ANUNȚ
Concurs pentru ocuparea postului de
Bibliotecar școlar în învățământul preuniversitar,
pe perioadă determinată (vacant temporar)
Având în vedere:




Legea Educaţiei Naționale 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 funcțiilor contractual și a criteriilor de promovare în grade
sau trepte profesionale imediat superioare a personaluluicontractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice,
reactualizată în 23 noiembrie 2014.



Hotărârea nr. 1027/2014 prind completarea HG. 286/2011
LICEUL TEOLOGIC PENTICOSTAL BETEL din ORADEA organizează concurs/examen pentru ocuparea postului
vacant temporar (perioada determinate) de bibliotecar școlar în învățământul preuniversitar, pe data de 01
septembrie 2016, ora 10:00
I. CONDIŢII SPECIFICE de participare la concurs:
a. Absolvenți de învățământ superior cu diplomă de licență;
b. Calificare atestată prin diplomă / adeverinţă curs de biblioteconomie;
c. Vechimea ȋn specialitate corespunzător postului minim 6 luni, cu prioritate cei care au lucrat ȋn ȋnvățămȃnt
(bibliotecă şcolară);
d. Cunoaştera unei limbi de circulaţie înternaţională – nivel avansat (lb engleză, lb germană, etc)
e. Cunoştinţe de operare PC (word, excel, ppt. etc)
II. CONDIŢII GENERALE 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;
cunoaște limba engleză / germană, scris și vorbit;
are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
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 condițiile de studii;
vechime minimă 6 luni in domeniu (biblitecar școlar)
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 după atestat profesional/de comunicare în limba engleză / germană, care să certifice competențe lingvistice

de comunicare în limba respectivă, nivel avansat;
6. Copie a carnetului de muncă;
7. Cazier judiciar;
8. Adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;
9. Curriculum vitae – model European.
10. Prezentarea de copii a unor certificate de absolvire de programe de formare profesională în învățământ,
constituie un avantaj în evaluarea candidatului.
Notă: Copiile documentelor vor fi însoțite de actele originale pentru validarea acestora și înscrierea conform cu
originalul, în fața candidatului.
IV. BIBLIOGRAFIE
1. Legea bibliotecilor actualizată nr. 334/31.05.2002, republicată și actualizată
2. Legea Educației Naționale = Legea Nr. 1/2011
3. Fișa postului de bibliotecar OMECTS nr. 6143 / 2011
4. REGULAMENT de organizare și funcționare a bibliotecilor școlare și a centrelor de documentare și informare –
ORDIN nr. 5.556/2011
5. Metodologia de aplicare a normelor ISBD(M)
6. Studii de biblioteconomie, Regneala, Mircea, Ex ponto, Constanța, 2000
7. Ghidul bibliotecarului școlar. Eurocpmpetențe profesionale, Stef, Iași, Argatu Daniela, 2014
V. Graficul de desfăşurare a concursului şi dispoziţii finale



Dosarele de înscriere la concurs se depun la secretariatul liceului în perioada 17-25.09.2017, în intervalul 9,0012,00.




Informaţii suplimentare se pot obţine la tel. 0359 / 410603 sau la secretariatul școlii.
Concursul va avea loc la sediul liceului, conform graficului de mai jos.

Etapa de concurs

Data /perioada

Depunerea dosarelorde concurs

17–25.08.2017 orele 9,00-12,00

Afișarea rezultatuluipentru etapa 1 a concursului

28.08.2017 ora 13,00

Proba scrisă

01.09.2017 orele 10,00 – 12,00

Afișarea rezultatelor pentru etapa 2 a concursului

02.09.2017 o r a : 1 4 : 0 0

Interviu

04.09.2017 ora 14,00

Afișarea rezultatelor finale

05.09.2017 ora 16,00

Depunerea contestațiilor

26.08.2015 orele 08,00-10,00

Soluționarea contestațiilor

27.08.2015 orele 10,00-14,00

Afişarea rezultatelor la contestații

27.08.2015 ora 15,00

Director,
Prof. Cozma Onesim Sandu

