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ANUNŢ

Primăria Municipiului Oneşti, organizează în ziua de 22 noiembrie 2022, ora
09.00 Ia sediu, în conformitate cu prevederile art.554 din QUO nr.57/2019 privind
Codul Administrativ, art. 31 din Legea nr. 153/2017 Loge cadru privind salarizarea
unitară a personalului plătit din fonduri publice, H.G.286/20 11, pentru aprobarea
Regulamentului — cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post
vacant sau temporar vacant corespunzător füncţiilor contractuale şi a criteriilor de
promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual
din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare,
art.41- 45 din H.G 1027/2014 ~i Dispoziţia nr.520/27.03.2019 privind aprobarea
Regulamentului privind stabilirea modalităţii de ocupare a unui post vacant sau
temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în
grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din cadrul
Primăriei Municipiului One~ti.

EXAMEN DE PROMOVARE

în grad profesional imediat superior, pentru funcţiile contractuale do execuţie
bibliotecar gr.I, bibliotecar arhivist gr.I ~i bibliotecar gr.III Ia Serviciul Biblioteca

Municiplă ,,Radu Rosetti” din cadrul Direcţiei Cultură

Condiţii de participare:

- să aibă o vechime do minim 3 ani în gradul profesional din care promovează
- să fi obţinut calińcativul ,,foarte bine” la evaluarea performanţelor

profesionale individuale ccl puţin de două on în ultimii trei ani.

Dosarul de înscriere Ia examen va cuprinde următoarele documente:

- formular de înscriere
- adeverinţă eliberată de Serviciul Resurse Umane care să ateste vechimea în

gradul profesional din care promovează
- copiile fişelor de evaluare a performanţelor profesionale individuale din

ultimii 3 ani.( 2019, 2020 şi 2021)
- referatul de evaluare întocmit de şeful ierarhic conform art.4 1 din HG

286/2011, modificată ~i completată cu H.G.1027/2014



Dosarele complete se vor depune Ia Registratura generală a Primăriei
municipiului Oneşti până la data de 14 noiembrie 2022, ora 16.00.

Informaţii suplimentare se vor obţine Ia sediul Primăriei municipiului Oneşti,
Serviciul Resurse umane, relaţii cu publicul, etaj 5, camera 503 sau Ia numărul de
telefon 0234/3 24243, interior 216.



Municipiul Oneşti
Direcţia Cuitură
Biblioteca Municipală ,,Radu Rosetti”

BIBLIOGRAFIEt)

pentru examenul de promovare în grad profesional imediat superior pentru
füncţiile contractuale de execuţie:

bibliotecar gr. I, bibliotecar-arhivist gr. I şi bibliotecar gr. lila serviciul
Biblioteca Municipală ,,Radu Rosetti” din cadrul Direcţiei Cultură

Legea 334 2002 - Legea bibliotecilor publice republicată în Monitorul
Oficial al României nr. 132/11.02.2005;

. Regulamentul de organizare şi funcţionare a bibliotecilor publice din
01.10.1998, aprobatprin Ordinul Ministerului Culturii 2069 1998

. Săluc, Horvat - Introducere în biblioteconomie, Editura Grafoart, 1996

. Marinescu, Nicoleta, Biblioteconomie în mntrebări şi răspunsuri, Iaşi,
Editura Pim, 2009;

. Biblioteconoinie - Manual elaliotaL tIe tin çoleçţiv al BiblioĹecii
Naţionale, Bucureşti, 1994;

Direcţia Cultură ~i Tineret
Biblioteca Municipală “Radu Rosetti”,

*) Candidaţii vor avea in vedere modificările şi completările până Ia data organizării
concursului ale actelor normative indicate in bibliografie.


