
 

 

    

         

                                                              

ANUNŢ 

Biblioteca Județeană “I. N. Roman” Constanța anunță reluarea concursului 
pentru ocuparea pe durată nedeterminată a  posturilor vacante de bibliotecar 

cu studii superioare de lungă durată grad profesional IA în cadrul Biroului 
“Prelucrare. Referințe generale. Colecții speciale”, respectiv, a postului de 

operator date cu studii medii treaptă profesională IA în cadrul 
Compartimentului “Procese informatice specializate” 

 

 Candidații declarați admiși la prima probă a concursului, respectiv selecția 
dosarelor de înscriere, sunt rugați să se prezinte la Biroul Resurse umane pentru a-și 
exprima, în scris, până la data de 06.12.2019, ora 11.00, intenția de a participa din nou la 
concurs, la noile date.   

Proba scrisă a concursului pentru ambele posturi se va desfășura în data de 
12.12.2019, 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 12.12.2019, urmând ca pe data de 13.12.2019, în intervalul orar 8.30 - 
11.00 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. 

Interviul se susţine în data de 16.12.2019, 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 16.12.2019, urmând ca pe data de 17.12.2019, în 

intervalul orar 8.30 - 11.00 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. 

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. 

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

Toate informațiile vor putea fi vizualizate pe pagina de internet a bibliotecii, la adresa 

www.bjconstanta.ro .  

 

CONDUCEREA 

CONSILIUL JUDEŢEAN CONSTANŢA 
BIBLIOTECA JUDEŢEANĂ „IOAN N. ROMAN”CONSTANŢA 

Str. Mircea cel Bătrân, nr. 104A, cod 900663 
Cod fiscal 4700937 

Tel/fax: 0241–614482; e-mail: bjconstanta@yahoo.com; 

 www.bjconstanta.ro 

Operator de date cu caracter personal nr. 6487 


