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Nr. 6421 / 27.06.2022 

 

A N U N Ţ 
 

Primăria Comunei Măgura organizează concurs, pentru ocuparea următoarelor posturi, pe 

durată nedeterminata: 

 

NR. 

POSTURI 

FUNCTIA NIVELUL 

POSTULUI/ 

STUDII 

LOCUL DE MUNCA 

1 BIBLIOTECAR Superioare COMPARTIMENT CULTURĂ / 

ARHIVĂ 

 

Condiţii de participare:  

 

✓ Conform Codului Muncii;  

✓ Hotărârea nr. 286 din 23 martie 2011pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind stabilirea 

principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor 

contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a  

personalului contractual din sectorul bugetar  plătit din fonduri publice; 

✓ Înscrierile se fac până la data de 14.07.2022, ora 13.00, la Serviciu Resurse Umane (Biroul 

Personal);  

✓ Concursul va avea loc la Primăria Comunei Măgura – Sala de ședințe. 

 

I. La concursul organizat pentru ocuparea posturilor vacante poate participa orice persoană care 

îndeplineste urmatoarele conditii generale și specifice pentru ocuparea respectivelor funcții: 

 

A) Conditii generale (conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 

286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare): 

✓ are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor  

aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România; 

✓ cunoaște limba română, scris și vorbit; 

✓ are vârsta minimă reglementată de prevederile legale; 

✓ are capacitate deplină de exercițiu; 

✓ are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza 

adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate; 

✓ îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit 

cerințelor postului scos la concurs; 

✓ nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra 

statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică 

înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu 

intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a 

intervenit reabilitarea. 

 

 

B) Conditii specifice 

• nivelul  studiilor – studii superioare absolvite cu diploma de licență; 

• vechime  in muncă necesară ocupării postului - minim 3 ani; 
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• vechime în specialitatea studiilor – minim 3 ani. 

 

 

II. Dosarul de concurs va cuprinde următoarele documente în xerocopie şi original:  

 

✓ cerere de inscriere la concurs (cererea tip va fi pusă la dispozitia candidaților în momentul 

depunerii dosarului la Biroul Personal); 

✓ copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii, dupa caz  

(certificat de naștere, certificat de casătorie); 

✓ copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor 

specializări, precum și copiile documentelor care atesta îndeplinirea condițiilor specifice ale 

postului solicitate de autoritatea sau instituția publică; 

✓ copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverinţă/revisal care să ateste vechimea în muncă 

şi, după caz, în specialitate; 

✓ cazierul judiciar și certifícat de integritate comportamentală, eliberate cu cel mult 6 luni anterior 

derulării concursului (se eliberează de la Politie); 

✓ adeverinţă medicala care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberata cu cel mult 6 luni 

anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitațile 

sanitare abilitate; 

✓ curriculum vitae; 

✓ declarația de consimțământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal (va fi pusă la 

dispoziția candidaților în momentul depunerii dosarului la Registratură); 

✓ dosar cu șină. 

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, 

adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității 

copiilor cu acestea. 

III. Calendarul de desfășurare al concursului: 

✓ 30.06.2022 – 14.07.2022 – depunerea dosarelor, în intervalul orar 08,00 – 13,00; 

✓ 15.07.2022 – selecția dosarelor; 

✓ 15.07.2022 ora 13,00 – afișarea rezultatelor selecției dosarelor candidaților; 

✓ 18.07.2022 pana la ora 13,00 - depunerea contestațiilor cu privire la selecția dosarelor; 

✓ 19.07.2022 pana la ora 13,00 – soluționarea și afișarea contestațiilor cu privire la selecția 

dosarelor; 

✓ 22.07.2022– proba scrisă; 

✓ 22.07.2022 ora 16,00 – afișare rezultate proba scrisă; 

✓ 25.07.2022 pana la ora 13,00 - depunere contestații la proba scrisă; 

✓ 26.07.2022 pana la ora 13,00 - afișare rezultate soluționare contestații la proba scrisă; 

✓ 27.07.2022 - proba de interviu; 

✓ 27.07.2022 ora 16,00 - afișarea rezultatelor obținute la proba de interviu; 

✓ 28.07.2022 pana la ora 13,00 - contestații cu privire la rezultatele interviului; 

✓ 29.07.2022 pana la ora 13,00 - soluționarea și afișarea soluționării contestațiilor cu privire la 

interviu; 

✓ 01.08.2022 ora 16,00  - afișare rezultat final al concursului. 

V. Desfașurarea concursului pentru ocuparea posturilor vacante:  

 

1) Concursul pentru ocuparea posturilor vacante constă în 3 etape succesive, după cum 

urmează: 

a) selecția dosarelor de înscriere; 

b) proba scrisă; 

c) interviul. 

 

2) Se pot prezenta la următoarea etapă numai candidații declarați admiși la etapa anterioară. 



 

Durata probei scrise se stabileşte de comisia de concurs în funcţie de gradul de dificultate şi 

complexitate al subiectelor, dar nu poate depăşi 3 ore; 

 

Sunt declarati admisi la fiecare probă (proba scrisă, interviu și/sau proba practică) candidații care au 

obtinut minimum 50 de puncte; 

 

Punctajul final se calculează ca medie aritmetică a punctajelor obţinute la proba scrisă şi/sau la proba 

practicăși interviu, după caz. 

 

Comunicarea rezultatelor la fiecare probă a concursului, inclusiv a rezultatelor finale ale concursului, se 

face prin menţionarea punctajului final al fiecărui candidat şi a sintagmei "admis" sau "respins", prin 

afişare la avizierul unității. Comunicarea rezultatelor finale se face în termen de maximum 3 zile 

lucrătoare de la data susţinerii ultimei probe. 

 

Se consideră admis la concursul pentru ocuparea unui post vacant candidatul care a obţinut cel mai mare 

punctaj dintre candidaţii care au concurat pentru acelaşi post, cu condiţia ca aceştia să fi obţinut 

punctajul minim necesar. 

 

Anunțul de concurs se afișează la avizierul Primăriei Măgura, Județul Bacău, din str. Emil Brăescu, nr. 

1161, Bacău, precum și pe site-ul instituției, www.primaria-magura.ro. 

 

 Tematicile, bibliografiile și fișele de post sunt anexate prezentului anunț. 

 

Menționăm că postul se încadrează în bugetul de venituri și cheltuieli aprobat. 

 

 

Candidatul declarat admis la concursul de ocupare a postului vacant este obligat să se 

prezinte la post in termen de până la 15 zile calendaristice de la data afișării rezultatului final al 

concursului. 

 

PRIMAR 

IORDACHE COSTRAȘ 

 

SECRETAR COMUNĂ 

IRINA ELENA SILAV 

 

CONTABIL 

POPA MARICICA 

 

CONSILIER JURIDIC 

VALERIU EUGEN ROTARU 


