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     Anexa la procesul-verbal nr. 2672 din 17.03.2023 

 

A N U N Ţ 

 

În urma analizării dosarelor de înscriere depuse în vederea participării la concursul de recrutare 

organizat în ziua de 23.03.2023 – proba scrisă, pentru ocuparea funcțiilor publice de conducere 

vacante de : 

1. Secretar general al U.A.T. Oțeleni; 

din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Oțeleni, județul Iași, comisia de 

concurs, întrunită în data de 17.03.2023 comunică rezultatul selecției de dosare: 

 

1. Dosarul nr. 1982/27.02.2023, pentru funcția de conducere de secretar geneal al U.A.T. 

Oțeleni, ......................ADMIS.  

2.  Dosarul nr. 2023/28.02.2023, pentru funcția de conducere de secretar geneal al U.A.T. 

Oțeleni, ......................RESPINS - nu îndeplinește condițiile stipulate: 

- la art. 465 alin. 3 din Ordonanța de urgentă nr. 57/2019 („Pentru ocuparea funcţiilor 

publice de conducere, candidaţii trebuie să fie absolvenţi cu diplomă ai studiilor 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”); 

- și la sectiunea 11 art. 153 din Legea Educației nr.1/2011  („programele de studii 

universitare de master reprezintă al II-lea ciclu de studii universitare și se finalizează prin nivelul 

7 din EQF/CEC și din Cadrul Național al Clarificărilor. Acestea au o durată normală de 1 – 2 ani 

și corespund unui număr minim de credite de studii transferabile, cuprins între 60 și 120”), 

candidatul având un certificat de atestare a competențelor profesionale cu 30 de credite.  

3. Dosarul nr. 2481/13.03.2023 pentru funcția de conducere de secretar geneal al U.A.T. 

Oțeleni, ......................ADMIS. 

 

Prezentul anunț se afișează la data de 17.03.2023, ora 13.00 la avizierul Primăriei 

comunei Oțeleni, județul Iași. 

 

Cu drept de contestație la secretarul Comisiei de soluționare a contestațiilor, la sediul 

Primăriei comunei Oțeleni, județul Iași, în termen de 24 de ore de la afișare (până la data de 

20.03.2023, ora 13.00) 

 

 

Secretar comisie, 

Dieac Carmena 

 


