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" RO MANIA 
Comuna SEACA DE PĂDURE, judeţul DOLJ 

PRIMĂRIA 

ANUNŢ 

Primăria Seaca de Pădure, cu sediul în comuna Seaca de Pădure sat Seaca de 
Pădure, nr.176, judeţul Dolj, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea 
postului vacant (personal contractual) de Bibliotecar. 

Dosarul de concurs va contine următoarele documente : 
a)cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei 
publice organizatoare; 
b )copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit 
legii, după caz; 
c )copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă 
efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea 
condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică; 

d)cametul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în 
meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie; 
e)cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale 
care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează; 
f)adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel 
mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului 
sau de către unităţile sanitare abilitate; 
g)curriculum vitae; 

Dosarele de concurs se depun la sediul Primăriei Seaca de Pădure, judeţul Dolj 
Persoană de contact : OSIAC SANDICA,Tel:0748499920 . 

Condiţii generale: 

a)are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a 
statelor 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 de 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 !n 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. 
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Condiţii specifice: 
- studii medii (liceu cu diploma de bacalaureat) 
- rară vechime 

Probe de concurs : 

- scris în data de 29.12.2020 ora 10:00 sediul Primăriei Seaca de Pădure, judeţul 
Dolj. 
" Interviu în maxim 4 zile lucrătoare de la data sustinerii probei scrise, sediul 
Primăriei Seaca de Pădure, judeţul Dolj. 

Bibliografie : 

- OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ - Partea VI- Titlul III. Personal 
contractual 

- Legea 334/2002 - legea bibliotecilor 

Calendar desfăsurare concurs : 

-
-
-
-

-

Publictate concurs: data limită publicare anunţ 04.12.2020 ; 
Data limită depunere dosare: 18.12.2020 ora 12:00; 
Data limită selecţie dosare şi afişare rezultate: 18.12.2020, ora 12:00; 
Proba scrisă 29.12.2020, ora 09:00, sediul Primăriei ; 
Afişare rezultat proba scrisă 29.12.2020 ora.14:00; 
Probă interviu maxim 4 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise; 
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