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ANUNŢ 
Concurs pentru ocuparea postului de 

Bibliotecar cu studii superioare - în învăţământul preuniversitar, 
post contractual  temporar vacant , 1 normă întreagă, grad profesional III 

Având în vedere: 

 Legea Educaţiei Naţionale Nr. 1/ 2011 

 OMECTS Nr. 5556/ 2011 - Regulamentul de organizare şi funcţionare a 

centrelor de documentare şi informare şi a bibliotecilor şcolare 

 Hotărâre nr. 286/23 martie 2011 privind Regulamentul-cadru privind 

stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar 

vacant corespunzător funcţiilor contractual și a criteriilor de promovare în 

grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual 

din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, reactualizată în 23 noiembrie 

2014. 

 Hotărârea nr. 1027/2014 -  completare  HG. 286/2011 

I. CONDIŢII DE STUDII 

- absolvirea cu examen de licenţă, a unei instituţii de învăţământ superior; 
- absolvirea unui program de calificare/specializare pentru ocupaţia de 
bibliotecar cu studii superioare; 
 

II. CONDIŢII DE PARTICIPARE LA CONCURS 

 are cetăţenie română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene 

sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în 

România; 

 cunoaşte limba română, scris şi vorbit; 

 are vârsta minimă reglementată de prevederile legale; 
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 are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, 

atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de 

unităţile sanitare abilitate; 

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

EXCEL, POWERPOINT); 

 nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra 

umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu 

serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori 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; 

 îndeplinește condiţiile de studii; 

 vechime minimă 1 an 

            În  termen de 5 zile lucrătoare de la data apariţiei  anunţului în 

Monitorul Oficial, 29.12.2015 – 31.12.2015, respectiv 04 - 05.01.2016 , între 

orele  9
00

 – 15
00

, candidaţii îşi vor depune dosarele la secretariatul Şcolii  

Gimnaziale “Sf.Dumitru” din Craiova, Str.Unirii, Nr.162, tel.0251/523175 

sau 0351/808082.  

III. DOCUMENTE DE ÎNSCRIERE 

1. Cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau 
instituţiei publice organizatoare; 
2. Copie a actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, 
potrivit legii, după caz; 
3. Copie a certificatului de naștere; 
4. Copii ale documentelor care să ateste nivelul studiilor; 
5. Copie a carnetului de muncă  sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea  
în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie; 
6. Cazier judiciar; 
7. Adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare; 
8. Curriculum vitae – model European. 
9. Prezentarea de copii a unor certificate de absolvire de programe de formare 
profesională în învăţământ, constituie un avantaj în evaluarea candidatului. 

Notă: Copiile documentelor vor fi însoţite de actele originale pentru validarea 
acestora și înscrierea conform cu originalul, în faţa candidatului. 

 



 

 

IV. BIBLIOGRAFIE 

1. Legea 1/2011 a Educatiei Nationale 
2. Legea nr. 334 din 31 mai 2002  - Legea bibliotecilor  
3. ORDIN nr. 6.143 din 1 noiembrie 2011 privind aprobarea Metodologiei 

de evaluare anuală a activităţii personalului didactic şi didactic 
auxiliar. 

4. ORDIN nr. 5556 din 7 octombrie 2011 privind aprobarea 
Regulamentului de organizare şi funcţionare a bibliotecilor şcolare şi a 
centrelor de documentare şi informare 

 

V. ETAPELE CONCURSULUI 

1. Selecţia dosarelor de înscriere 
2. Probă scrisă 
3. Interviu 

Pentru probele concursului punctajele se stabilesc după cum urmează: 

a) pentru proba scrisă punctajul este de maximum 100 de puncte; 
(Sunt declaraţi admişi la proba scrisă candidaţii care au obţinut minimum 
70 de puncte) 
b) pentru interviu punctajul este de maximum 100 de puncte. 
(Sunt declaraţi admişi la interviu candidaţii care au obţinut minimum 70 de 
puncte) 

  Dosarele de înscriere la concurs se depun la secretariatul Şcolii Gimnaziale 

„Sf.Dumitru” Craiova, în termen de 5 zile lucrătoare de la data apariţiei 

anunţului în Monitorul  Oficial 

  Informaţii suplimentare se pot obţine la tel. 0251/523175, 0351/808082  

sau la secretariatul școlii. 

 Concursul va avea loc pe data de 08.02.2016, la ora 900, la sediul Şcolii Gimnaziale 
„Sf.Dumitru” Craiova.  

 

 



VI. Graficul de desfăşurare a concursului şi dispoziţii finale 

 

Etapa de concurs Data /perioada 

Depunerea dosarelor  de concurs 29.12.2015 – 31.12.2015 
04-05.01.2016,  
de la 900 - 1500 

Afișarea rezultatului  pentru etapa 1 a concursului 06.01.2016, ora 1600 

Proba  scrisă 08.02.2016, ora 900- 1100 

Afișarea rezultatelor pentru etapa 2 a concursului 08.02.2016, ora 1200 

Interviu 08.02.2016, ora 1200 

Afișarea rezultatelor  finale 09.02.2016, ora 1200 

Depunerea   contestațiilor 09.02.2016, orele 1200-1400 

Soluționarea  contestațiilor 10.02.2016 

Afişarea  rezultatelor  la  contestații 10.02.2016, ora 1300 
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