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ANUNT CONCURS POST BIBLIOTECAR SCOLAR 

SCOALA GIMNAZIALA “LIVIU REBREANU” organizeaza concurs pentru ocuparea unui 

post de 0,5 norma Bibliotecar scolar  

- 0,5 post bibliotecar IA cu studii superioare din cadrul Bibliotecii școlare  
 
Documentele solicitate pentru întocmirea dosarelor de concurs sunt: 
a. Cerere de înscriere la concurs adresată directorului școlii; 
b. Copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit 

legii după caz; 
c. Copiile documentelor care atestă nivelul studiilor și ale altor acte care atestă 

efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea 
condițiilor specifice; 

d. Copia carnetului de muncă, conformă cu originalul, sau după caz, o adeverință care 
să ateste vechimea în muncă, în meserie și/ sau în specialitatea studiilor; 

e. Cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente 
penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează. În cazul 
documentului prevăzut la lit. e), candidatul declarat admis la selecția dosarelor, 
care a depus la înscriere o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente 
penale, are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului 
judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului; 

f. Adeverința medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare a 
candidatului eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către 
unitățile sanitare abilitate (Medicina Muncii), în formatul standard stabilit de 
Ministerul Sănătații; 

g. Curriculum vitae; 
h. Alte documente relevante pentru desfășurarea concursului. 

 
Dosarele de înscriere se depun la sediul Școlii Gimnaziale Liviu Rebreanu – secretariat, 

in perioada 26.10.2020 – 09.11.2020. 
 
Condiții de participare la concurs: 

 

-  nivelul studiilor: superioare 

 absolvirea, cu examen de diploma de licenta, a unei instituții de învățământ, secția de 
biblioteconomie 

 alte instituții de învățământ ai căror absolvenți au studiat în timpul școlarizării 
disciplinele de profil din domeniul biblioteconomiei;  

 absolvenți ai învățământului postliceal sau liceal cu diplomă în domeniu/absolvirea cu 
examen de diplomă a unei instituții de învățământ, secția de biblioteconomie, care au 
urmat o forma de invatamant superior (cf. Legii nr.1/2011); 
- abilitati foarte bune de operare pe calculator, dovedite prin documente 
 



Conditii specifice: 
- vechime într- o functie similara de minimum 3 ani; 
- constituie avantaj experienta in functia de bibliotecar scolar intr-o institutie de 

invatamant; 
 
BIBLIOGRAFIE 
· Legea Bibliotecilor, nr. 334 / 31. 05. 2002, republicată şi actualizată. 
· Legea Educaţiei Naţionale – Legea nr. 1/2011 
· Fişa postului de bibliotecar OMECTS nr. 6143/2011 
· Regulament de organizare şi funcţionare a bibliotecilor şcolare şi a centrelor de documentare 
şi informare OMECTS nr. 5.556 din 7 octombrie 2011 
· Manualul bibliotecarului şcolar, Atelier didactic, Bucureşti, 2003 
· Metodologia de aplicare a normelor ISBD (M) 
· Studii de biblioteconomie, Ex. Ponto, Constanţa, REGNEALĂ Mircea, 2000 
  
  
TEMATICA 
1.    Rolul bibliotecii şcolare  

• Drepturile şi îndatoririle bibliotecarului şcolar  
• Activităţile specific bibliotecii 
• Colaborarea bibliotecii cu personalul didactic  

2.    Dezvoltarea colecţiilor  
• Mijloace de completare a colecţiilor 

3.    Evidenţa colecţiilor  
• Primirea publicaţiilor şi introducerea lor în gestiunea bibliotecii (acte şi activităţi 

legate de 
primirea publicaţiilor) 

• Documente de evidenţă (RMF, RI, fişe de evidenţă preliminară pentru  seriale) 
• Reguli de completare a R.M.F. şi R.I. 

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

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

6.    Clasificarea. Cotarea publicaţiilor  
            • Clasificarea zecimală universal (clase, subclase, indici auxiliari); 
            • Tabele de autori. Semnul de autor 
7.    Organizarea colecţiilor  
         • Organizarea bibliotecii 
         • Aranjarea cărţilor la raft 
8.    Gestiunea 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 şi sală de lectură 



            • Statistica de bibliotecă 
•  Marketingul de bibliotecă 

 

CONCURSUL VA CONSTA ÎN URMĂTOARELE ETAPE: 

1. Selecția dosarelor 

2. Proba scrisă – 100 de puncte 

3. Proba practica – 100 de puncte 

4. Interviu – 100 de puncte 

Candidații trebuie să obțină minim 70 de puncte la fiecare probă. Punctajul final se 

calculează ca medie aritmetică a celor două probe. Se consideră admiși candidații care au 

obținut cel mai mare punctaj, în ordine descrescătoare. 

 

Calendarul de desfasurare a concursului de ocupare a postului de Bibliotecar scolar, 

durata contractului individual de munca – perioada nedeterminata. 

 

Nr.crt. Etapa de concurs Data/Perioada Ora Locaţia 

1 Depunerea dosarelor candidaţilor 
26.10.2020- 
09.11.2020 9.00 – 16.00 Secretariatul scolii 

2 Selecţia dosarelor 10.11.2020   

3 
Afişarea rezultatelor selecţiei 
dosarelor 10.11.2020 16.00 Avizierul scolii 

4 Depunerea contestaţiilor 11.11.2020 9.00 – 11.00 Secretariatul scolii 

5 Afişarea rezultatelor contestaţiilor 11.11.2020 16.00 Avizierul scolii 

6 Proba scrisă 19.11.2020 9.00 - 10.30 Sala de examen 

7 Afişarea rezultatelor de la proba scrisă 
19.11.2020 

11.15 Avizierul scolii 

8 
Depunerea contestaţiilor în urma 
susţinerii probei scrise 

19.11.2020 
11.15-11.45 Secretariatul scolii 

9 Afişarea rezultatelor contestaţiilor 
19.11.2020 

12.15 Avizierul scolii 

10 Sustinerea probei practice 
19.11.2020 

12.30-13.30 
Laborator 

informatica 

11 
Afisarea rezultatelor dupa sustinerea 
probei practice 

19.11.2020 
14.00 Avizierul scolii 

12 Susţinerea interviului 
19.11.2020 

14.00 Sala de examen 

13 Afişarea rezultatelor finale 
19.11.2020 

16.00 Avizierul scolii 
 

 

Director, 

Prof. Caloian Florentina 

 


