art. 465 din din O.G. nr. 57/2019 privind 

Codul Administrativ 

2. Condiţii specifice:  

                   - studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau 

echivalentă în ştiinţe juridice, administrative 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 ; 

                  - 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. 

 

       Durata normală a timpului de muncă:  

Durata normală a timpului de muncă este de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână 

 

 

          Dosarul de concurs va cuprinde obligatoriu documentele prevazute de art. Nr. 

49 din Hotararea Guvernului nr. 611/2008, cu modificarile di completarile 

ulterioare. 

 
             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


