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A N U N Ţ 

DE ORGANIZARE A CONCURSULUI PENTRU OCUPAREA UNUI POST 

VACANT DE BIBLIOTECAR  PE PERIOADĂ NEDETERMINATĂ 

 

Având în vedere: 

- Art. 30 din Legea nr. 53/2003, privind Codul Muncii, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

- H.G. nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamtului-cadru privind stabilirea principiilor 

generale 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 sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin 

Hotărârea Guvernului nr. 286/2011; 

- Art.91 din Legea Educaţiei Naţionale nr.1/2011 

 

LICEUL TEORETIC „NEMETH LASZLO” Baia Mare organizează concurs pentru 

ocuparea postului vacant de Bibliotecar pe perioadă nedeterminată. 

 

CONDIŢII DE PARTICIPARE LA CONCURS 

 

 Condiţii generale 

- are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor 

aparţinând Saţiului Economic European şi domiciliul în România; 

- cunoaşte limba română, scris şi vorbit; 

- are vârsta minimă reglementată de prevederile legale; 

- are capacitate deplină de exerciţiu; 

- are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza 

adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţi sanitare abilitate; 

- îndeplineşte condiţiile de studii; 

- nu a fost condamnat definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra 

statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică  
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înfăptuirea justiţiei, de fals sau 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: 

- studii superioare absolvite cu diplomă de licenţă; 

- absolvirea cu examen de diplomă a unei instituţii de învăţământ ai căror absolvenţi au 

studiat în timpul şcolarizării disciplinele de profil din domeniul biblioteconomiei; 

- cunoştinţe de operare PC: Word, Excel, Internet; 

- să nu fi avut abateri disciplinare la locurile de muncă anterioare; 

- abilităţi de comunicare; 

- sociabil, comunicativ, abilităţi de muncă în echipă; 

- vechime în muncă în domeniu : minim 1 an; 

 

DOCUMENTE DE ÎNSCRIERE LA CONCURS 

 

- Cerere de înscriere 

- Copia actului de identitate; 

- Copii ale actelor de studii (diplomă bacalaureat, diplomă licenţă, atestate) 

- Copia certificatului de naştere 

- Copia certificatului de căsătorie (dacă este cazul); 

- Copia carnetului de muncă/Raport salariat REVISAL, adeverinţe de vechime; 

- Cazier judiciar; 

- Adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate; 

- Curriculum vitae. 

 

Copiile solicitate vor fi însoţite de documentele în original pentru 

conformitate cu originalul. 

 

 

Perioada de depunere a dosarelor de înscriere: 31.01.2020 – 13.02.2020, între orele 

9,00-15,00, la secretariatul liceului, str. Luminişului nr.1. 
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 BIBLIOGRAFIE 

 

1. Legea bibliotecilor- Legea nr. 334/2002 republicată în 2005 şi actualizată; 

2. Legea Educaţiei Naţionale nr.1/2011, cu modificările şi completările ulterioare; 

3. Fişa postului de bibliotecar OMECTS nr. 6143/2011; 

4. Regulamentul de organizare şi funcţionare a bibliotecilor şcolare şi a centrelor de 

documentare şi informare OMECTS nr. 5556 din 07.10.2011; 

5. Manualul bibliotecarului şcolar – Rudeanu Laura, Bucureşti din 2003; 

6. Metodologia de aplicare a normelor ISBD (M), BCU, ABIR, Bucureşti, 1993; 

7. Anexa nr.2 la Ordinul MEN nr. 3597/18.06.2014 – Bucureşti 2014;    

8. Bibiliotecarul şcolar – Ghid practic Eurodidact Cluj Napoca 2002-Ciubăncan Lucia. 

 

 

    TEMATICA PENTRU CONCURS 

 

 Rolul bibliotecii şcolare; 

 Funcţiile bibliotecii şcolare şi ale bibliotecarului şcolar; 

 Dezvoltarea colecţiilor: 

- Mijloace de completare a colecţiilor, 

- Criterii de dezvoltare a colecţiilor în bibloteca şcolară; 

     Evidenţa colecţiilor       

- Proceduri de evidenţa publicaţiilor, 

- Primirea publicaţiilor şi introducerea lor în gestiunea bibliotecii, 

- Documente de evidenţă (RMF, RI, Fişe de evidenţă preliminară pentru seriale) 

- Reguli de completare a RMF, RI. 

 Catalogarea publicaţiilor 

- Scopul catalogării publicaţiilor 

- Tipuri de cataloage 

- Organizarea cataloagelor 

 Realizarea fişei bibliografice a cărţii 

- Zonele ISBD (M) 

 

 Punctuaţia ISBD (M) 

 Clasificarea. Cotarea publicaţiilor 

- Scopul clasificării documentelor 
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- Clasificarea zecimală, universală (clase, subclase, indicii auxiliari) 

- Tabele de autori. Semnul de autor 

 Organizarea colecţiilor 

- Organizarea bibliotecii 

- Aranjarea cărţilor la raft 

 Gestionarea bibliotecilor 

- Predarea – primirea unei biblioteci şcolare 

- Inventarul bibliotecilor 

- Proceduri şi acte în contabilitate privind inventarierea colecţiilor bibliotecii şcolare 

 Eliminarea din gestiune a publicaţiilor 

- Casarea publicaţiilor 

- Proceduri de casare în biblioteca şcolară 

 Relaţii cu utilizatorii 

- Regulamentul intern al bibliotecii şcolare 

- Serviciul de împrumut 

- Sală de lectură 

- Statistica de bibliotecă 

- Marketingul de bibliotecă 

 

 

GRAFIC DESFĂŞURARE CONCURS 

 

 Depunerea dosarelor de concurs la secretariatul unităţi  -  31.01.-13.02.2020 

 Selecţia dosarelor de către membrii comisiei de concurs – 14.02.2020 

 Afişarea rezultatelor selecţiei de dosare – 14.02.2020, ora 12,00 

 Depunerea contestaţiilor privind rezultatele selecţiei dosarelor – 14.02.2020 până la ora 

14,00 

 Soluţionarea contestaţiilor şi afişarea rezultatelor în urma contestaţiilor privind selecţia 

dosarelor – 14.02.2020 ora 16,00 

 Desfăşurarea probei scrise – 24.02.2020 ora 9,30 

 Afişarea rezultatelor la proba scrisă – 24.02.2020 ora 13,00 

 Depunerea contestaţiilor la proba scrisă – 24.02.2020 până la ora 15,00 

 Soluţionarea contestaţiilor şi afişarea rezultatelor în urma contestaţiilor la proba scrisă – 

25.02.2020 ora 9,00 

 Desfăşurarea probei practice – 25.02.2020 ora 10,00 

 Afişarea rezultatelor la proba practică – 25.02.2020 ora 13,00 

 Depunerea contestaţiilor la proba practică – 25.02.2020 ora 14,00 
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 Soluţionarea contestaţiilor şi afişarea rezultatelor în urma contestaţiilor la proba practică – 

25.02.2020 ora 15,00 

 Desfăşurarea interviului – 26.02.2020 ora 11,00 

 Afişarea rezultatelor la proba de interviu – 26.02.2020 ora 13,00 

 Depunerea contestaţiilor la proba de interviu – 26.02.2020 ora 14,00 

 Soluţionarea contestaţiilor şi afişarea rezultatelor în urma contestaţiilor la proba de interviu 

– 26.02.2020 ora 16,00 

 Afişarea rezultatelor finale – 27.02.2020 ora 10,00 

      

 

NOTĂ: 

 

Conform H.G. 286/2011 sunt declarați admiși la proba scrisă candidații care au obținut 

minim 50 puncte, sunt declarați admiși la interviu candidații care au obținut minim 70 puncte; 

proba practică este eliminatorie, punctajul minim obţinut fiind 50 puncte. 

Relații suplimentare la secretariatul unității, str. Luminişului nr.1 – telefon: 0262213586. 

Persoane de contact: -dr. Váradi Izabella – director – telefon: 0745227704 

                                  -Paşca Erika-Ingrid – secretar – telefon: 0740051428 

 

 

 

 

  

 

    

 


