Număr de înregistrare: 599/08.11.2022
ANUNŢ
privind examenul de promovare în grad profesional al postului de Bibliotecar

Având la bază Ordinul Nr. 5554 din 7 octombrie 2011 privind aprobarea Regulamentului de
organizare şi funcţionare a casei corpului didactic.
În conformitate cu prevederile :


H.G. nr. 286 din 23.03.2011 pentru aprobarea Regulamentului cadru privind stabilirea
principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător
funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale
imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri
publice, cu modificările şi completările ulterioare.



H.G. nr. 1027 din 24.11.2014 pentru modificarea și completarea Regulamentului-cadru
privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant
corespunzător funcţiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte
profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din
fonduri publice, aprobat prin Hotărarea Guvernului nr. 286/2011.



Ordinului Ministrului Educaţiei Naţionale nr. 5138 din 15.12.2014 privind aprobarea
Regulamentului de organizare şi desfăşurare a examenului de promovare a personalului
contractual.

Casa Corpului Didactic „Apáczai Csere János” Miercurea – Ciuc, judeţul Harghita, anunţă
organizarea examenului de promovare în gradul profesional imediat superior, pentru MÁRDIROSZ
AJKA - KLÁRA prin transformarea postului din Bibliotecar (studii superioare), gradul profesional II,
gradaţia 3, în Bibliotecar (studii superioare), gradul profesional I, gradaţia 3.
Condiţiile minime ce trebuie îndeplinite de către salariaţi în vederea promovării sunt:
-

Persoanele încadrate în funcţii contractuale, altele decât cele de debutant, trebuie să aibă cel
puţin 3 ani vechime în gradul profesional al funcţiei din care promovează şi trebuie să fi obţinut
calificativul „foarte bine“ la evaluarea performanţelor profesionale individuale de puţin de
două ori în ultimii 3 ani în care acesta s-a aflat în activitate.
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Salariaţii care îndeplinesc condiţiile necesare în vederea promovării, vor întocmi împreună cu
șeful ierarhic dosarul de promovare care va conţine :
1. Referatul de evaluare întocmit de șeful ierarhic.
2. Cererea de înscriere la examenul de promovare se depune la Compartimentul
Personal-Salarizare în termen de 5 zile lucrătoare de la data publicării anunţului.
3. Copii ale fişelor de evaluare a performanţelor profesionale individuale din ultimii 3 ani
de activitate;
Modalitatea de desfășurare a exemenului:
Probă scrisă care constă în redactarea unei lucrări pe un subiect ales dintre cele stabilite de către
comisia de examinare.
Data, ora și locul susţinerii examenului de promovare :
22.11.2022, interval orar 900 - 1100, locul: sediul Casei Corpului Didactic „Apáczai Csere János”
Miercurea – Ciuc.
Bibliografia:
1. Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011 – actualizată.
2. Ordinul Nr. 5556 din 7 octombrie 2011 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi
funcţionare a bibliotecilor şcolare şi a centrelor de documentare şi informare.
3. Legea Nr. 334 din 31 mai 2002 *** Republicată Legea bibliotecilor.
4. Monitorul Oficial Fişa cadru a postului pentru personalul didactic auxiliar de bibliotecar,
documentarist, redactor OMECTS 6143/ 2011 Bucureşti 2011
5. Codul deontologic al bibliotecarului din România.
6. Trofin, M. R: Ghid practic pentru bibliotecari, Editura Universităţii din Oradea, Oradea, 2017.
7. Rudeanu, L.: Manualul bibliotecarului şcolar. Organizarea şi funcţionarea bibliotecilor şcolare
Atelier didactic Bucureşti 2013.
8. Argatu, D.: Ghidul bibliotecarului școlar. Eurocompetenţe profesionale, Editura Stef, Iași, 2014.
9. Asociaţia Bibliotecarilor din România ABR: Tratat de biblioteconomie Vol. I - III Editura ABR
Bucureşti 2013, 2014.
10. Carcalete, P. prof.- Întorsură P.C .ec.-Argatu, D.p prof.: Proceduri în biblioteca școlară, Editura
George Tofan, Suceava, 2010.
Tematica
I. Bibliotecarul CCD - Sarcini biblioteconomice şi sarcini cu implicaţii didactice - Colaborarea
bibliotecarului cu personalul didactic, cu bibliotecile școlare din judeţ - Rolul bibliotecii CCD,
Funcţiile bibliotecii și ale bibliotecarului CCD
II. Dezvoltarea colecţiilor - Mijloace de completare a colecţiilor - Criterii de dezvoltare a colecţiilor
în biblioteca CCD
III. Evidenţa colecţiilor - Etapele evidenţei colecţiilor (definiţie, scop, etapele evidenţei fondului
documentar) - Evidenţa primară sau globală şi RMF - Evidenţa individuală şi RI - Reguli de
completare a R.I.
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IV. Organizarea colecţiilor - Aranjarea cărţilor la raft - Aşezarea cărţilor după numerele de inventar Aşezarea pe formate - Aşezarea sistematico-alfabetică - Digitalizarea colecţiilor
V. Gestiunea bibliotecilor - Inventarierea gestiunii - Predarea - primirea gestiunii - Recuperarea
publicaţiilor - Proceduri şi acte în contabilitate privind inventarierea colecţiilor bibliotecii CCD
VI. Eliminarea din gestiune a publicaţiilor - Eliminarea publicaţiilor - Procedura de casare a publicaţiilor
VII. Regulamentul de ordine interioară a bibliotecii - Regulamentul de ordine interioară al bibliotecii CCD
- Regulament pentru sala de lectură - Regulament de împrumut pentru cărţi
VIII. Înscrierea cititorilor la bibliotecă - Fişele cititorilor, Relaţii cu utilizatorii, Drepturile şi îndatoririle
cititorului
IX. Management și Marketing în biblioteca CCD - Principiile marketingului documentar, Plan de
managment a bibliotecii/bibliotecarului CCD
X. Implicarea bibliotecii CCD în Proiecte școlare și extrașcolare
Calendarul desfăşurării examenului de promovare:
Proba scrisă: 22.11.2022, ora 900 în spaţiul alocat examenului, la sediul Casei Corpului Didactic
„Apáczai Csere János” Miercurea – Ciuc.
Afișarea rezultatului examenului de promovare: 23.11.2022 ora 900 pe site-ul şi la avizierul
instituţiei
Depunerea contestaţiilor : 23.11.2022, ora 1200 la Compartimentul Personal-Salarizare
Soluţionarea şi afişarea rezultatului la contestaţii: 23.11.2022 - imediat după soluţionarea
contestaţiilor. Se va afişa pe site-ul şi la avizierul instituţiei.
Afișarea rezultatelor finale : 25.11.2022, ora 1100.
Încadrarea în noua funcţie ca urmare a promovării examenului se face începând cu prima zi a
lunii următoare celei în care a avut loc promovarea, respectiv începând cu data de 01.12.2022.
După promovare, fișa de post se modifică și se completează cu noi atribuţii.
Afişat azi 08.11.2022, ora 10.00 la sediul Casei Corpului Didactic „Apáczai Csere János” Miercurea
– Ciuc şi pe pagina de internet a acesteia: www.ccd.eduhr.ro , secţiunea Anunţuri.

Director CCDHR
Prof. FERENCZ – SALAMON Alpár – László
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