
 

  

BIBLIOTECA  JUDEŢEANĂ  „I. N. ROMAN” CONSTANŢA 
 
NR. 701 din data de 05.11.2019     

  
ANUNŢ 

 

Biblioteca Judeţeană “I. N. Roman” Constanţa anunţă organizarea unor concursuri / examene în 
vederea ocupării pe durată nedeterminată a două posturi vacante: 

-  

- 1 post de bibliotecar cu studii superioare de lungă durată grad profesional IA în cadrul 
Biroului “Prelucrare. Referințe generale.Colecții speciale”; 

-  1 post de operator date cu studii medii treaptă profesională IA în cadrul Comp. “Procese 
informatice specializate”  

 
 

Cei interesaţi vor prezenta un dosar de concurs care va conţine următoarele documente: 

a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului unităţii; 

b) original şi copie act de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz; 

c) original şi copii documente care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor 

specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice; 

d) carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în 

specialitatea studiilor, în copie; 

e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă 

incompatibil cu funcţia pentru care candidează; candidatul 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; 

f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior 

derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate; 

g) curriculum vitae. 

Dosarele de concurs vor fi depuse de către solicitanţi începând cu data de 06.11.2019 până în data 

de 19.11.2019, ora 10.00 la Serv. Resurse umane. 

Relaţii concurs: tel. 0241/616244, int. 221 sau la 0725537683. 

Persoane de contact: Popescu Claudia și Cioclin Elena 

Rezultatele selecției dosarelor de înscriere, cu menţiunea “admis” sau “respins” se vor afişa la 

sediul instituţiei, precum şi pe pagina de internet a instituţiei în data de 20.11.2019, urmând ca până la ora 

13.00 să se facă eventualele contestaţii. Contestaţiile cu privire la rezultatele selecţiei dosarelor se 

soluţionează şi se afişează la sediul instituţiei şi pe pagina sa de internet în termen de maximum o zi 

lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestaţiilor.  
 
Condiţiile generale şi specifice prevăzute în fişele de post sunt: 

Pentru postul de bibliotecar cu studii superioare de lungă durată grad profesional IA în cadrul 
Biroului “Prelucrare. Referințe generale. Colecții speciale”: 
- studii superioare de lungă durată, în domeniile fundamentale științe sociale sau științe umaniste și arte, 

absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă; 

- cunoştinţe de cultură generală (în relaţie cu postul); 

- constituie avantaj cunoașterea unor limbi străine; 

- cunoştinţe de operare pe calculator (Word 2003/2010, Excell, Power Point), Internet; 

- constituie avantaj cursurile de specialitate (universitare / postuniversitare / program masterat) sau alte 

cursuri de biblioteconomie şi ştiinţele informării, prin Centrul de Pregătire Profesională în Cultură, din 

cadrul Ministerului Culturii sau alte instituții acreditate. 

 

 



 

  

Pentru postul de  operator date cu studii medii treaptă profesională IA în cadrul Comp. “Procese 
informatice specializate”: 
- studii medii certificate prin diploma de bacalaureat; 

- certificat  european  ECDL sau atestat în informatică; 

- constituie avantaj experienţa într-o bibliotecă publică. 

 
Condiţiile necesare ocupării posturilor scoase la concurs sunt: 

a) cetăţenie română sau cetăţenia altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului 

Economic European şi domiciliul stabil în România; 

b) cunoştinţe de limba română, scris şi vorbit; 

c) vârsta minimă reglementată de prevederile legale; 

d) capacitate deplină de exerciţiu; 

e) stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale 

eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate; 

f) să îndeplinească condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor 

postului scos la concurs; 

g) să nu aibă antecedente penale. 
 
Tipul probelor de concurs: 

a) Proba scrisă constând în redactarea unei lucrări și/sau în rezolvarea unor teste-grilă prin care se testează 

nivelul teoretic al cunoştinţelor, capacitatea de analiză şi sinteză a candidaţilor, în concordanţă cu nivelul şi 

specificul postului pentru care se organizează concursul se susţine în data de 28.11.2019, ora 10.30, la 
sediul central al Bibliotecii Judeţene “Ioan N. Roman”; rezultatele probei scrise, cu menţiunea “admis” 

sau “respins” se vor afişa la sediul instituţiei şi pe pagina sa de internet în data de 29.11.2019, urmând ca 

până la ora 12.00 să se facă eventualele contestaţii; contestaţiile cu privire la rezultatele probei scrise se 

soluţionează şi se afişează la sediul instituţiei şi pe pagina sa de internet în termen de maximum o zi 

lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestaţiilor. 

b) Interviul potrivit căruia se testează abilităţile, aptitudinile şi motivaţia candidaţilor se susţine în 
data de 02.12.2019, începând cu ora 10.00, la sediul central al instituţiei; rezultatele interviului, cu 

menţiunea “admis” sau “respins” se vor afişa la sediul instituţiei şi pe pagina sa de internet în data de 

03.12.2019, urmând ca până la ora 12.00 să se facă eventualele contestaţii; contestaţiile cu privire la 

rezultatele probei interviului se soluţionează şi se afişează la sediul instituţiei şi pe pagina sa de internet în 

termen de maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestaţiilor. 
 
Bibliografia pentru posturile vacante: 
 
1. Bibliotecar cu studii superioare de lungă durată grad profesional IA din cadrul Biroului 
”Prelucrare. Referințe Generale. Colecții speciale”: 

Acte normative:  
      - Legea  nr. 334/2002- Legea bibliotecilor, republicată; 

      Lucrări de specialitate: 
  - Tratat de biblioteconomie . Vol. 2. Partea 1. Managementul colecţiilor şi serviciilor de bibliotecă / 

Coordonare: prof. univ. Mircea Regneală, Bucureşti : Asociaţia Bibliotecarilor din România, 2014; 

 - Tratat de biblioteconomie . Vol. 2. Partea 2. Managementul colecţiilor şi serviciilor de bibliotecă / 

Coordonare: prof. univ. Mircea Regneală, Bucureşti : Asociaţia Bibliotecarilor din România, 2016. 

Tematica pentru postul vacant de bibliotecar cu studii superioare de lungă durată grad profesional IA 
din cadrul Biroului ”Prelucrare. Referințe Generale. Colecții speciale”: 
    -    Legislație de bibliotecă; 

    -    Structura și așezarea colecțiilor unei biblioteci; 

    -    Tipuri de documente în biblioteca publică; 

    -    Sistemul de cataloage de bibliotecă;  

    -    Produse și servicii de informare; 



 

  

     -   Utilizatorii bibliotecii. 

 

2.  Operator date cu studii medii treaptă profesională IA din cadrul Comp. ”Procese informatice 
specializate”: 
- Legea bibliotecilor  nr. 334 / 2002    *** republicată; 

 - Legea nr. 363/2018 privind protecția persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal 

de către autoritățile competente; 

  - Legea nr. 190/2018 privind punerea în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecția 

persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal; 

  - Legea 319/2006 - Legea securităţii şi sănătăţii în muncă; 

  - Legea 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor; 

  - Ordin nr. 712/2005 pentru aprobarea Dispoziţiilor generale privind instruirea salariaţilor în domeniul 

situaţiilor de urgenţă; 

 - Galer, Mark; Horvat, Les. Imaginea digitală : Aplicaţii  

- Nechita, Elena; Crişan, Gloria-Cerasela. PC pentru toţi : Aplicaţii curente; Descriere şi utilizare; 

- Perhinschi, Cristina; Ilucă, Petronela. MS WORD : simplu şi efficient; 

- Varga, Olimpia. Tehnoredactare computerizata; 

- Miloşescu, Mariana. Informatică : Tehnologii asistate de calculator; IT1; (filiera tehnologică - profilul 

tehnic); Manual pentru clasa X; 

 Tematica pentru postul vacant de operator date cu studii medii treaptă profesională IA din cadrul 
Comp. ”Procese informatice specializate”: 
- Legislație în relație cu activitatea în bibliotecă; 

- Asigurarea  securităţii datelor/documentelor; 

- Utilizarea calculatorului; 

 - Utilizarea echipamentelor periferice (imprimante, scanere, cititoare coduri de bare etc) 

 - Introducerea datelor; 

 - Procesarea textelor si calcul tabelar; 

 - Prelucrarea si manipularea imaginilor digitale: scanare, prelucrare si conversii; 

 - Transpunerea datelor/lucrării  pe suport electronic; 

 - Aplicarea prevederilor legale referitoare la securitatea şi sănătarea în munca şi în domeniul situaţiilor de 

urgenţă; 

- Sisteme de operare: Windows, MS Word, MS Excel, MS Power Point, MS Paint. 

 

   Lista finală a candidaţilor admişi va fi afişată la sediul Bibliotecii Judeţene “Ioan N. Roman” Constanţa şi 

pe pagina sa de internet în termen de maximum o zi lucrătoare de la data soluţionării şi afişării rezultatelor 

contestaţiilor la ultima probă a concursului. 
  
 
 
 

MANAGER, 
Dr. Apostoleanu Corina Mihaela 


