Nr. 913/9 noiembrie 2018

Direcţiunea Bibliotecii Judeţene Mureş
Având în vedere prevederile Legii Bibliotecilor nr. 334 din 2002, republicată;
În temeiul Hotărârii Guvernului nr. 1027 / 11 noiembrie 2014 şi a Dispoziţiei
Consiliului Judeţean Mureş nr. 269 / 2015 prin care se aprobă Regulamentul de
ocupare a posturilor vacante sau temporar vacante corespunzătoare funcţiilor
contractuale şi ale criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale
imediat superioare a personalului contractual din cadrul instituţiilor publice ce
funcţionează sub autoritatea Consiliului Judeţean Mureş;
organizează
concurs pentru ocuparea următoarelor posturi

Îngrijitor – minim 10 clase/școală profesională, fără vechime
durată nedeterminată -1 post
Muncitor I – legător manual – studii medii/școală profesională,
minim 9 ani vechime în specialitate, durată nederminată - 1 post
Bibliotecar debutant - studii superioare, fără vechime,
durata nedeterminată – 1 post
I. Condiţii generale de participare la concurs / examen:
Candidații trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:
- are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii
Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în
România;
- cunoaşte limba română scris şi vorbit;
- are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
- are capacitate deplină de exerciţiu;
- 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;
- îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii
specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
- 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 unor infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu
exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.
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II. Condiţii specifice de participare:
1. Îngrijitor: - minim 10 clase/școală profesională
- vechime – nu se cere
2. Muncitor I – legător manual: - studii medii/școală profesională
- minim 9 ani vechime în specialitate
- curs de legător manual / tipograf
3. Bibliotecar debutant: - studii superioare de lungă durată, indiferent de
domeniul
de specializare
- cunoaşterea unei limbi de circulaţie internaţională
- cunoştinţe de operare pe calculator
Concursul va consta din următoarele probe:
Probă scrisă și interviu – pentru posturile bibliotecar debutant și îngrijitor
Probă practică și interviu – pentru postul de muncitor I (legător carte)
III. Dosarul de concurs trebuie să cuprindă:
- cerere de înscriere la concurs;
- copia actului de identitate sau orice alt document care atestă
identitatea, potrivit legii, după caz;
- copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte
care atestă efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă
îndeplinirea condiţiilor specifice;
- cazierul judiciar;
- adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate
corespunzătoare eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de
către unităţile sanitare abilitate;
- curriculum vitae, model european;
- alte documente relevante pentru desfăşurarea concursului.
Actele depuse la dosar vor fi însoțite de documentele în original, pentru
certificare ”conform cu originalul”.
Calendarul de desfășurare al concursului:
28 noiembrie 2018 – Afișarea rezultatelor după selecția dosarelor
5 decembrie 2018
ora 0900 - proba scrisă pentru postul de îngrijitor și bibliotecar
ora 1100 – proba practică pentru postul de muncitor I
11 decembrie 2018, ora 0900 - interviul cu candidații la toate posturile
Termenul limită de depunere a dosarelor este luni, 26 noiembrie 2018, ora 1500,
la sediul Bibliotecii Judeţene, strada George Enescu, nr. 2
secretariat (etaj III)
Pentru informaţii suplimentare - tel. 0265 / 262631 zilnic între orele 800-1500
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VI. Bibliografie:
Îngrijitor
- Legea nr. 319/2006 privind securitatea și sănătatea în muncă (Secțiunile 5-7);
- Legea nr.477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din
autorităţile şi instituţiile publice;
- Legea nr. 53/2003 actualizată – Codul Muncii – Răspunderea disciplinară (art.
247-252).
Muncitor I (legător manual)
Tematică și bibliografie
 materiale folosite în legătorie
 tehnici de coasere/asamblare bloc carte/ziar
 utilaje specifice
 executare coperți
 legătorie și cartonaje
 procese de finisare a recondiționării de carte
 prelucrarea cărților și finisarea blocurilor carte
 probleme ale tăierii în procesul de finisare
- Legea nr.319 / 2006 privind securitatea și sănătatea în muncă (Secțiunile 5-7);
- Legea nr.477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din
autorităţile şi instituţiile publice;
- Legea nr. 53 2003 actualizată – Codul Muncii – Răspunderea disciplinară (art.
247-252).
Bibliotecar debutant
-

-

Biblioteconomie, manual. Bucureşti, ABBPR, 1994;
Buluță, Gh.; Craia, Sultana; Petrescu, Victor, Biblioteca azi. Informare și
comunicare, Tîrgoviște, Editura Bibliotheca, 2004;
Burke, Peter, O istorie socială a cunoașterii, Institutul European, 2004;
Ciorcan, Marcel, Bazele biblioteconomiei, Craiova, Editura MJM, 2005;
Flocon, Albert, Universul cărților - studiu istoric de la origini până la
sfârșitul secolului al XVIII-lea, București, Editura Științifică și
Enciclopedică, 1976;
Radu, Măriuca; Repanovici, Angela, O istorie a tiparului şi a tipăriturilor,
Braşov, 2004;
Legea Bibliotecilor nr. 334 din 2002, republicată;
Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual
din autorităţile şi instituţiile publice;
Regulamentul de Organizare și Funcționare a Bibliotecii Județene Mureș,
aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr. 79 din 26 mai 2016.
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