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NR.3633/19.05.2014 

ANUNȚ CONCURS 
       Primaria comunei Stoeneşti , judetul Vâlcea organizează concurs pentru ocuparea   
funcției contractuale  de execuție vacante de Bibliotecar,debutant,clasaIII,clasa de 
salarizare 8 din  cadrul Bibliotecii Comunei Stoeneşti,aflata  în subordinea Consiliului 
Local al comunei Stoeneşti. 

Candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții de participare: 
a) cetatenia romana, cetatenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a 

statelor apartinand Spatiului Economic European si domiciliul in Romania; 
b)cunoaste limba romana, scris si vorbit; 
c)are varsta minima reglementata de prevederile legale; 
d)are capacitate deplina de exercitiu; 
e)are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata pe 

baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitatile sanitare 
abilitate; 

f)indeplineste conditiile de studii si, dupa caz, de vechime sau alte conditii specifice 
potrivit cerintelor postului scos la concurs; 

g)nu a fost condamnata definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, 
contra statului ori contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care 
impiedica infaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni 
savarsite cu intentie, care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei, cu exceptia 
situatiei in care a intervenit reabilitarea. 

Condiții specifice: 
- studii  medii absolvite cu diplomă de bacalaureat ; 
Concursul  constă în probă scrisă și interviu și se desfaşoara  in data de 19 iunie 

2014, ora 9,00- proba scrisa şi 20 iunie 2014,ora 9,00-interviul . 
Pentru inscrierea la concurs candidatii vor prezenta pana la data  30 mai 2014 , 

orele 13,00 la Secretariatul   din cadrul  Primariei  comunei Stoeneşti  un dosar de 
concurs care va contine urmatoarele documente: 

a)cerere de inscriere la concurs adresata conducatorului autoritatii sau institutiei 
publice organizatoare; 

b)copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit 
legii, dupa caz; 
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c)copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor si ale altor acte care atesta 
efectuarea unor specializari, copiile documentelor care atesta indeplinirea conditiilor 
specifice; 

d)copia carnetului de munca, conforma cu originalul, sau, dupa caz, o adeverinta 
care sa ateste vechimea in munca, in meserie si/sau in specialitatea studiilor; 

e)cazierul judiciar sau o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente 
penale care sa-l faca incompatibil cu functia pentru care candideaza; 

f)adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare eliberata 
cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al 
candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate; 

g)curriculum vitae; 
h)alte documente relevante pentru desfasurarea concursului. 

 
 

     PRIMAR                                                                      SECRETAR  
Gheorghe Dumbravă                                                        Jr. Mihai Matei  
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NR3634/19.05.2014 

BIBLIOGRAFIE 
pentru ocuparea postului Bibliotecar,debutant,clasaIII,clasa de salarizare 8 din  

cadrul Bibliotecii Comunei Stoeneşti,afla în subordinea Consiliului Local al comunei 
Stoeneşti, din data de 19 iunie 2014 - proba scrisa   

 
 

1. Legea nr. 215/2001-Legea administrației publice locale,republicata,cu 
modificările şi completările ulterioare ; 

2. Legea nr.477/2004- Lege privind Codul de conduita a personalului contractual din 
autoritățile si instituțiile publice; 

3. Legea nr.334/2002-Legea bibliotecilor,republicata,cu modificările şi completările 
ulterioare; 

4. Ordinul nr.2062/2000 pentru aprobarea Normelor metodologice privind evidenta, 
gestionarea si inventarierea documentelor specifice bibliotecilor publice ; 

5. Legea nr.22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanții si 
răspunderea in legătura cu gestionarea bunurilor agenților  economici, 
autoritarilor sau instituțiilor publice. 

 . 
 
 
     PRIMAR                                                                      SECRETAR  
Gheorghe Dumbravă                                                        Jr. Mihai Matei  
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