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NR. 2775/16.03.2018

ANUNŢ
Primăria comunei Bucşani , judeţul Dâmboviţa, cu sediul în comuna Bucşani , sat Bucşani,
strada Principală , nr. 1228 , cod fiscal 4344490, organizează concurs în vederea ocupării postului
contractual vacant de :
1. BIBLIOTECAR II – Compartiment ,,BIBLIOTECĂ “
Pentru a ocupa un post vacant sau temporar vacant,candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele
condiţii generale , conform art. 3 al Regulamentului – cadru aprobat prin HG nr. 286/2011 , cu
modificările şi completările ulterioare :
a) are cetăţenie română , cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a altor state
aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România ;
b) cunoaşte limba română , scris şi vorbit ;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale ;
d) are capacitate deplină de exerciţiu ;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează , atestată pe baza
adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau unităţile sanitare abilitate ;
f) îndeplineşte condiţiile de studii , şi după caz , de vechime sau alte condiţii specifice potrivit
cerinţelor postului scos la concurs ;
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii , contra statului
ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul , care împiedică înfăptuirea
justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie , care ar
face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei , cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea .
Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei
contractuale , sunt :
- studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat ;
- vechime în muncă : 1 (un) an .
Concursul se va organiza conform calendarului următor :
- 2 Aprilie 2018 , ora 16 00, termenul limită de depunere a dosarelor , la sediul Primăriei
Bucşani , judeţul Dâmboviţa;
- 19 APRILIE 2018 , ora 1000 proba scrisă ;
- Data şi ora susţinerii interviului se va comunica după susţinerea probei scrise .

Dosarul de concurs va cuprinde :
1. Cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului instituţiei publice organizatoare ;
2. Copia actului de identitate sau orice alt act care atestă identitatea , potrivit legii ;
3. Copiile documentelor care atestă nivelul studiilor şi alte altor documente care atestă efectuarea
unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice
ale postului, solicitate de autoritatea sau instituţia publică ;
4. Carnetul de muncă ,după caz , adeverinţa care atestă vechimea în muncă ;
5. Cazier judiciar ;
6. Adeveverinţă medicală care să ateste starea de sănătate , eliberată cu cel mult 6 luni anterior de
către medicul de familie ;
7. Curriculum vitae.
Documentele depuse în copii vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii
copiilor cu acestea.
CONCURSUL VA AVEA LOC LA DATA ŞI ORA
MENŢIONTATĂ ,LA SEDIUL
BIBLIOTECI JUDEŢENE ,, ION HELIADE RĂDULESCU“ DÂMBOVIŢA, STRADA STELEA , NR.
2 , MUNICIPIUL TÂRGOVIŞTE, JUDEŢUL DÂMBOVIŢA.
BIBLIOGRAFIA DE CONCURS :
 Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare ;
 Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi
instituţiile publice ;
 Legea bibliotecilor nr. 334/2002 , republicată , cu modificările şi completările ulterioare
Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei comunei Bucşani , la secretarul comisiei de
concurs , date de contact tel . : 0245 / 235041

Primar ,
NIŢĂ CONSTANTIN

