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                                                                ANUNŢ 

Primăria comunei Lăcusteni, organizează concurs de recrutare în vederea 
ocupării pe perioadă nedeterminată a funcţiei contractuale de execuţie vacante de 
bibliotecar, studii medii, din cadrul Bibliotecii Publice Locale Lăcusteni, aflate în 
subordinea Consiliului Local al Comunei Lăcusteni. 

Concursul se organizează la sediul primăriei comunei Lăcusteni, în data de 
04.09.2019, ora 10.00  –  proba scrisă şi în data de 06.09.2019, ora 12.00  –  interviul. 
            Pentru a participa la concurs, concurenţii trebuie să îndeplinească condiţiile 
prevăzute de art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 286/2011, cu modificările şi 
completările ulterioare şi următoarele condiţii specifice: 

- studii liceale, respectiv studii medii liceale, finalizate cu diplomă de bacalaureat; 
- fără vechime în specialitate. 

Dosarele de înscriere se pot depune la Secretariatul primăriei, în termen de 10 
de zile de la data publicării anunţului în Monitorul Oficial al României, Partea a III- a 
nr. 910/09.08.2018 pag. 2 respectiv până pe data de 27.08.2019 şi vor conţine, în mod 
obligatoriu, documentele prevăzute la art. 6 din Hotărârea Guvernului nr. 286/2011, 
cu modificările şi completările ulterioare:  

        -  opis – 2 exemplare (unul rămâne la dosar și unul la candidat); 
        -  cerere pentru participare la concurs; 
        -  copie xerox carte de identitate (sau buletin) în termen de valabilitate; 
        -  copii documente studii ( diplomă bacalaureat); 
        - cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente 
penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează; 
        - 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; 
        -  curriculum vitae;       

            Copiile de pe actele mai sus menţionate se prezintă însoţite de documentele 
originale, care se certifică pentru conformitate cu originalul de către secretariatul 
comisiei de concurs  sau în copii legalizate. 
      Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele 
emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii. 
          În cazul cazierului judiciar, candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care 
a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, 
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