
 
 

 

 

ANUNȚ 

 

Concurs pentru ocuparea postului de  

Bibliotecar școlar în învățământul preuniversitar, 

pe perioadă nedeterminată, 1 normă întreagă 

 

 

 Liceul Tehnologic „Vasile Cocea” Moldoviţa, județul Suceava, organizează concurs de 

recrutare pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a funcției contractuale de bibliotecar şcolar, 

1 normă întreagă. 

 

 Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să 

îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin 

Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:  

a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor 

aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România; 

b) cunoaște limba română, scris și vorbit; 

c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale; 

d) are capacitate deplină de exercițiu; 

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

adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate; 

f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit 

cerințelor postului scos la concurs; 

g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra 

statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea 

justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar 

face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea. 

  

 Condiţiile specifice în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei contractuale sunt: 

 studii superioare, cu examen de licenţă; 

 vechime în muncă: minim 2 ani; 

 absolvirea unui program de calificare/specializaare pentru ocupaţia de bibliotecar cu studii 

superioare; 

 cunoştinţe de utilizare a tehnologiei informaţiei (operare PC - WORD, EXCEL, 

POWERPOINT) 

 

 Concursul se va organiza conform calendarului următor: 

 25 octombrie 2017, ora 10.00 – proba scrisă; 

 26 octombrie 2017, ora 10.00 – interviu. 

 



 Dosarele de înscriere se depun la sediul instituției în termen de 10 zile de la publicarea 

anunțului. Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare 

a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și criteriilor de 

promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul 

bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de 

concurs care va conține următoarele documente: 

a. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției 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 și ale altor acte care atestă efectuarea unor 

specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale 

postului, solicitate de autoritatea sau instituția publică; 

d. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau 

în specialitatea studiilor, în copie; 

e. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l 

facă incompatibil cu funcția pentru care candidează; 

f. adeverință 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 

unitățile sanitare abilitate; 

g. curriculum vitae; 

h. alte documente relevante pentru desfăşurarea concursului. 

 

 Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului 

și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății. 

 În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente 

penale, dacă este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de 

concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a 

concursului. 

  

 Copiile documentelor vor fi însoțite de actele originale pentru validarea acestora și înscrierea 

conform cu originalul, în fața candidatului. 

  

 Relații suplimentare se pot obține la sediul Liceului Tehnologic „Vasile Cocea” Moldoviţa, 

comuna Moldoviţa, județul Suceava, telefon 0230336170. 

 

Bibliografie concurs: 

1. Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011 

2. Legea nr. 334 (r1) din 31/05/2002 Legea bibliotecilor, Text actualizat 2017, avându-se în vedere 

republicarea din Monitorul Oficial, Partea I, nr. 132 din 11 februarie 2005,  

3. Anexa  nr.  2b)  a  Legii  nr.  334/2002:  Norme  privind  încadrarea  cu  personal  de 

specialitate a bibliotecilor şcolare 

4. Ordinul  nr.  5079  din  31 august  2016 privind  aprobarea Regulamentului-cadru  de organizare 

şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar 

5. Regulament de organizare şi funcţionare a bibliotecilor şcolare şi a Centrelor de 

documentare şi informare, Anexă la OMECTS nr. 5556. din 7.10.2011, Publicat în Monitorul 

Oficial nr. 757, Partea I, joi 27 octombrie 2011 

6. OM nr. 3328/8.03.2002, dreptul Caselor Corpului Didactic de a înfiinţa în mediul urban  

şi rural, CDI-uri 

7. ARGATU   Daniela, Ghidul  bibliotecaruluui şcolar. Eurocompetenţe profesionale, Ed. Stef, 

Iaşi, 2014 

 



Tematica pentru concurs: 

I. Teorii şi tehnici de catalogare şi indexare 

1.  Ordonarea publicaţiilor în cataloage alfabetice pe nume de autori şi titlu (S.T.A.S. 8636-70) 

2. Tipuri de documente de bibliotecă. Recunoaşterea lor 

3. Elemente redacţionale ale unei publicaţii (carte sau serial) 

4. Prezentarea generală a ISBD. Norme. Tipuri 

5. Zonele ISBD(M.). Reguli. Punctuaţie specifică. Surse de informare 

II. Politicile de achiziţie 

1. Verificarea şi completarea colecţiilor 

2. Programul de achiziţii 

3. Surse de informare 

4. Căile de achiziţii 

III. Evidenţa publicaţiilor. Etape 

IV. Relaţiile bibliotecii cu publicul 

1. Înscrierea cititorilor. Tipizate folosite 

2. Accesul la colecţii 

3. Serviciile oferite de bibliotecă. Bibliotecarul – conduită profesională 

4. Promovarea activităţii de bibliotecă 

5. Conservarea colecţiilor 

V. Informare şi documentare 

VI. Legislaţie de bibliotecă 

VII. Arhiva bibliotecii 

 

Graficul de desfăşurare a concursului şi dispoziţii finale 
  Dosarele de înscriere la concurs se depun la secretariatul Liceului Tehnologic „Vasile Cocea” 

Moldoviţa, comuna Moldoviţa, judeţul Suceava, în perioada 17-20.10.2017, în intervalul orar 

8,00-12,00. 

  Informaţii suplimentare se pot obţine la tel. 0230336170 sau la secretariatul școlii. 

  Concursul va avea loc la sediul Liceului Tehnologic „Vasile Cocea” Moldoviţa, comuna 

Moldoviţa, judeţul Suceava, conform graficului de mai jos. 

  

Etapa de concurs Data /perioada Ora 

Depunerea dosarelor de concurs 17–20.10.2017 8,00-12,00 

Afișarea rezultatului pentru etapa 1 a concursului 20.10.2017 13,00 

Proba scrisă 25.10.2017 10,00 – 13,00 

Afișarea rezultatelor pentru etapa 2 a concursului 25.10.2017 17,00 

Interviu 26.10.2017 10,00 – 14,00 

Afișarea rezultatelor finale 26.10.2017 18,00 

Depunerea   contestațiilor 27.10.2017 08,00-14,00 

Afișarea rezultatelor finale, după contestații 27.10.2017 18,00 

 

 

  

  

Director, 

Prof. Daniela-Luminiţa Ceredeev 

 

 


