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CASA CORPULUI DIDACTIC 

MUREŞ 

  
www.ccdmures.ro 

 

MINISTERUL 

E D U C A Ţ I E I  

NAŢIONALE  

 

Nr. 980 /12.11.2013 

 

ANUNŢ PUBLIC 

 

Casa Corpului Didactic Mureş 

 anunţă 

concurs pentru ocuparea unui post de  

 bibliotecar cu studii superioare  

cu contract de muncă pe durată nedeterminată 

 

Condiţii de participare:  

- studii superioare de lungă durată în specializarea Biblioteconomie  

- cunoaşterea unei limbi de circulaţie internaţională 

- cunoştinţe de operare pe calculator 

  

Dosarul de concurs trebuie să cuprindă: 

- cerere de înscriere;  

- copie act de identitate; 

- curriculum vitae, model european; 

- cazier judiciar; 

- adeverinţă medicală; 

- adeverință care să ateste vechimea în muncă, in meserie și/sau în specialitatea studiilor;  

- copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor pentru îndeplinirea condiţiilor specifice 

concursului (se prezintă și documentul in original pentru conformitate); 

- eventual, copii după alte diplome/certificate care atestă absolvirea unor cursuri de 

specializare . 

Termenul limită de depunere a dosarelor este marţi, 26 noiembrie 2013, ora 16
00

,  

la sediul Casei Corpului Didactic Mureş, strada Victor Babeş, nr. 11 etaj 2 

 cam. 214-secretariat  

Pentru informaţii suplimentare - tel. 0265 / 260880, zilnic între orele 9-14. 

 

DIRECŢIUNEA 
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REGULAMENT 

privind organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea unui post de  

 bibliotecar cu studii superioare la Casa Corpului Didactic Mureş 

cu contract de muncă pe durată nedeterminată 

 

În temeiul Legii nr. Hotărârii Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările şi completările 

ulterioare şi 

Având în vedere prevederile Ordinului nr. 5554/2011 din 07/10/2011 privind aprobarea 

Regulamentului de organizare şi funcţionare a Casei Corpului Didactic  

În baza Hotărârii Consiliului de Administraţie a Casei Corpului Didactic Mureş din 12 

octombrie 2013,  

 

Casa Corpului Didactic Mureş organizează  

concurs pentru ocuparea unui post de  

 bibliotecar cu studii superioare  

cu contract de muncă pe durată nedeterminată 

    

I. Condiţii de participare:  

- studii superioare de lungă durată în specializarea Biblioteconomie  

- cunoaşterea unei limbi de circulaţie internaţională 

- cunoştinţe de operare pe calculator 

  

II. Dosarul de concurs trebuie să cuprindă: 

- cerere de înscriere;  

- copie act de identitate; 

- curriculum vitae, model european; 

- cazier judiciar; 

- adeverinţă medicală; 

- adeverință care să ateste vechimea în muncă, in meserie și/sau în specialitatea studiilor;  

         - copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor pentru îndeplinirea condiţiilor specifice 

concursului (se prezintă și documentul in original pentru conformitate); 

- eventual copii după alte diplome/certificate care atestă absolvirea unor cursuri de 

specializare  

 

III. Desfăşurarea etapelor concursului: 

- 26 noiembrie 2013 ora 16
00

 - termenul limită de depunere a dosarelor de înscriere;  

- 29 noiembrie 2013 ora 14
00  

- validarea dosarelor de înscriere – probă eliminatorie 

- 2 - 3 decembrie 2013 - depunerea contestaţiilor, între orele 9-15.00, la sediul instituţiei 

- 4 decembrie 2013 - soluţionarea contestaţiilor la selecţia de dosare şi afişarea rezultatelor 

- 23 decembrie 2013, între orele 09
00

-11
00

  - proba scrisă la sediul Casei Corpului Didactic 

Mureş (strada Victor Babeş, nr. 11, etaj II) şi anunțarea rezultatelor; 

- 24 decembrie 2013 orele 12
00 

- termen limită de depunere a contestațiilor la proba scrisă;  

- 24 decembrie 2013 orele 14
00

 - soluționarea contestațiilor și anunțarea rezultatelor;  

- 27 decembrie 2013 orele 09
00 

- proba orală - interviu pentru candidaţii care au obţinut 

minim 70 de puncte la proba scrisă și anunțarea rezultatelor;  

- 30 decembrie 2013 orele 10
00

 - termen limită de depunere a contestațiilor la proba  

orală - interviu;  

- 30 decembrie 2013 orele 12
00

 - soluționarea contestațiilor și anunțarea rezultatelor finale; 

  

 IV. Procedura de evaluare a concursului:  

- Lucrare scrisă  - se verifică atât cunoştinţele de biblioteconomie, cât şi cele de limbă străină - 

100 de puncte 
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- Interviu - 100 de puncte 

Nota finală va fi stabilită pe baza mediei aritmetice a celor două probe de concurs. 

 

V. Bibliografie: 

- Legea Bibliotecilor nr. 334 din 2002, republicată;  

- Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din 

autorităţile şi instituţiile publice; 

- Biblioteconomie, manual. Bucureşti, ABBPR, 1994; 

- Flocon, Albert, Universul cărților. Bucureşti, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, 1976, 

- Marcel Ciorcan, Bazele biblioteconomiei. Craiova, MJM, 2005. 

- Catinca Agache, Biblioteconomie - valori tradiţionale şi moderne, Iași, Vasiliana, 2007. 

- Gheorghe Buluţă, Sultana Craia, Victor Petrescu, Biblioteca azi. Informare şi comunicare. 

Târgovişte, Bibliotheca, 2004.  

- Marcel Ciorcan, Relaţiile bibliotecii cu publicul, 1997.  

 

 

 

 

 
 


