ŞCOALA GIMNAZIALĂ „I.G. DUCA” PETROŞANI
STR. ST. O. IOSIF, NR. 4
TEL/FAX: 0254-542342
http://igducapetrosani.ro/
e-mail: igduca.petrosani@yahoo.com

ANUNŢ
Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului României Nr. 286 din 23 martie
2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de
ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi
a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a
personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, modificată şi
completată prin H.G. 1027 / 2014.
ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”IG DUCA” PETROŞANI
Organizează în data de 25.03.2019
Concurs pentru ocuparea postului vacant – Bibliotecar –
1 normă, perioadă determinată
A . CONDIȚII DE STUDII
Pentru funcţia de bibliotecar - îndeplinirea condiţiilor prevăzute de legislaţia în vigoare art. 250) lit. a) din Legea 1/2011;
B.CONDIŢII GENERALE DE PARTICIPARE la concurs sunt prevăzute de Hotărârea
Guvernului României Nr. 286 din 23 martie 2011 ,modificată și completată prin H.G. 1027
/ 2014.
Candidatul:
1. are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a
statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
2. cunoaşte limba româna, scris şi vorbit;
3. are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
4. are capacitate deplină de exerciţiu;
5. 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;
6. îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice
potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
7. nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii,
8. 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.
C. CONDIŢII SPECIFICE DE PARTICIPARE LA CONCURS:
Pentru ocuparea funcţiei de bibliotecar trebuie îndeplinite următoarele:
1.

2.
3.

Absolvenți de învățământ liceal, postliceal sau învățământ superior, conform
art.250 din Legea 1/2011;

Calificare atestată prin diplomă / adeverinţă curs de biblioteconomie;
Cunoştinţe de operare PC (MS Office, operare baze de date, navigare internet).

D. TIPUL PROBELOR DE CONCURS
ETAPA I.
Înscrierea şi selecţia dosarelor de înscriere.
ETAPA a II-a . Concursul se va desfășura la sediul Școlii Gimnaziale I.G. Duca, din str.
Șt. O. Iosif, nr.4. Petroșani.
Pentru probele concursului, punctajele se stabilesc după cum urmează:
a) pentru proba scrisă, ,punctajul este de maximum 100 de puncte;
b) pentru interviu, punctajul este de maximum 100 de puncte.
Sunt declaraţi admişi la: proba scrisă, şi interviu , candidaţii care au obţinut minimum 50
de puncte.
E. Dosarul de concurs
Fiecare candidat, în momentul înscrierii la concurs, depune cu număr de înregistrare la
secretariatul Scolii Gimnaziale I.G. Duca, dosarul de concurs, care trebuie să conţină
documentele prevăzute de art. 6 din Regulament, astfel:
- cerere de înscriere la concurs, completată olograf;
- copia CI/BI ori a altui act ce atestă identitatea conform legii;
- copii ale documentelor ce atestă nivelul studiilor absolvite;
- copii ale documentelor ce atestă efectuarea unor specializări;
- copii ale documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice stabilite;
- copie a carnetului de muncă (dacă deţine);
- cazier judiciar sau declaraţie pe propria răspundere că nu este în curs de cercetare şi
nu are antecedente penale care să-l facă încompatibil cu postul / funcţia vizate;
Candidatul care depune declaraţie pe propria răspundere, în situaţia în care dosarul este
admis la selecţia dosarelor, este obligat să depună la dosarul de concurs originalul
cazierului judiciar, până cel târziu în ziua primei probe de concurs.
- Adeverinţă medicală emisă cu cel mult 6 luni înainte, în forma standard stabilită de
Ministerul Sănătăţii;
- Curriculum vitae.
-Opisul dosarului
Obs. Documentele care se depun la dosar în copie, vor fi prezentate şi în original, pentru
verificarea conformităţii copiilor cu acestea.
NOTĂ: Opisul dosarului se depune în 2 exemplare, un exemplar se restituie candidatului
cu număr de înregistrare. Nu se acceptă dosare incomplete;

F.ORGANIZAREA CONCURSULUI
Organizarea şi desfăşurarea concursului are loc la sediul Școlii Gimnaziale ”IG Duca”
Petroșani , str. Șt. O. Iosif, nr.4 , după următorul calendar:
-Depunerea dosarelor de înscriere – 11.03.2019 – 15.03.2019, în intervalul orar
8- 16,30;
-Afișarea rezultatelor selecției de dosare: 18.03.2019, ora 12;
-Depunerea contestațiilor cu privire la rezultatele selecției dosarelor:
19.03.2019, între orele 08-16;
-Afișarea rezultatelor la contestații: 20.03.2019, ora 14;
-Proba scrisă – 25.03.2019, ora 9;
-Afișarea punctajelor obținute la proba scrisă : 25.03.2019, ora 16;
-Depunerea contestațiilor cu privire la rezultatele probelor scrisă :
26.03.2019, între orele 8 – 12;
-Afișarea rezultatelor la contestații:26.03.2019, ora 16;
-Interviu: 27.03.2019, în intervalul orar 9-13;
Afișarea punctajelor obținute la interviu: 27.03.2019– ora 16;
-Depunerea contestațiilor cu privire la rezultatele interviului:
28.03.2019, între orele 8 – 12;
-Afișarea rezultatelor la contestații și ale rezultatelor finale: 29.03.2019 ora 16.
Punctajul final se calculează ca medie aritmetică a punctajelor obţinute la proba scrisă și
interviu.
Comunicarea rezultatelor se face prin afișare la sediul Școlii Gimnaziale ”I.G. Duca”
Petroșani.
G. BIBLIOGRAFIE
1. Legea bibliotecilor actualizată nr. 334/31.05.2002, republicată și actualizată
2. Fișa postului de bibliotecar OMECTS nr. 6143 / 2011
3. Regulament de organizare și funcționare a bibliotecilor școlare și a centrelor de
documentare și informare –Ordin nr. 5.556/2011
4. Manualul bibliotecarului şcolar-Atelier didactic, Bucureşti 2003
5. Codul-cadru de etică al personalului didactic din învățământul preuniversitar din
30.08.2018
6. Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, ART 249,250;
7. Ordinul nr. 5079 din 31 august 2016 privind aprobarea Regulamentului-cadru de
organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, cu modificările și
completările ulterioare.
H.PROBELE DE CONCURS
PROBA SCRISĂ
Proba scrisă va consta într-un test grilă timp de o oră şi are ca scop testarea cunoştinţelor
teoretice ale candidatului în vederea evaluării cunoștintelor teoretice specifice postului
scos la concurs..

Nota: Se poate contesta evaluarea comisiei asupra propriului test, nu si a altor concurenti.
INTERVIUL
În cadrul interviului se vor testa abilitățile, aptitudinile și motivația candidaților.
Proba interviului poate fi susținută doar de către acei candidați declarați admiși la proba
practică.
Interviul se va realiza conform planului de interviu întocmit de comisia de concurs, pe
baza criteriilor de evaluare.
Criteriile de evaluare pentru stabilirea interviului sunt:
a)abilități și cunoștințe impuse de funcție;
b) capacitatea de analiză și sinteză;
c) motivația candidatului;
d) comportamentul în situațiile de criză;
e) inițiativă și creativitate.
Fiecare membru al comisiei de concurs va adresa întrebări candidatului.
Nu se vor adresa întrebări referitoare la opiniile politice ale candidatului, activitatea
sindicală, religie, etnie, starea materială, originea socială sau care pot constitui
discriminare pe criterii de sex.
I. ALTE MENTIUNI
PRINCIPALELE ATRIBUȚII ALE POSTULUI: sunt stabilite în fișa postului, care se
găseste la secretariatul unității de învățământ.
Proba scrisă poate fi susţinută doar de către acei candidaţi declaraţi admişi la proba de
selecţie a dosarelor.
Se consideră admis la concursul pentru ocuparea unui post vacant/temporar vacant
candidatul care a obţinut cel mai mare punctaj dintre candidaţii care au concurat pentru
acelaşi post, cu condiţia ca aceştia să fi obţinut punctajul minim necesar.
La punctaje egale are prioritate candidatul care a obţinut punctajul cel mai mare la proba
scrisă, iar dacă egalitatea se menţine, candidaţii aflaţi în această situaţie vor fi invitaţi la
un nou interviu în urma căruia comisia de concurs va decide asupra candidatului
câştigător.
Sunt declaraţi admişi la proba scrisă şi la interviu candidaţii care au obţinut minim 50
de puncte, din maximul de 100 de puncte.
Relații suplimentare se obțin la secretariatul sediul Școlii Gimnaziale ”IG Duca” Petroșani,
str. Șt. O. Iosif , nr. 4, telefon 0254542342;
Director,
Demeter Mohora Ștefan

