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ANUNŢ
PRIVIND DESFĂŞURAREA EXAMENULUI/CONCURSULUI PENTRU

OCUPARE POST CONTRACTUAL VACANT

Primăria Comunei Băl ăte ti, jude ul Neamţ cu sediul în comuna Băl ăte ti, str. Florilor,ț ș ț ț ș
nr.61, organizează  concurs  pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a postului contractual
vacant , din cadrul  aparatului de specialitate al primarului comunei Băl ăte ti:ț ș

 Bibliotecar, studii superioare, gradul IA-   Compartiment biblioteca comunală

Data sustinerii examenului/concursului :
      -     12 aprilie  2021 - ora 1000 = proba scrisa
      -     14 aprilie  2021 - ora 1000 = interviul.

Examenul/concursul  va  avea  loc  la  sediul  institutiei  din  str.  Florilor,  nr.61  comuna
Băl ăte ti;ț ș

 Dosarele de inscriere se pot depune la sediul institutiei în termen de 10  zile  lucrătoare
de  la  la  data  afişării  anunţului  pentru  ocuparea  unui  post  vacant,  respectiv  data  de
02.04.2021, ora 14,00.

CONDITII DE PARTICIPARE:
Condiţii generale:

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 3 al Regulamentului-
cadru  aprobat  prin  Hotărârea  Guvernului  nr.  286  din  23  martie  2011,  cu  modificările  iș
completările ulterioare , respectiv:

a) are cetă enia  română,  cetă enie a altor  state membre ale Uniunii Europene sau a statelorț ț
apar inând Spa iului Economic European i domiciliul în România;ț ț ș
b) cunoa te limba română, scris i vorbit;ș ș
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exerci iu;ț
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e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează,  atestată  pe baza
adeverin ei medicale eliberate de medicul de familie sau de unită ile sanitare abilitate;ț ț
f) îndepline te condi iile de studii i, după caz, de vechime sau alte condi ii specifice potrivitș ț ș ț
cerin elor postului scos la concurs;ț
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvâr irea unei infrac iuni contra umanită ii, contraș ț ț
statului ori contra autorită ii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuireaț
justi iei, de fals ori a unor fapte de corup ie sau a unei infrac iuni săvâr ite cu inten ie, care arț ț ț ș ț
face-o incompatibilă cu exercitarea func iei, cu excep ia situa iei în care a intervenit reabilitarea.ț ț ț

Condiţii specifice:
  studii universitare de licen ă absolvite cuț   diplomă de licen ă sau echivalentăț
 vechime în specialitatea studiilor - 6 ani 
 calificare atestată prin diplomă/adeverin ă curs de biblioteconomie  ț

DOSARUL  DE  INSCRIERE pentru concursul  de  recrutare va  cuprinde
următoarele documente, conform art. 6 al  Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor
generale  de  ocupare  a  unui  post  vacant  sau  temporar  vacant  corespunzător  func iilorț
contractuale i a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare aș
personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice:

1.cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorită ii sau institu iei publiceț ț
organizatoare;

2.copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii,
după caz;

3.copiile  documentelor  care  să  ateste  nivelul  studiilor  i  ale  altor  acte  care  atestăș
efectuarea unor specializări, precum i copiile documentelor care atestă îndeplinirea condi iilorș ț
specifice ale postului solicitate de autoritatea sau institu ia publică;ț

4.carnetul  de  muncă  sau,  după  caz,  adeverin ele  care  atestă  vechimea  în  muncă,  înț
meserie i/sau în specialitatea studiilor, în copie;ș

5.cazierul judiciar sau o declara ie pe propria răspundere că nu are antecedente penaleț
care să-l facă incompatibil cu func ia pentru care candidează;ț

6.  adeverin ă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare ț

eliberată  cu  cel  mult  6  luni  anterior  derulării  concursului  de  către  medicul  de  familie  al

candidatului sau de către unită ilor sanitare abilitate;ț

7. curriculum vitae.
Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezin ă înso ite  de documentele originale iarț ț

ele se certifică pentru conformitate cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.
Rela ii suplimentare se ob in la sediul Primăriei Comunei Băl ăte ti, jude ul Neamţ-birouț ț ț ș ț

secretar -  telefon 0233/244006.
Primar,

ACOZMEI EMILIA


