
ANUNŢ

PRIVIND CONCURSUL DE OCUPARE A POSTULUI CONTRACTUAL VACANT 
BIBLIOTECAR -  STUDII SUPERIOARE, CU NORMĂ ÎNTREAGĂ PE PERIOADĂ 

NEDETERMINATĂ LA ŞCOALA GIMNAZIALĂ “ ION CREANGA” IAŞI

Având în vedere prevederile HG nr. 286/2011 modificata şi completata prin HG nr. 
1027/2014 - art. 7, Şcoala Gimnaziala Ion Creangă Iaşi, cu sediul in Iaşi, str. Toma Cozma, nr. 
119B, tel. 0232-244330, organizează în data de 10 octombrie 2019, concurs pentru 
ocuparea postului de Bibliotecar -studii superioare, cu normă întreagă, pe durata 
nedeterminata.

I. ACTE NECESARE PENTRU ÎNSCRIEREA LA CONCURS

1. Cerere de înscriere la concurs adresata directorului scolii.
2. Copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii, după 

caz;
3. Copii după certificatul de naştere, certificat de căsătorie, de divorţ, după caz;
4. Copii după documentele care sa ateste nivelul studiilor si ale altor acte care sa ateste 

absolvirea unui program de calificare/specializare pentru ocupaţia de bibliotecar cu studii 
superioare;

5. Raport salariat din REVISAL (conform cu originalul);
6. Copie după Carnetul de munca;
7. Cazier judiciar, in original sau o declaraţie pe propria răspundere ca nu are antecedente 

penale care sa-1 faca incompatibil cu funcţia pentru care candidează; candidatul declarat 
admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere ca nu 
are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului 
judiciar, cel mai târziu pana la data desfăşurării primei probe a concursului;

8. Adeverinfa medicala/Certificat medical (in original) care sa ateste starea de sanatate fizica si 
psihica, corespunzătoare, eliberaţii cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către 
medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate. Aceasta va conţine, 
in clar, numărul, data, numele si prenumele candidatului, numele emitentului si calitatea 
acestuia, in formatul standard stabilit de ministerul sanatăti;

9. Curs operare PC.
10. Curriculum vitae (europass) susţinut cu documente doveditoare anexate.

NOTA: Opisul dosarului se va depune in 2 exemplare, un exemplar se restituie candidatului cu 
număr de 'înregistrare. Actele prevăzute la punctele 2, 3, 4, 5 si 6 vor fi prezentate si in original, in 
vederea conformităţii copiilor cu acestea.



II. CONDIŢII DE PARTICIPARE LACONCURS

Poate participa la concurs persoana care îndeplineşte, cumulativ,următoarele condiţii :
• are cetăţenie romana şi domiciliul în Romania;
• cunoaşte limba romana, scris şi vorbit;
• are varsta minima reglementata de prevederile legale;
• are capacitate deplina de exerciţiu ;
• are o stare de sanatate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestata pe baza 

adeverintei/certificatului medical eliberat de medicul de familie sau de unităţile sanitare 
abilitate;

• îndeplinşte condiţiile de studii şi, după caz, condiţiile specifice potrivite cerinţelor specifice 
postului scos la conrurs;

• nu a fost condamnat definitiv pentru savarşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra 
statului ori contra autoritatii, care împiedica înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de 
corupţie sau a unei infracfiuni săvârşite cu intenţie , care ar face-o incompatibila cu exercitarea 
funţiei, cu excepţia situaţiei in care a intervenit reabilitarea;

• abilitaţi de comunicare in relaţii publice;

III. CONDIŢII SPECIFICE DE OCUPARE A POSTULUI

• studii superioare si curs de bibliotecar studii superioare
• curs de operare PC
• vechime in munca - minim 5 ani
• abilitaţi de comunicare in relaţiile publice;
• disponibilitate la program de lucru prelungit;
• cunoştinţe de utilizare şi operare PC: Windows, Microsoft Oficce Word, Excel,

Internet Explorer, baze de date.

IV. ETAPELE CONCURSULUI

Depunerea dosarelor de înscriere Ia concurs se face pana la data de 02 octombrie 2019, 
ora 12, la sediul Şcolii Gimnaziale Ion Creanga Iaşi, str. Toma Cozma nr. 119B, serviciul 
secretariat.

1. PROBA SCRISA - consta în testarea cunoştinţ elor teoretice ale candidatului in vederea 
ocupării postului vacant pentru care candidează.

2. INTERVIU - in cadrul interviului se testează abilitatie, aptitudinile şi motivaţia candidatior.
Interviul se realizează conform planului interviu, intocmit de comisia de concurs in ziua 
desfăşurării acestei probe, pe baza criteriilor de evaluare.

V. TEMATICA DE CONCURS 
Rolul bibliotecii şcolare

• Drepturile şi îndatoririle bibliotecarului şcolar
• Activitati specifice bibliotecii
• Colaborarea bibliotecii cu personalul didactic
• Dezvoltarea colecţiilor
• Mijloace de completare a colecţiilor
• Criterii de completare a colecţiilor in biblioteca şcolara



Evidenta colecţiilor
• Proceduri de evidenta a publicaţiilor
• Primirea publicaţiilor şi introducerea lor în gestiunea bibliotecii ( acte şi activitati legate de 

primirea publicaţiilor)
• Documente de evidenta ( R.M.F., R.I, fise de evidenta preliminară pentru seriale)
• Reguli de completare a R.M.F. si RI.

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

Realizarea fişei bibliografice a cârtii
• Zonele ISBD(M) ’

Clasificarea. Cotarea publicaţiilor
• Scopul clasificării documentelor
• Clasificarea zecimala universala ( clase, subclase, indici auxiliari)
• Tabele de autori. Semnul de autor

Organizarea colecţiilor
• Organizarea bibliotecii
• Aranjarea cărţilor în raft

Gestiunea bibliotecilor
• Predarea - primirea unei biblioteci şcolare
• Inventarul bibliotecilor
• Proceduri şi acte in contabilitate privind inventarierea colecţiilor bibliotecii şcolare

Eliminarea din gestiune a publicaţiilor
• Casarea publicaţiilor
• Proceduri de casare biblioteca şcolară

Relaţii cu utilizatorii
• Regulamentul intern al bibliotecii şcolare
• Serviciul de împrumut în sala de lectura
• Statistica de biblioteca
• Marketingul de biblioteca

VI BIBLIOGRAFIE

• Legea 1/2011 - Legea Educaţiei Naţionale, cu modificările si completările ulterioare;
• Legea 53/2003- Codul Muncii cu modificările şi completările ulterioare;
• Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Unităţilor de lnvatamant Preuniversitar;
• Legea Bibliotecilor nr 334/31.05.2002 republicata şi actualizată;
• Regulamentul de organizare şi funcţionare a bibliotecilor şi a centrelor de documentare şi 

informare- O.M.E.C. nr. 5556/7.10.2011;
• Manualul bibliotecarului şcolar;
• Metodologia de aplicare a normelor ISBD (M);
• Windows 7, Windows 8, Microsoft Oficce 2007,2010.



VII. GRAFICUL DE DESFĂŞURARE A CONCURSULUI ŞI DISPOZIŢII FINALE

Concursul se va desfăşură la sediul Şcolii Gimnaziale Ion Creangă Iaşi, str. Toma Cozma, 
nr. 119B, in data de 10 octombrie 2019

Nr.
Cli.

Etape desfăşurare concurs Data/ora

1 Depunere dosare Pana la data de 02 octombrie 2019, ora 12,00
2

Afişarea rezultatelor selecţiei dosarelor 04 octombrie 2019, ora 12,00
3 Proba scrisa

10 octombrie 2019, ora 10,00
4 Afişarea rezultatelor probei scrise

10 octombrie 2019, ora 13,00
5

Depunerea contestaţiilor la proba scrisa 10 octombrie 2019, interval orar 13,00-14 ,00

6 Afişarea rezultatelor la contestaţii proba scrisa 10 octombrie 2019, ora 15,00

7 Interviu 11 octombrie 2019, ora 10,00

8 Afişarea rezultatelor interviului 11 octombrie 2019, ora 12,00

9 Afişarea rezultatelor finale 11 octombrie 2019, ora 13,00

NOT.A

• Sunt declaraţi admişi la proba scrisa/proba practica/interviu candidaţii care au obtinut minim 
50 de puncte din maximul de 100 puncte/proba;

• Participa la următoarea proba a concursului numai candidaţii declaraţi "admişi" la etapa 
precedenta;

• Punctajul final se calculează ca medie aritmetica a punctajelor obţinute la proba 
scrisa/interviu.


