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A N U N Ţ 
 
În temeiul art. 91 din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011, precum şi în temeiul 
prevederilor H.G. nr. 286/2011 – Regulament cadru privind stabilirea principiilor 
generale de ocupare a unui post vacant corespunzător funcţiilor contractuale din 
sectorul bugetar plătit din fonduri publice 
 
Liceul de Arte Vizuale ,,Romulus Ladea,, Cluj-Napoca 
 
Organizează concurs pentru ocuparea următoarelor posturi vacante: 
- 1 post de Bibliotecar I (S) –  durată nedeterminată 
 
 
CONDIŢIILE DE PARTICIPARE 
 
a)are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a 
statelor aparţinând Spaţiului Economic european şi domiciliul în România; 
b)cunoaşte limba română, scris şi vorbit; 
c)are vârsta minima de 18 ani reglementată de prevederile legale; 
d)are capacitate deplină de exerciţiu; 
e)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; 
f)îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice 
potrivit cerinţelor postului scos la concurs; 
g)nu a fost condamnată definitiv  pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, 
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. 
 
Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar de concurs care va 
cuprinde următoarele documente: 
a) cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului unităţii organizatoare; 
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit 
legii, după caz; 
c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă 
efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor 
specifice; 
d) copia carnetului de muncă, conformă cu originalul, sau, după caz, o adeverinţă care 
să ateste vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor; 
e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente 
penale care să-l facă  incompatibil cu funcţia pentru care candidează; 
f) adeverinţa 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, cu menţiunea “apt pentru postul 
de bibliotecar” 
g) curriculum vitae; 
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CONDIŢII SPECIFICE DE PARTICIPARE: 
 

• nivelul studiilor – superioare (de preferință în profilul artelor vizuale 

• Vechime in specialitatea studiilor 2 ani 

• cunoașterea standardelor şi a bibliografiei de specialitate aferente domeniului; 

• Windows (nivel mediu); Microsoft Office (nivel mediu); Tehnologii Internet (nivel 
mediu); 

• competențe digitale de editare a imaginii 

•  abilități de lucru în echipă; 

• abilități de comunicare şi relații publice; 
 
CALENDARUL DE DESFĂȘURARE A CNCURSULUI 
 
•Data limită de depunere a dosarelor:18 noiembrie 2022 
•Proba scrisă se va desfășura în data de 29 noiembrie 2022, ora 9,00 la sediul din 
str.Dorobanților nr.56 
•Proba practică se va desfășura în data de 29 noiembrie 2022, ora 12,00 la sediul din 
str.Dorobantilor 56 
•Interviul va avea loc în data de 29 noiembrie  2022, ora 14 ,00 la sediul din 
str.Dorobanților 56 Cluj-Napoca 
•Afișarea rezultatelor finale 18 noiembrie  2022, ora 12,00 
 
BIBLIOGRAFIE 
·  Legea Educaţiei Naţionale – Legea nr. 1/2011 
·  Legea Bibliotecilor, nr. 334 / 31. 05. 2002, republicată şi actualizată. 
·  Regulament de organizare şi funcţionare a bibliotecilor şcolare şi a centrelor de  
documentare şi informare OMECTS  nr. 5.556 din 7 octombrie 2011 
· Ordinul Ministerului Culturii nr. 2062/2000 privind aprobarea Normelor metodologice 
privind evidența, gestionarea și inventarierea documentelor specifice bibliotecii 
publice 
· Metodologia de aplicare a ISBD (M) – BCU, ABIR București 1993 
· Manualul bibliotecarului școlar, Atelier didactic, București 2003 
· Bibliotecarul Școlar – ghid practic, Editura Eurodidact, Cluj-Napoca 2002 
· Ghidul bibliotecarului școlar. Eurocopetențele profesionale, Editura Ștef, Iași 2014 
· Ghid practic pentru bibliotecar, Editura Universității din Oradea, Oradea 2017 
·  Fişa postului de bibliotecar OMECTS nr. 6143/2011 
 
 
Reprezentant legal, 
 
Prof.Curte Denisa Florentina 
……………………… 
 
 
 
 
 


