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A N U N Ț 

 
În conformitate cu  

- Hotărârea Nr. 286 din 23 martie 2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru 

privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar 

vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade 

sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul 

bugetar plătit din fonduri publice, republicată, cu modificările și completările 

ulterioare; 

- Contractul de management Nr. 14550 din 01.07.2015 privind asigurarea 

managementului Bibliotecii Județene Satu Mare; 

- Regulamentul de Organizare și Funcționare a Bibliotecii Județene Satu Mare, 

aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Satu Mare Nr. 137 din 26 iunie 

2017; 
- Ordinul Ministerului Culturii Nr. 2069 din 1 octombrie 1998 pentru aprobarea 

Regulamentului de organizare și funcționare a bibliotecilor publice; 

- Legea bibliotecilor Nr. 334 din 31 mai 2002, republicată, cu  modificările și 

completările ulterioare, 

 
BIBLIOTECA JUDEȚEANĂ SATU MARE organizează  

 

CONCURS pentru ocuparea pe durată nedeterminată a funcției contractuale de 

executie BIBLIOTECAR–Biroul dezvoltare, evidență și prelucrare informatizată 

a colecțiilor, studii superioare, Gradul IA 

 

 

Concursul pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a funcției 

contractuale de executie BIBLIOTECAR–Biroul dezvoltare, evidență și 

prelucrare informatizată a colecțiilor, studii superioare, Gradul IA va consta într-

o probă scrisă și o probă practică (catalogarea, clasificarea și indexarea publicațiilor; 

evidența colecțiilor), care se vor desfășura la data de 26 septembrie 2018, ora 10
00

, 

respectiv proba interviu, care se va desfășura la data de 02 octombrie 2018, ora 10
00

, la 

Sediul Bibliotecii Județene Satu Mare, Strada Decebal, Nr. 2. 

Nr.1876/30.08.2018 
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Condiții generale de participare: 

Poate participa la concurs persoana care îndeplinește, cumulativ, următoarele condiţii: 

    a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor 

aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România; 

    b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit; 

    c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale; 

    d) are capacitate deplină de exerciţiu; 

    e) 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; 

    f) a absolvit studii superioare cu diplomă de licență; 

    g) 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. 

 

Condiții specifice: 

a). vechime minimă în muncă: 6 ani și 6 luni; 

b). vehime minimă în specialitate–practică în domeniul clasificării şi catalogării 

publicaţiilor: 5 ani 

c). cunoștințe de utilizare a echipamentelor tehnice din dotare; 

d). studii universitare absolvite cu diplomă de licență în domeniul bibliologie și științele 

informării, biblioteconomie sau în domenii socio-umane conexe, completate cu studii 

postuniversitare în ştiinţele informării sau de specializare în domeniul biblioteconomic; 

e). cunoașterea la nivel mediu a unei limbi de circulație internațională; 

 

Dosarele de înscriere la concurs se depun la Secretariatul Bibliotecii Județene Satu Mare, 

până la data de 18 septembrie 2018, ora 16
00

 și trebuie să conțină: 

- a). cererea de înscriere la concurs, adresată autorității publice organizatoare; 

- b). copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit 

legii; 

- c). copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă 

efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea 

condițiilor specifice ale postului, solicitate de instituția publică; 

- d). carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în specialitatea 

studiilor, în copie; 

- e). cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente 

penale care să demonstreze incompatibilitatea candidatului cu funcția pentru care 

aplică; 

- f). adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare; 

- g). curriculum vitae. 

Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele 

emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii. 
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     În cazul documentului prevăzut la lit. e), candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, 

care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are 

obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu 

până la data desfăşurării primei probe a concursului. 

Actele prevăzute la lit. b) - d) se prezintă în copii legalizate sau însoțite de documentele 

originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de 

concurs. 

 

Bibliografia concursului de ocupare a funcției contractuale executie 

BIBLIOTECAR–Biroul dezvoltare, evidență și prelucrare informatizată a colecțiilor, 

studii superioare, Gradul IA: 

 

1. Legea Bibliotecilor nr.334/2002, republicată cu modificările şi completările ulterioare 

2. Regulamentul de organizare și funcționarea Bibliotecii Județene Satu Mare, Cap. IV. 

Structura Organizatorică a Bibliotecii Județene Satu Mare. Atribuțiile Serviciilor, 

Birourilor și Compartimentelor.( B2) 

3. Clasificarea Zecimală Universală. Ediție medie internațională în limba română, 

București, BNR, 1998 

4. Istor V. Micle M.Normele ISBD(M) și ISBD(S) în modele și exerciții, Timișoara, 

Editura Universității de Vest, 2002 (pdf) 

5. Ciorcan Marcel. Organizarea colecțiilor de bază : Bazele biblioteconomiei; aşezare, 

cotare, verificare, reconsiderare, conservare. Cluj-Napoca, Editura Casa Cărţii de 

Ştiinţă, 2001 

6. Ordinul nr.2062/2000 pentru aprobarea Normelor metodologice privind evidenţa, 

gestionarea şi inventarierea documentelor specifice bibliotecilor publice 

 

 

Bibliografia de concurs poate fi consultată la sediul Bibliotecii Județene Satu Mare, Sala 

de lectură „Gheorghe Bulgăr”, Strada Decebal, nr. 2, de luni până vineri, inclusiv, în 

intervalul orar: 08
00

-17
00

 

 

Pentru probele concursului punctajele maxime sunt următoarele: 

- Pentru proba scrisă punctajul maxim de promovare: 100 de puncte; 

- Pentru proba practică punctajul maxim de promovare: 100 de puncte; 

- Pentru proba interviu punctajul maxim de promovare: 100 de puncte 

Pot fi declarați „admiși” candidații care au obținut minimum 50 de puncte la fiecare dintre 

probele de concurs. 

După afişarea rezultatelor obţinute la selecţia dosarelor, proba scrisă, proba practică şi 

interviu, după caz, candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie în termen de cel mult o zi 

lucrătoare de la data afişării rezultatului selecţiei dosarelor, respectiv de la data afişării 

rezultatului probei scrise, a probei practice şi a interviului, sub sancţiunea decăderii din acest 

drept. 

Candidații nemulțumiți de modul de soluționare a contestațiilor se pot adresa instanței de 

contencios administrativ, în condițiile legii. 
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Calendarul de desfășurare a concursului: 

- Termen de depunere a dosarelor de examen: 18 septembrie 2018,ora 16
00

; 

- Selecția dosarelor de participare la concurs și afișarea rezultatelor selecției dosarelor: 

19 septembrie 2018, ora 16
00

; 

- Termen de contestare a selecției dosarelor: 20 septembrie 2018, ora 16
00

; 

- Afișarea rezultatelor în urma soluționării contestațiilor: 21 septembrie 2018, ora 16
00

; 

- Desfășurarea probei scrise și a probei practice: 26 septembrie 2018, ora 10
00

; 

- Afișarea rezultatelor la proba scrisă și la proba practică: 27 septembrie 2018, ora 16
00

; 

- Termen de contestare a rezultatelor obținute la proba scrisă și la proba practică: 28 

septembrie 2018, ora 16
00

; 

- Soluționarea contestațiilor și afișarea rezultatelor în urma soluționării contestațiilor la 

proba scrisă și la proba practică: 01 octombrie 2018, ora 16
00

; 

- Desfășurarea probei interviu: 02 octombrie 2018, ora 10
00

 

- Afișarea rezultatelor la proba interviu: 02 octombrie 2018, ora 16
00

; 

- Termen de contestare a rezultatelor obținute la proba interviu: 03 octombrie 2018, ora 

16
00

; 

- Soluționarea contestațiilor și afișarea rezultatelor în urma soluționării contestațiilor la 

proba interviu: 04 octombrie 2018, ora 16
00

; 

- Afișarea rezultatelor finale: 04 octombrie 2018, ora 16
00

; 

 

 

Data:30.08.2018                                                                      M A N A G E R, 

        Istrăuan Lacrima Camelia  


