
 

Nr.448 din 03 februarie 2020 

A N U N Ţ 
 

 Comuna Pomârla, judeţul Botoşani, organizează în data de 02 martie 2020, ora 1000 şi 03 martie 

2020, ora 10°º, la sediul instituţiei, concurs, pentru ocuparea unui post vacant de bibliotecar, în cadrul 

aparatului de specialitate al primarului comunei Pomârla. 

 

 Condiţiile generale candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 3 din H.G nr. 286/2011, 

care  prevede: 

-  Poate ocupa un post vacant sau temporar vacant persoana care îndeplineşte următoarele 

condiţii:  

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 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.  

 

      Condiţii specifice prevăzute în fişa postului:  

o Studii  universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, în domeniul 

științelor administrative sau studii superioare de biblioteconomie; 

o Vechime: nu este cazul. 

 

Concursul pentru ocuparea postului vacant se organizează pe 3 etape  succesive, după cum 

urmează: 

a) selecţia dosarelor de înscriere; 

b) proba scrisă ; 

c) interviul. 

 proba scrisă  în data de 02 martie 2020, ora 1000,  la sediul Primăriei Comunei Pomârla; 

 interviul în ziua de 03 martie 2020, ora 1000, la sediul Primăriei Comunei Pomârla;  

Se pot prezenta la următoarea etapă numai candidaţii declaraţi admişi la etapa precedentă. 
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Dosarele de înscriere la concurs se vor depune la sediul Primăriei comunei Pomârla, 

secretariat, în perioada 05 – 18 februarie 2020 şi trebuie să conţină în mod obligatoriu 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) carnetul 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; 

 Copiile după actele pentru dosarul de înscriere se prezintă însoţite de documentele originale în 

vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea. 

Termenul de afişare al rezultatelor: în maxim o zi lucrătoare de la data finalizării fiecărei probe. 

 

Termenul de depunere al contestaţiilor: cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatelor 

fiecărei probe; 

 

Termenul de afişare al rezultatelor contestaţiilor: maxim o zi lucrătoare de la expirarea 

termenului de depune a contestaţiilor. 

 

Bibliografia este afişată la sediul Primăriei Comunei Pomârla. 

Informaţii suplimentare la telefon – 0231 ⁄ 622802, persoana de contact, Ioana RUSU - consilier. 

 

 

Primarul comunei Pomârla,                        Secretarul general al comunei, 

   Dumitru CHELARIU                                                                         Corina CHELARIU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

BIBLIOGRAFIE 

                pentru concursul de ocupare a postului de 

                                BIBLIOTECAR 

 
1. O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ – partea a-VI-a; 

2. Legea nr.16/1996 privind Arhivele Naţionale, actualizată; 

3. Legea bibliotecilor nr.334/2002;  

4. Ordinul nr.2062/2000 pentru aprobarea Normelor metodologice privind evidenţa, 

gestionarea şi inventarierea documentelor specifice bibliotecilor publice. 

 

 

       Primarul comunei Pomârla,              Secretarul general al comunei, 

         Dumitru CHELARIU                               Corina CHELARIU 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROMÂNIA 
 COMUNA POMÂRLA  
JUDEŢUL BOTOŞANI  

TEL: 0231622802 - FAX: 0374092172  
E-mail primariapomirla@yahoo.com 

 

 
 
 

mailto:primariapomirla@yahoo.com


 

 

CALENDARUL CONCURSULUI PENTRU OCUPAREA 

 POSTULUI DE BIBLIOTECAR 
 
 

 

Nr. 

Crt. 

Activităţi Data 

1. Publicarea anunţului 05.02.2020 

2 Depunerea dosarelor de concurs ale candidaţilor la 

Primăria comunei Pomîrla 

05.02.2020 – 18.02.2020 

3 Selecţia dosarelor de către membrii Comisiei de 

organizare si desfăşurare a concursului 

19.02.2020 

4 Afişarea rezultatelor selecţiei dosarelor 19.02.2020 

5 Depunerea contestaţiilor privind rezultatele 

selecţiei dosarelor  

20.02.2020 

6 Afişarea rezultatelor soluţionării contestaţiilor 20.02.2020 

7 Susţinerea probei scrise la Primăria comunei 

Pomârla 

02.03.2020, ora 1000 

8 Afişarea rezultatelor la proba scrisă 02.03.2020, ora 1400 

9 Depunerea contestaţiilor privind rezultatele 

obţinute la proba scrisă  

02.03.2020 

10 Afişarea rezultatelor soluţionării contestaţiilor 02.03.2020 

11 Susţinerea interviului la Primăria comunei 

Pomârla 

03.03.2020, ora 1000 

12 Comunicarea rezultatelor după susţinerea 

interviului 

03.03.2020, ora 1200 

13 Depunerea contestaţiilor privind rezultatul 

interviului  

03.03.2020 

14 Afişarea rezultatelor soluţionării contestaţiilor 03.03.2020 

15 Afişarea rezultatului final al concursului 03.03.2020 

16 Numirea pe funcţie 04.03.2020 

 

 

Primarul comunei Pomârla, 

Dumitru CHELARIU 

 


