CONCURS PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE
BIBLIOTECAR ȘCOLAR
Anunț:
LICEUL TEORETIC ”AVRAM IANCU” , CLUJ-NAPOCA, organizează concurs în
data de 09.10.2014, ora 12,00, pentru ocuparea postului de: Bibliotecar școlar, normă întreagă,
perioadă nedeterminată, la biblioteca Liceului Teoretic ”Avram Iancu” Cluj – Napoca.

Condiții de studii:
Legea Educaţiei Nr. 1/ 2011
Art. 250. – Pentru ocuparea funcţiilor didactice auxiliare trebuie îndeplinite următoarele
condiţii de studii:
a) Pentru funcţia de bibliotecar, 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, 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.
• absolvirea cu examen de diplomă a unei instituţii de învăţământ, secţia 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, documentarist şi de redactor şi alţi absolvenţi ai învăţământului superior,
postliceal sau liceal 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)
Examenul va avea două probe (scris și oral) și va avea la baza bibliografia de concurs.
Rezultatele examinării se vor afișa în termen de 48 ore
În termen de maxim 48 de ore de la afișarea rezultatelor, candidații pot depune contestații la
secretariatul unității , care vor fi soluționate în termeni legali.

Condiții de participare la concursul de ocupare a posturilor vacante de bibliotecar școlar:

- absolvenți cu diplomă de licență ai unei instituții de învățământ superior cu profil
biblioteconomie;
- sau absolvenți cu diplomă de licență, dacă au urmat și studii postliceale sau
postuniversitare de biblioteconomieîn instituții de învățământ superior sau centre de
perfecționare acreditate de Ministerul Educației Naționale, sau a studiat în timpul
școlarizării discipline de profil din domeniul biblioteconomiei, sau sunt înscriși la un curs
de biblioteconomie;
- are 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 sau a unei infracțiuni săvârșite cu
intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a
intervenit reabilitarea.
- are o 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.

Pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar care va cuprinde
următoarele documente:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

cerere de înscriere la concurs pentru ocuparea postului de bibliotecar școlar
curriculum vitae în format european
copie după cartea de identitate
declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă
compatibil cu funcția pentru care candidează
adeverință medicală care să ateste starea de sănătate eliberată de medicul de familie
sau o unitate sanitară abilitată
diplomă de licență în specialitate (biblioteconomie, bibliologie) – copie
diplomă de licență, sau colegiu, sau bacalaureat – copie
adeverință C.C.D. – curs inițiereîn biblioteconomie/alte cursuri de biblioteconomie
urmate la instituții acreditate
dosar

Dosarele de candidatură se vor depune la secretariatul liceului în perioada 01.10.2014 08.10.2014, între orele 10,30 – 13,30.

Bibliografie pentru concursul din data de
09.10.2014
pentru ocuparea unui post de bibliotecar cu studii superioare

1. Legea bibliotecilor – Legea nr. 334 din 31 mai 2002, republicată și actualizată
2. Legea Educației Naționale – Legea nr. 1 /2011
3. Fișa postului de bibliotecar OMECTS nr. 6143/2011
4. Manualul bibliotecarului școlar, Atelier didactic, București, 2003
5. Regulament de organizare și funcționare a bibliotecilor școlare și a centrelor de
documentare și informare OMECTS nr. 5556 din 07.10.2011
6. Metodologia de aplicare a normelor ISBD

