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În conformitate cu prevederile din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind 

Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare şi ale Hotărârii Guvernului nr. 

286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de 

ocupare a unui post vacant sau temporar vacant  corespunzator functiilor contractuale si a 

criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului 

contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice, cu modificările şi completările 

ulterioare, Primăria comunei CIORĂŞTI - Judeţul Vrancea organizează concurs pentru ocuparea 

pe perioadă nedeterminată a funcţiei contractuale de execuţie vacante de referent compartiment 

cultură. 

Concursul se desfăşoară la sediul instituţiei din Comuna CIORĂŞTI, sat CIORĂŞTI, 

județul Vrancea şi constă în 3 probe succesive, după cum urmează: 

1. selecţia dosarelor de înscriere: în termen de maximum 2 zile lucrătoare de la data 

expirării termenului de depunere a dosarelor (29 decembrie 2020-12 ianuarie 2021) - 14 

ianuarie 2021 

2. proba scrisă: 22 ianuarie 2021, ora 10:00; 

3. interviul - data si ora interviului se afişează odată cu rezultatele la proba scrisă, 

cu încadrarea în termenul de maximum 4 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise. 

Condiţiile de participare la concurs: 

a) are 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. 

Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul Primăriei comunei CIORĂŞTI, 

judeţul Vrancea, la secretarul comisiei de concurs, în termen de maximum 10 de zile lucrătoare 

de la data publicării anunţului în Monitorul oficial al României, partea a III şi pe pagina de 

internet a instituţiei,  respectiv în perioada 29 decembrie 2020-12 ianuarie 2021 şi trebuie să 

conţină obligatoriu documentele prevăzute la art. 6  din Hotărârii Guvernului nr. 286/2011 pentru 

aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post 

vacant sau temporar vacant  corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in 



 

 

grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar 

platit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare, după cum urmează: 

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; 

c) copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor si ale altor acte care atesta efectuarea unor 

specializari, precum si copiile documentelor care atesta indeplinirea conditiilor specifice ale 

postului solicitate de autoritatea sau institutia publica; 

d) carnetul de munca sau, dupa caz, adeverintele care atesta vechimea in munca, in meserie si/sau 

in specialitatea studiilor, in copie; 

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; 

(2) Adeverinta care atesta starea de sanatate contine, in clar, numarul, data, numele emitentului si 

calitatea acestuia, in formatul standard stabilit de Ministerul Sanatatii. 

(3) In cazul documentului prevazut la alin. (1) lit. e), candidatul declarat admis la selectia 

dosarelor, care a depus la inscriere o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente 

penale, are obligatia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai 

tarziu pana la data desfasurarii primei probe a concursului. 

(4) Actele prevazute la alin. 1 lit. b)-d) vor fi prezentate si in original in vederea verificarii 

conformitatii copiilor cu acestea. 

 Pentru prevenirea raspândirii COVID-19,  documentele enumerate mai sus împreună se 

pot transmite electronic  la adresa de e-mail ciorasti@comunaciorasti.ro  şi se prezină în original, 

în ziua probei scrise, 22 ianuarie 2021, ora 8:30. 

 Relații suplimentare se pot obține la sediul Primăriei comunei CIORĂŞTI- Judeţul 

Vrancea, telefon:0237-258001, persoană de contact – Scîrlet Cornelia, 

      Anexăm în continuare: 

- Bibliografia  - potrivit Anexei 1 

- Atribuţiile postului - potrivit Anexei 2 

 

        

Primar, 

BRĂICĂU NICOLAE-GABRIEL 

 



 

 

Anexa 1 

B I B L I O G R A F I E 

pentru concursul/examenul organizat în vederea ocupării funcţiei contractuale de execuţie 

vacante de referent Compartimentul cultură din aparatul de specialitate al primarului 

 

1. Constituţia României;  

2. Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ,  republicată cu 

modificările și completările ulterioare, din care:  

▪ Partea a III-a, Admnistrația publică locală, 

3. Ordonanta Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea si sanctionarea tuturor formelor de 

discriminare, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; 

4. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de sanse si de tratament intre femei si barbati, 

republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; 

5. Hotărârea Guvernului nr. 2862011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea 

principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant  corespunzator functiilor 

contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a 

personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice, cu modificările şi 

completările ulterioare;   

6.  Legea 334/2002-Legea bibliotecilor, republicată 

7. Legea 186/2003 privind promovarea culturii scrise 

8. Legea 292/2003 privind organizarea și funcționarea așezămintelor culturale 

9. Legea 182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural național mobil 

10. Legea 22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanții și răspunderea în 

legătură cu gestionarea bunurilor, modificată prin Legea 54/1994. 

Legea 120/2006 - Legea monumentelor de for public; 
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Anexa 2 

DESCRIEREA OCUPAŢIEI 

În managementul activității cultural-artistice biblioteca este o componentă importantă a 

vieţii social-culturale, înseamnă o colecţie organizată de cărţi, publicaţii şi seriale (ziare, reviste 

etc.), alte documente grafice şi audiovizuale şi pe alte suporturi, precum şi serviciile unui 

personal capabil să asigure şi să pună la dispoziţie aceste materiale utilizatorilor săi, în scopul 

satisfacerii necesităţilor de educare, informare, documentare,cercetare şi recreare ale acestora. 

Obiectivul general: facilitarea accesului la informaţie 

Obiective specifice: 

-complexitatea activităţii biblioteconomice şi psihopedagogie; 

 -diversitatea operaţiilor biblioteconomice şi ale acţiunilor cu utilizatorii; 

 -efort fizic şi psihic; 

 -minuţiozitate, precizie, acurateţe în executarea operaţiunilor biblioteconomice şi de redactare; 

 -necesitatea cunoaşterii metodelor şi tehnicilor actuale în biblioteconomie, 

informare,documentare, lectură,  munca intelectuală; 

-necesitatea unor solide cunoştinţe de cultură generală; 

 - necesitatea unor aptitudini deosebite în relaţiile cu utilizatorii: intuiţie cognitivă, tact 

pedagogic, spirit de cooperare, incluzând solicitudine, capacitate de solicitare empatică, precumşi 

răbdare, calm, amabilitate, politeţe, fermitate, promptitudine.  

 SARCINILE ŞI RESPONSABILITAŢILE POSTULUI DE MUNCA   

- raspunde de managementul activităților artistice: activități artistice tradiționale și activități 

artistice moderne; 

- răspunde de promovarea și conservarea patrimoniului cultural local: patrimoniu cultural 

imaterial, patrimoniu cultural de for public și patrimoniu cultural material; 

- stimularea și dezvoltarea educațional-culturală a elevilor și adulților; 

- răspundere privind gestionarea, securitatea şi buna păstrare a colecţiilor şi a dotării bibliotecii; 

 - operarea la timp în documentele de evidenţă a colecţiilor; 

- verificarea colecţiilor în vederea selectării publicaţiilor pentru casare; 

 -  recuperarea la timp a publicaţiilor împrumutate; 

- atragerea elevilor la bibliotecă şi stimularea lecturii; 

- acţiuni instructiv-educative, informativ-formative iniţiate în colaborare cu cadrele didactice; 

- propuneri privind componenţa colectivului de sprijin al bibliotecii în rândul solicitanților. 

ACTIVITĂŢI SPECIFICE: 

- realizarea unei colecții muzeale din ilustrații foarte vechi din comună; 

- reprezentarea culturală a sărbătorilor locale; 

- realizarea unui studiu de antropologie culturală a comunei împreună cu DIRECŢIA PENTRU 

CULTURĂ ŞI PATRIMONIU NAŢIONAL VRANCEA; 

- evidenţa şi popularizarea publicaţiilor; 

 -achiziţii şi casare de publicaţii; 

 - depozitare, catalogare, clasificare, împrumut, colaborarea cu unele compartimente ale C.C.D.în 

vederea realizării activităţii de formare continuă, participarea obligatorie la stagii de 

pregătireiniţială şi continuă. 
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