Nr. 757 / 5 noiembrie 2020

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;

anunţă
concurs pentru ocuparea următoarelor posturi vacante:
1. Bibliotecar debutant – studii superioare, durată nedeterminată – 1 post
2. Analist programator - studii superioare de specialitate, durată
nedeterminată – 1 post
I. Condiţii generale de participare la concurs / examen:
Candidaţii trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:
- 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:
Bibliotecar debutant:
- studii superioare de lungă durată, indiferent de domeniul de specializare
- cunoaşterea unei limbi de circulaţie internaţională
- cunoştinţe de operare pe calculator
Analist programator
- studii superioare de specialitate în domeniul informaticii
- experienţă profesională specifică: minim 3 ani în domeniul de specialitate
III. Dosarul de concurs trebuie să cuprindă:
- cerere de înscriere la concurs adresată instituției publice
organizatoare;
- 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, precum și copiile documentelor
care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului;
- carnetul de muncă sau, după caz, adeverințe care atestă vechimea în
muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
- cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are
antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care
candidează. În acest caz, candidatul admis la selecția dosarelor, are
obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar,
cel târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.
- adeverinţă 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;
- curriculum vitae, model european.
Actele depuse în copie vor fi prezentate și în original la depunerea dosarului în
vederea verificării conformității acestora.
Termenul limită de depunere a dosarelor este
vineri, 27 noiembrie 2020, orele 1400
la sediul Bibliotecii Judeţene, strada George Enescu, nr. 2
secretariat (etaj III)
Pentru informaţii suplimentare - tel. 0265 / 262631 zilnic între orele 8-15
DIRECŢIUNEA
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REGULAMENT
privind organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea
următoarelor posturi:

1. Bibliotecar debutant – studii superioare, durată nedeterminată – 1 post
2. Analist programator - studii superioare de specialitate, durată
nedeterminată – 1 post
I. Condiţii generale de participare la concurs / examen:
Candidaţii trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:
- 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.
II. Condiţii specifice de participare:
Bibliotecar debutant:
- studii superioare de lungă durată, indiferent de domeniul de specializare
- cunoaşterea unei limbi de circulaţie internaţională
- cunoştinţe de operare pe calculator
Analist programator
- studii superioare de specialitate în domeniul informaticii
- experienţă profesională specifică: minim 3 ani în domeniul de specialitate
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III. Dosarul de concurs trebuie să cuprindă:
- cerere de înscriere la concurs adresată instituției publice
organizatoare;
- 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, precum și copiile documentelor
care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului;
- carnetul de muncă sau, după caz, adeverințe care atestă vechimea în
muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
- cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are
antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care
candidează. În acest caz, candidatul admis la selecția dosarelor, are
obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar,
cel târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.
- adeverinţă 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;
- curriculum vitae, model european.
Actele depuse în copie vor fi prezentate și în original la depunerea dosarului în
vederea verificării conformității acestora.
IV. Desfăşurarea etapelor concursului:
- 27 noiembrie 2020
 orele 1400 - termenul limită de depunere a dosarelor
- 2 decembrie 2020
 orele 1100 – seclecție dosare și afișarea rezultatelor; depunerea
contestațiilor
- 3 decembrie 2020
 orele 1200 – termen limită pentru depunerea contestațiilor
 orele 1400 – afișarea rezultatelor după contestații
- 4 decembrie 2020
 orele 0900-1100 – proba scrisă
 ora 13.00 – afișarea rezultatelor
contestaţiilor

după

proba

scrisă;

depunerea

- 8 decembrie 2020
 orele 1000- termen limită de depunere a contestaţiilor după proba scrisă
 orele 1200- afişarea rezultatelor după contestaţii
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- 9 decembrie 2020
 orele 0900- interviu şi afişarea rezultatelor finale
V. Procedura de evaluare a concursului:
- Lucrare scrisă - se verifică cunoştinţele teoretice - 100 de puncte
- Interviu - 100 de puncte
Nota finală va fi stabilită pe baza mediei aritmetice a probelor de concurs.
Pentru a fi declaraţi admişi după proba scrisă, candidaţii trebuie să obţină
minim 50 de puncte.
VI. Bibliografie:
BIBLIOTECAR DEBUTANT
- Buluță, Gh.; Craia, Sultana; Petrescu, Victor, Biblioteca azi. Informare și
comunicare, Tîrgoviște, Editura Bibliotheca, 2004;
- Ciorcan, Marcel, Bazele biblioteconomiei, Craiova, Editura MJM, 2005;
- Biblioteconomie pentru începători, volum editat de Biblioteca Județeană
„O. Goga” Cluj și ANBPR. Filiala Cluj, Cluj Napoca, Casa Cărții de Știință, 2019;
-Tratat de biblioteconomie, volum coordonat de Mircea Regneală,
București, ABR; vol I, 2013, p. 131-318; vol. II / partea 1, 2014, p. 23-312; vol.
II / partea 2, 2016, p. 349-482.
- Legea Bibliotecilor nr. 334 din 2002, republicată;
- Regulamentul de Organizare și Funcționare a Bibliotecii Județene
Mureș, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr. 79 din 26 mai 2016.
ANALIST PROGRAMATOR
- William R. Stanek, Microsoft SQL Server 2005: Administrator`s Pocket
Consultant, ed. a treia, Washington, D.C, Microsoft Press, 2005;
- Luke Welling, Laura Thomson, Dezvoltarea aplicaţiilor Web cu PHP şi
MySQL, ed. a doua, București, Teora, 2005;
- Ken Henderson, Proceduri stocate in SQL server, București, Teora, 2003;
- Charles Aulds, Linux. Administrarea serverului Apache, București, Teora,

2002.
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