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ANUNŢ

Având in vedere prevederile OUG nr.57 2019 privind Codul Administrativ,
art.31 aIm. (1) din Legea nr. 153/2017 — Lege cadru privind salarizarea unitară a
personalului plătit din fonduri publice, art.1 şi art.5 din 1-Iotărârea 286 2011, rnodiíicată
şi cornpletată cu HG 1027 2014 pentru aprobarea Regulamentului cadru privind
stabilirea rnodalităţii de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător
funcçiilor contractuale şi a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale
irnediat superioare a personalului contractual plătit din fonduri publice şi Dispoziţia
nr.520 27.03.20 19 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a
concursului pentru ocuparea posturilor vacante şi temporar vacante pentru personalul
contractual din cadrul Primăriei Municipiului Oneşti şi Serviciilor publice ale
Consiliului local al Municipiului Oneşti şi arL2 din Legea ni.271 2015 pentru stabilirea
unor măsuri privind asigurarea funcţionalităţii instituţiilor şi autorităţilor publice
centrale şi locale.

Primăria Municipiului Oneşti

organizează în ziua de 1 februarie 2022, ora 09,00 la sediu,

CONCURS

pentru ocuparea unui post contractual vacant de execuţie bibliotecar tr.IA Ia Serviciul
Biblioteca municipală ,,Radu Rosetti” din cadrul Dirceţiei Cultură ~i Tineret

Condiţii ~enera1e de participare aşa cum sunt prevăzute de lege:

- cetăţenie română sau cetăţenia unui stat membru al UE;
- cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
- are vârsta minimum 18 ani împliniţi;
- să aibă Capacitate deplină de exerciţiu;
- să tie apt din punct de vedere medical pentru exercitarea funcţiei;
- să îndeplinească condiţiile de studii corespunzătoare postului;
- să îndeplinească condiţii minime de vechime în muncă!specialitatea

corespunzătoare postului;
- să nu aibă antecendente penale.



Condiţii specifice de participare aşa cum sunt prevăzute în flşa postului :

- studii : medii absolvite cu diplomă de bacalaureat;
- vechime în muncă : minim 7 ani ;
- cuno~tinţe de operare/programare pe calcu’ator: nivel mediu;

Dosarul de înscriere Ia COnCUrS va cuprinde următoarcle clocurnente:

- cerere de înscriere la COflCUľS (candidaţii vor primi forrnularul tipizat de Ia
Serviciul resurse umane, et.5, Camera 503);

- copia actului de identitate);
- copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor ~i ale altor acte care atestă

efectuarea unor specializări, precum ~i copiile documentelor care atestă
îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau
instituţia publică;

- carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă,
în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;

- cazier judiciar;
- adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare exercitării funcţiei;
- curriculum vitae (autobiografia pe scurt);

Copiile solicitate vor fi prezentate şi în original în vederea verificării
conformităţii copiilor Cu acestea.

Documentele vor § prezentate într-un dosar plic.

Dosarele complete se vor depune Ia Registratura generałă a Prirnăriei
Municipiului Oneşti până la data de 25 ianuarie 2022, on” 16.00.

Concursul se va desfăşura în 3 (trei) etape :

1. - selecţia dosarelor de înscriere
2. - proba scrisă
3. - interviul

Selecţia dosarelor de înscriere până Ia data de 28 ianuarie 2022.
Proba scrisă va avea bc în data de 1 februarie 2022, ora 09.00, ~a sediut

Primăriei municipiului Oneşti .

Interviul va avea bc în termen de maxim 4 zile lucrătoare de Ia data susţinerii
probei scrise.

Candidaţii pot contesta numai punctajele proprii, în termen de cel mult o zi
lucrătoare de Ia data afişării.

Participă Ia interviu pentru üincţia contractuală de execuţie, numai candidaţii
care au obţinut cel puţin 50 puncte la proba scrisă.
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