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CONDIȚII GENERALE PENTRU OCUPAREA POSTULUI VACANT DE 
BIBLIOTECAR 

 
Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații 

trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al 
Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 
2011, cu modificările și completările ulterioare: 

A. Conditii generale 

a)  are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii 
Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și 
domiciliul în România; 

b)  cunoaște limba română, scris și vorbit; 
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale; 
d) are capacitate deplină de exercițiu; 
e) 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; 

f)  îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte 
condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs; 

g) 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. 
 
 

B. Condiții specifice necesare în vederea participării la concurs sunt: 
 

a) Abilități foarte bune de operare pe calculator (Word, Excel, Powerpoint, 
baze de date); 

b) Spirit organizatoric; 
c) Abilități de comunicare, relaționare și de lucru în echipă; 
d) Capacitate de gestionare a timpului și priorităților (în condiții de stres); 
e) Disponibilitate pentru program de lucru flexibil; 
f) Capacitatea de a lua decizii eficiente; 

 
 
 

 



 

  

   

 ATRIBUŢII GENERALE SPECIFICE POSTULUI (extras din fişa postului)  
 
a) Elaborarea documentelor de proiectare a activității conform specificului 

postului; 
b)  Respectarea normelor biblioteconomice în vigoare recomandate pentru 

funcționarea bibliotecii școlare 
c) Respectarea procedurilor existente la nivelul unității cu privire la efectuarea 

operațiilor în documentele de evidență (RFM, RI, Fișele de evidență, Fișe de 
cititor) și transmiterea informațiilor în interiorul și exteriorul unității. 

d)  Realizarea planificării calendaristice a activității bibliotecii în concordanță 
cu structura anului școlar  și  adaptată la particularitățile unității școlare 

e) Proiectarea anumitor activități de inițiere și valorizare a dimensiunii 
educative a tehnologiei informării și comunicării (TIC) în cadrul bibliotecii. 

f) Elaborarea de instrumente de planificare pe tipuri de activități: pedagogice, 
culturale,de comunicare  și de gestionare a bibliotecii. 
g) Organizarea resurselor bibliotecii în vederea punerii lor la dispoziția 
utilizatorilor în cadrul activităților. 
h) Realizarea completă/corectă/ legală a operațiilor biblioteconomice 
(catalogare, clasificare/ indexare, depozitare, evidență, împrumut, inventariere, 
casare) prin  colaborare cu alte compartimente. 
i) Gestionarea prin securitate și bună păstrare a dotării și colecțiilor bibliotecii. 
 
 

Bibliografia concursului pentru ocuparea postului de BIBLIOTECAR 
 
1. LEGEA nr.1/2011 Legea educatiei nationale, cu modificarile si completarile 
ulterioare; 
2.ORDIN M.E.N nr. 5.447/31.08.2020 privind aprobarea Regulamentului – cadru 
de organizare si functionare a unitatilor de invatamant preuniversitar, cu 
modificarile si completarile ulterioare; 
3. OMECTS nr.5556/2011 Regulament de organizare si functionare a centrelor 
de documentare si informare si a bibliotecilor scolare, cu modificarile si 
completarile ulterioare; 
4. Legea bibliotecilor actualizată nr. 334/31 mai 2002 republicata in MO 2002, 
cu modificarile si completarile ulterioare; 
5. Manualul bibliotecarului  — Editia a II a revizuita si imbunatatita – Laura 
Rudeanu Ed Atelier didactic Bucuresti 2013 
6. Metodologia de aplicare a normelor ISBD (M) - BCU, ABIR, București 1993 
7. Clasificarea zecimală universală. Editie medie internatională în limba română, 
Biblioteca Natională a Romaniei, București 1998 
8. Studii de biblioteconomie – Regneală Mircea, Ed EX Ponto, Constanța 2000 
9. Fișa cadru a postului pentru personalul didactic auxiliar de bibliotecar, 
documentarist, redactor - OMECTS 6143 - București 2011 
10. Biblioteca, Bibliotecar Biblioteconomie — Tendinte dezvoltari romanești în 
tehnica de bibliotecă, Corbu George, Mihaela Helene Dinu, Ed Bibliotheca, 
Târgoviște 2007 



 

  

   

11. Ghidul bibliotecarului pentru liceele pedagogice, Editura Bibliotecii 
Pedagogice Nationale„I.C.Petrescu, București 2004 
12. Introducere în biblioteconomie - Horvat Săluc, Ed Grafoart București 1996 
13. Tratat de biblioteconomie, Vol I —Biblioteconomie generală – Regneală 
Mircea, Ed ABR București 2013 
14. Tratat de Biblioteconomie , Vol II partea I –Managementul Colecțiilor si 
serviciilor de bibliotecă – Regneală Mircea, Ed ABR București 2014 

15. Tratat de Biblioteconomie , Vol II partea II –Managementul Colecțiilor si 
serviciilor de bibliotecă – Regneală Mircea, Ed ABR București 2016 

16. Tratat de Biblioteconomie , Vol III Direcții moderne în biblioteconomia 
contemporană – Regneală Mircea, Ionel Enache - Ed ABR București 2017 

17. Managementul bibliotecilor, Ionel Enache, Editura Universitătii din 
București 2012 

18. Management pentru Viitor — Biblioteci și Arhive, Editura Presa Universitară 
Clujeana, Biblioteca Centrala Universitara "Lucian Blaga”, Cluj Napoca 2000 
19. Politicile de Achizitie - Constituirea unei colectii într-o bibliotecă, Bertrand 
Calenge, Traducere de Aliona Vesei, Rodica Cosmaciuc, Editura Biblioteca 
Bucureștilor, București 1999 
20. Anuarul Stiintific al Bibliotecii „V.A.Urechia " din Galati, Editura Axis Libri. 

Galați 2014 

21. Manual utilizare Program Biblioteque - www.sfc-net.ro 
22 Utilizarea calculatorului în 7 Module - ECDL Complet - Casa de Editura 
Euroaptitudini, București 2012 
23. Microsoft Word 2013 — Editare de text, Constantinescu Raluca, Dănăilă 
Ionuț, - Casa de Editura Euroaptitudini, București 2013 
24. Microsoft Excel 2013 Calcul Tabelar - Constantinescu Raluca, Dănăilă Ionuț, 
- Casa de Editura Euroaptitudini, București 2013 
25. Microsoft Power Point 2013 — Prezentări -Constantinescu Raluca, Dănăilă 
Ionuț, - Casa de Editura Euroaptitudini, București 2013 
26. Microsoft Accesss 2013 – Baze de date -Constantinescu Raluca, Dănăilă 
Ionuț, - Casa de Editura Euroaptitudini, București 2013 
27. Tehnologia informatiei a comunicatiilor &Competente Digitale Volumul 1, 

Editura L&SInfo-mat, București 2011 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

http://www.sfc-net.ro/

