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Nr. 737/13.06.2017 

 

ANUNȚ 

 

Liceul Tehnologic, comuna Lopătari, județul Buzău organizează concurs în data 

de 12.07.2017, ora 12,00, pentru ocuparea unui post de bibliotecar școlar, (0,5 

normă, perioadă nedeterminată), la biblioteca Liceului Tehnologic Lopătari 

 

Concursul constă în susținerea a 3 probe: proba scrisă din bibliografie, proba de 

verificare a abilităților practice și interviu. 

 

Documentele solicitate pentru întocmirea dosarelor de concurs sunt: 

a) cerere de înscriere la concurs pentru ocuparea postului de bibliotecar 

școlar; 

b) copia actului de identitate; 

c) copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor si ale altor acte care 

atesta efectuarea de specializări, copiile documentelor care atesta 

îndeplinireacondițiilor specifice.  

d) copia carnetului de munca, conforma cu originalul, sau, după caz, o 

adeverință care sa ateste vechimea in munca/extras REVISAL, în meserie 

si/sau in specialitatea studiilor; 

e) cazier judiciar; 

f) adeverință medicala care sa ateste starea de sănătatecorespunzătoare 

eliberata cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul 

de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate. 

Adeverința care atesta starea de sănătate conține, in clar, numărul, data, 

numele emitentului si calitatea acestuia, in formatul standard stabilit de 

Ministerul Sănătății. 

g) copie certificat de naştere/certificat de căsătorie 

h) curriculum vitae. 

Notă: Copiile documentelor de la punctele c, d, g vor fi însoţite de actele 

originale pentru validarea acestora, înscrierea conform cu originalul în 

faţa candidatului 

 Dosarele de concurs se vor depune la secretariatul unității PJ Liceul 

Tehnologic, localitatea Lopătari, str. Principală, nr 141, județul Buzău, în 

perioada 21 iunie  –4 iulie 2017, ora 9,00 - 15,00.  
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 Informațiile suplimentare se pot obține la nr. de telefon 0238704080 – d-

na. Bîsceanu Valerica. 

  

Conditii specifice necesare pentru participarea la concurs: 

Condiții de studii: 

Extras, Legea Educaţiei Nr. 1/ 2011 

Secţiunea a 3-a – Funcţiile didactice şi didactice auxiliare. Condiţii de ocupare 

Art. 250. – Pentru ocuparea funcţiilor didactice auxiliare trebuie îndeplinite 

următoarele condiţii de studii: 

a) Pentru funcţia de bibliotecar, de documentarist şi de redactor – absolvirea, cu 

examen de diplomă, a unei instituţii de învăţământ, secţia de biblioteconomie, 

sau a altor instituţii de învăţământ ai căror absolvenţi au studiat în timpul 

şcolarizării disciplinele de profil din domeniul biblioteconomiei; pot ocupa 

funcţia de bibliotecar, de documentarist sau de redactor şi absolvenţi ai 

învăţământului postliceal sau liceal cu diplomă în domeniu/ absolvirea cu 

examen de diplomă a unei instituţii de învăţământ, secţia de biblioteconomie, 

sau a altor instituţii de învăţământ ai căror absolvenţi au studiat în timpul 

şcolarizării disciplinele de profil din domeniul biblioteconomiei, pot ocupa 

funcţia de bibliotecar, de documentarist sau de redactor şi alţi absolvenţi ai 

învăţământului superior, postliceal sau liceal cu diplomă, pe perioadă 

determinată, dacă au urmat un curs de iniţiere în domeniu. 

• pot ocupa funcţia de bibliotecar, documentarist şi de redactor şi alţi absolvenţi 

ai învăţământului superior, cu diplomă, dacă au urmat un curs de iniţiere în 

domeniu. 

• casa corpului didactic asigură coordonarea metodologică a activităților din 

bibliotecile unităților de învățământ (regulamentul de organizare și funcționare a 

casei corpului didactic OM 5554/2011) 

 

Condiții de participare la concursul de ocupare a posturilor vacante de 

bibliotecar școlar: 

- cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a 

statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România; 

- cunoaște limba română, scris și vorbit; 

- are vârsta minimă reglementată de prevederile legale; 

- nu a fost condamnat definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra 

umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu 

serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție 
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sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu 

exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea. 

- stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe 

baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile 

sanitare abilitate; 

- abilități de comunicare și relații publice; 

- abilități de lucru în echipă; 

- utilizarea programelor M.S. Office, navigare Internet. 

 

TEMATICA 

1.Rolul bibliotecii școlare 

- Drepturile şi îndatoririle bibliotecarului şcolar  

- Activităţi specifice bibliotecii  

-     Colaborarea bibliotecii cu personalul didactic 

2. Evidența colecțiilor 

- Primirea publicaţiilor şi introducerea lor în gestiunea bibliotecii (acte şi 

activităţi legate de primirea publicaţiilor)  

- Documente de evidenţă (RMF, RI, fişe de evidenţă)  

- Reguli de completare a R.I. 

3. Clasificarea, cotarea publicațiilor 

- CZU (clase, subclase); aranjarea cărţilor la raft 

4. Gestiunea bibliotecilor 

- Predarea-primirea unei biblioteci şcolare  

- Inventarul bibliotecilor  

- Casarea publicaţiilor 

5. Dezvoltarea colecțiilor 

- Mijloace de completare a colecţiilor 

6. Întocmirea si gestionarea bazelor de date 

7. Arhivarea documentelor specifice bibliotecii școlare 

8. Elemente de etică profesională 

BIBLIOGRAFIE PENTRU CONCURSUL DE OCUPARE A POSTULUI 

DE BIBLIOTECAR 

 

1. REGULAMENT de organizare şi funcţionare a bibliotecilor şcolare şi a 

centrelor de documentare şi informare - ORDIN nr. 5.556 din 7 octombrie 2011 

2. Legea bibliotecilor actualizată nr. 334/ 31 mai 2002, republicată în 2005, 

Monitorul Oficial; 
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3. Manualul bibliotecarului şcolar, Rudeanu Laura, Atelier didactic, 

București, 2003 

4. Ordin nr. 653/2.10.2009 pentru aprobarea formularelor tipizate generale 

de bibliotecă. 

5. CIORCAN, Marcel – Organizarea colecțiilor de bibliotecă, Cluj: Editura 

Casa Cărții de Știință, 2001. 

6. ENACHE, Ionel – Planificarea și organizarea serviciilor de bibliotecă, 

București: Editura Universității București, 2004. 

7. HORVAT, Săluc – Introducere în biblioteconomie, București: Editura 

Grafoart, 1996. 

8. Norme metodologice – 9 iunie 2000 – privind evidența, gestionarea și 

inventarierea documentelor specifice bibliotecilor publice. 

9. PREDESCU, Constantin; CLINCA, Georgeta; CIOTLOȘ, Ion – 

Manualul de biblioteconomie pentru  bibliotecile mici, București: ABBPR, 

1993. 

 

ETAPELE DESFĂŞURĂRII CONCURSULUI 

1. Depunerea dosarelor de înscriere în intervalul 21 iunie  – 4 iulie 2017 

orele 9,00 - 15,00, la sediul Liceului Tehnologic, comuna Lopătari, str. 

Principală, nr. 141, județul Buzău 

2. Selecţia dosarelor   5- 6 iulie 2017 

3. Afişarea rezultatelor selecţiei dosarelor 6 iulie  2017 ora 10,00 şi 

depunerea contestaţiilor ora 12,00 

4. Afişarea rezultatelor la contestaţii 7 iulie  2017 ora 15,00 

5. Proba scrisă 12.07.2017, ora 9,00 la sediul şcolii 

6. Proba practică 12.07.2017, ora 12,30 

7. Proba de interviu 12.07.2017, ora 14,00 

8. Afişarea rezultatelor 13.07.2017, ora 10,00 

9. Depunerea contestaţiilor 13.07.2017, ora 10,00-12,30 

10. Afişarea rezultatelor după contestaţii 14.07.2017, ora 11,00. 

 

Date de contact: telefon: 0238-704080 

E-mail: scoala_lopatari@yahoo.com 

 

Director, 

Prof. Florinel Albu 

mailto:scoala_lopatari@yahoo.com

