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ANUNŢ 

 

 Biblioteca Municipală Adjud, cu sediul în Adjud, str. Libertăţii nr. 7A, organizează în 

data de 15.11.2016, la sediul instituţiei, concurs pentru ocuparea unui post de Bibliotecar, 

studii superioare, grad profesional II, Secţia Împrumut pentru Tineret-Adulţi, normă întreagă, 

perioadă determinată. 

 

  

 Cerinţe privind ocuparea postului: 
- Studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă 

- Vechime minimă 1 an 

 

Dosarul de concurs va conţine în mod obligatoriu: 
- Cerere de înscriere la concurs, adresată conducerii instituţiei; 

- BI/CI în original (pentru conformitate) şi copie; 

- Diplome de studii şi alte acte care atestă efectuarea de specializări, în original 

(pentru conformitate) şi copie; 

- Copia carnetului de muncă, conformă cu originalul, sau după caz, o adeverinţă 

care să ateste vechimea în muncă, în profesie şi în specialitatea studiilor; 

- cazierul judiciar (original) 

- adeverinţă medicală (original), care să ateste starea de sănătate 

corespunzătoare, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii. 

- Curriculum Vitae; 

 

Concursul constă în probă scrisă şi o probă orală - interviu. 

 

Dosarele cu actele menţionate se vor depune la sediul instituţiei până la data de 

8.11.2016, ora 16.00, în caz contrar nu se admite participarea la concurs. 

 

Selecţia dosarelor: 10.11.2016 , la sediul instituţiei. 

 

 Data, locul şi ora desfăşurării probelor de concurs 

 

Probele de concurs se vor desfăşura la sediul instituţiei, după cum urmează: 

- Proba scrisă: 15.11.2016 ora 11:30; 

- Interviu: 21.11.2016 ora 11:30. 

 

 

 

Director, 

Prof. Valea Tatiana 

 

 

 

 

 



 

BIBLIOGRAFIE 

pentru ocuparea postului de bibliotecar GR. II , studii superioare,  perioadă 

determinată, la Secţia împrumut Tineret-Adulţi 

din data de 15. 11. 2016 

 

 
 

1.***  Legea Bibliotecilor nr. 334/2002, cu modificările şi completările ulterioare. 

 

2.*** Legea nr.477/2004 privind codul de conduită a personalului contractual din              

autorităţile şi instituţiile publice 

 

3. Regulamentul de organizare şi funcţionare al Bibliotecii Municipale Adjud,  aprobat prin 

HCL nr. 59/27 iunie 2013 

 

4. AGACHE, Catinca.  Biblioteconomie - Valori tradiţionale şi moderne. Vol. I  Iaşi, Editura 

Vasiliana, 2007.     (p. 133 - 140; 157 - 163) 

 

5. MARINESCU, Nicoleta. Biblioteconomie şi ştiinţa informării. Vol. I : Biblioteconomie în 

întrebări şi răspunsuri. Iaşi, Editura Pim, 2012.     (p. 147 – 155). 

 

6. Tratat de biblioteconomie, vol. I: Biblioteconomie generală. Coord. Mircea Regneală. 

Bucureşti, Editura ABR, 2013.      (p. 305 - 313). 

 

7. Tratat de biblioteconomie, vol.II: Partea I: Managementul colecţiilor şi serviciilor de 

bibliotecă. Coord. Mircea Regneală. Bucureşti, Editura ABR, 2014.    (p.119 - 179). 

 

NOTĂ:  

Materialele bibliografice pot fi  studiate  la  Sala de lectură a Bibliotecii Municipale Adjud.  

 

 

Director, 

Prof.Valea Tatiana 

 


