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ANUNȚ CONCURS PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE NATURĂ  
CONTRACTUALĂ VACANTĂ DE BIBLIOTECARI (M) – 0,25 normă – funcție de 

execuție 
PE PERIOADĂ NEDETERMINATĂ 

Având în vedere: 
Art.30 din Legea nr.53/2003, privind Codul Muncii, cu modificările și completările 
ulterioare; 

- H.G. nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor 
generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor 
contractual și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat 
superioare personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu 
modificările și completările ulterioare; 

- Art.91 din Legea Educației Naționale nr 1/2011, cu modificările și completările 
ulterioare; 
- Ordonanța de urgență nr.77 din 26.06.2013; 
- HOTĂRÂRE nr. 1.027 din 11 noiembrie 2014; 

 

Condiții de participare: 
Poate participa la concursul pentru ocuparea a 0,25 normă de BIBLIOTECAR I (M) persoana 
care îndeplinește condițiile: 
 

Condiții necesare: 
• Absolvirea cu examen de diplomă a unei instituții de învățământ, secția biblioteconomie, sau 
a altor instituții de învățământ ai căror absolvenți au studiat în timpul școlarizării disciplinele de 
profil din domeniul biblioteconomiei; 
• Vechime: minim 7 ani de vechime în specialitatea postului; 
• Cunoştinţe bune de utilizare și operare PC ( Excel, Word, PowerPoint, Internet Explorer, 

poșta electronică); 
• Cunoștințe privind legislația din învățământul preuniversitar; 
• Cunoștințe privind întocmirea și administrarea corespondenței oficiale; 
• Cunoștințe de arhivarea documentelor; 
• Are vârsta minimă reglementată de prevederile legale; 
• Să aibă capacitate deplină de exercițiu; 
• Să aibă o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza 

adeverinței medicale eliberată de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate; 
• Cetățenia română și domiciliul stabil în România. 
 
 
 



 
Condițiile enunțate mai sus trebuie îndeplinite cumulat.  
 

Cererea de înscriere la concurs și documentele solicitate la înscriere se depun la 
secretariatul Școlii, în intervalul orar 9.00-13.00, în perioada 18.03.-31.03.2022. 

Relații suplimentare se pot obține la secretariatul unității sau la numărul de telefon 0236 
– 348.515. 
 
Dosarul de concurs va conține: 

• Cerere de înscriere la concurs adresată conducerii unității; 
• Curriculum Vitae, model European, însoțit de copii după documentele justificative; 
• Copia actului de identitate, a certificatului de naștere și de căsătorie (dacă este cazul); 
• Copie xerox după actele de studii; 
• Copia carnetului de muncă / Raport salariat REVISAL; 
• Cazier judiciar; 
• Adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel 

mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie sau de către 
unitățile sanitare abilitate; 

Copiile de pe actele de studii necesare se prezintă însoțite de documentele originale și se 
certifică pentru conformitate cu originalul de către conducerea unității. 

Concursul pentru ocuparea postului de BIBLIOTECAR – I (M) va avea loc în data de 
12.04.2022 – proba scrisă (ora:12:00), 13.04.2022 - proba practică (ora:12:00) și 14.04.2022 – 
proba de interviu (ora:12:00). 

PROCEDURA DE SELECŢIE: 

Probe de concurs: 
a) Selecția dosarelor 
b) Proba scrisă 
c) Proba practică 
d) Interviu. 
 

Notă: Punctajul minim de promovare a fiecărei probe este de 50 de puncte. Candidații 
care nu obțin minim 50 de puncte la fiecare probă de concurs nu pot participa la proba 
următoare. Punctajul final se calculează ca medie aritmetică a punctajelor obținute la fiecare 
probă. Se consideră admis candidatul care a obținut cel mai mare punctaj,dintre candidații care 
au concurat pentru postul vacant cu condiția ca acesta să fi obținut punctajul minim necesar. 
 
ATRIBUŢII GENERALE SPECIFICE POSTULUI (extras din fişa postului): 

 Organizează activitatea bibliotecii, asigură funcţionarea acesteia și este interesat de 
completarea raţională a fondului de publicaţii in concordanță cu activitatea școlară 
anuală; 

 Răspunde de gestionarea, securitatea și buna păstrare a colecțiilor și a dotării bibliotecii 
 Asigură necesarul de manuale; 
 Operează la timp în documentele de evidență a colecțiilor; 
 Verifică fondul de publicații în vederea selectării acestora pentru casare; 
 Realizează activități de recondiționare/legare a cărților și a altor publicații deteriorate; 
 Desfășoară activități de planificare a activității bibliotecii, de evidență și statistică a 

acesteia; 



 Elaborarea de proceduri operaţionale; 
 Pregăteşte şi sprijină buna folosire a mijloacelor audio-video din dotarea bibliotecii 

(DVD, calculator, videoproiector); 
 Organizează colecţiile bibliotecii în sistem electronic; 
 Întocmește fișele de evidență ale cititorilor utilizând un program IT de bibliotecă; 
 Elaborează oferta de servicii a bibliotecii şcolare ţinând cont de calitatea resurselor 

documentare de care dispune, accesibilitatea, adaptabilitatea, adresabilitatea lor şi de cererea în 
continuă schimbare a utilizatorilor ei; 

 Are în vedere următoarele servicii de bibliotecă: de dezvoltare a fondului de carte, de 
informare, bibliografice, de consultare a documentelor de bibliotecă, serviciile de acces, 
serviciile de referinţă, de împrumut la sala de lectură şi domiciliu şi serviciile de comunicare 
intra şi interinstituţională; 

 Identificarea nevoilor proprii de dezvoltare; 
 Participarea la activităţi de formare profesională şi dezvoltare în carieră; 
 Participarea permanentă la instruirile organizate de Inspectoratul Școlar Județean Galați; 
 Planificarea activităţii bibliotecii prin prisma dezvoltării instituţionale şi promovarea 

imaginii şcolii. 
Îndeplinirea altor atribuţii dispuse de şeful ierarhic superior şi/sau directorul, care 

pot rezulta din necesitatea derulării în bune condiţii a atribuţiilor aflate în sfera sa de 
responsabilitate. 

 Respectarea R.O.F.U.I.P., R.O.F.U.Î., R.I., a normelor şi procedurilor de sănătate şi 
securitate a muncii, de P.S.I. şi I.S.U. pentru toate tipurile de activităţi desfăşurate în cadrul 
unităţii de învăţământ. 
 
 
BIBLIOGRAFIE: 

- Legea 1/2011 - Legea Educației Naționale, cu modificările și completările ulterioare; 
- Legea bibliotecilor – Legea nr. 334 din 31 mai 2002,  republicată și actualizată 
- Fișa postului de bibliotecar OMECTS nr. 6143/2011 
- Manualul bibliotecarului școlar, Atelier didactic, București, 2003 – Rudeanu Laura 
- Regulament de organizare și funcționare a bibliotecilor școlare și a centrelor de 

documentare și informare OMECTS nr. 5556 din 07.10.2011 
- Metodologia de aplicare a normelor ISBD (M), BCU, ABIR Bucureşti 1993 
- Anexa nr. 2 la Ordinul MEN nr. 3597/18.06.2014 – Bucureşti 2014 
- Bibliotecarul şcolar – Ghid practic Eurodidact Cluj-Napoca 2002 – Ciubăncan Lucia 

 
TEMATICA DE CONCURS: 

1.  Rolul bibliotecii şcolare.  
 Funcţiile bibliotecii şcolare şi ale bibliotecarului şcolar 

2.  Dezvoltarea colecţiilor. Mijloace de completare a colecţiilor 
 Criterii de dezvoltare a colecţiilor în biblioteca şcolară 

3.  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. 

4.  Catalogarea publicaţiilor 
 Scopul catalogării publicaţiilor 
 Tipuri de cataloage 
 Organizarea cataloagelor 



5.  Realizarea fişei bibliografice a cărţii 
 Zonele ISBD(M) 
 Punctuaţia ISBD(M) 

6.  Clasificarea. Cotarea publicaţiilor 
 Scopul clasificării documentelor 
 Clasificarea zecimală, universală (clase, subclase, indicii auxiliari) 
 Tabele de autori. Semnul de autor 

7.  Organizarea colecţiilor 
 Organizarea bibliotecii 
 Aranjarea cărţilor la raft 

8.  Gestionarea bibliotecilor 
 Predarea – primirea unei biblioteci şcolare 
 Inventarul bibliotecilor 

Proceduri şi acte în contabilitate privind inventarierea colecţiilor bibliotecii şcolare 
9.   Eliminarea din gestiune a publicaţiilor 

 Casarea publicaţiilor 
 Proceduri de casare în biblioteca şcolară 

10.  Relaţii cu utilizatorii 
 Regulamentul intern al bibliotecii şcolare 
 Serviciul de împrumut 
 Sală de lectură 
 Statistica de bibliotecă 
 Marketingul de bibliotecă 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Concursul se va organiza conform calendarului următor: 
  

Nr. 
Crt. 

ETAPE DE CONCURS DATA/PERIOADA OBSERVAŢII 

1.  
Publicarea anunțului 18.03.2022 La secretariatul unității, 

pe site-ul școlii și în 
Monitorul Oficial 

2.  
Depunerea dosarelor la secretariatul 
unității 

18-31.03.2022 
Data limită: 31.03.2022 - 
ora 13:00 

La secretariatul unității 

3.  Selecția dosarelor depuse  05.04.2022-ora 12:00 La sediul unităţii 

4.  
Afișarea rezultatelor în urma selecției 
dosarelor 

05.04.2022-ora 14:00 La sediul unităţii 

5.  
Depunerea contestațiilor privind 
rezultatele selecției dosarelor 

05.04.2022-intervalul 
orar 14:00-16:00 

La sediul unității 

6.  
Afişarea rezultatelor contestaţiilor după 
validarea dosarelor 

05.04.2022-ora 16:00 La sediul unităţii 

7.  Desfăşurarea concursului 12.04.2022 La sediul unităţii 
8.  Proba scrisă 12.04.2022-ora 12:00 La sediul unităţii 
9.  Afişarea rezultatelor probei scrise 12.04.2022-ora 16:00 La sediul unităţii 

10.  
Depunerea contestaţiilor la proba scrisă 12.04.2022- intervalul 

orar 16:00-16:30 
La sediul unităţii 

11.  Afişarea rezultatelor finale proba scrisă 12.04.2022 – ora 17:30 La sediul unităţii 
12.  Proba practică 13.04.2022- ora 12:00 La sediul unității 
13.  Afişarea rezultatelor la proba practică 13.04.2022-ora 16:00 La sediul unităţii 

14.  
Depunerea contestaţiilor la proba 
practică 

13.04.2022- intervalul 
orar 16:00-16:30 

La sediul unităţii 

15.  Afişarea rezultatelor finale proba scrisă 13.04.2022 – ora 17:30 La sediul unităţii 
16.  Interviu  14.04.2022- ora 12:00 La sediul unității 
17.  Afişarea rezultatelor la interviu 14.04.2022 – ora 15:00 La sediul unităţii 
18.  Afişarea rezultatelor finale 14.04.2022 – ora 16:00 La sediul unităţii 

 
Candidații pot contesta numai propriile lucrări. 
Candidatul declarat reușit se încadrează pe perioadă nedeterminată. 
 
 

DIRECTOR, 
Prof. Cristina – Elena METEHĂU 


