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        În conformitate cu prevederile  O.M.E.N. nr 5138 / 15.12.2014 pentru aprobarea 

Regulamentului de organizare şi desfăşurare a examenului de promovare a personalului 

contractual,  Şcoala Gimnazială Nr 6 Vulcan organizează examen de promovare în grad 

profesional superior a postului de Bibliotecar, studii superioare de lungă durată, grad II, în 

Bibliotecar, studii superioare de lungă durată, grad I. 

        Prin procedură este stabilită modalitatea de promovare în grade sau trepte imediat 

superioare pentru cadrele didactice auxiliare şi nedidactice care îndeplinesc următoarele 

condiţii: 

  Au o vechime de 3 ani pe acelaşi grad/treptă, care reiese din dosarul personal din 

adeverinţele de încadrare; 

 Au obţinut calificativul „Foarte bine” la evaluarea performanţelor profesionale individuale 

de cel puţin 2 ori în ultimii 3 ani; 

 Nu au fost sancţionaţi disciplinar după acordarea ultimului calificativ. 

                 Tipul probelor de concurs, locul, data şi ora desfăşurării acestora 

    Examenul de promovare constă în susţinerea unei probe scrise sau a unei probe practice, 

după caz, stabilite de comisia de examinare. Proba practică înlocuieşte proba scrisă în cazul 

funcţiilor contractuale la care este necesară verificarea abilităţilor practice. 

 

1.  Proba scrisă : 

 Data şi ora desfăşurării: 19.03.2021, ora 8,00 

 Locul desfăşurării: ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 6 VULCAN 

Durata probei scrise: 1 oră de la primirea subiectului. 

 

Tematica pentru examen :  

  

I. Rolul bibliotecii din învăţământ 

- Drepturile şi îndatoririle bibliotecarului şcolar 

- Activităţi specifice bibliotecii 

- Colaborarea bibliotecii cu personalul didactic 

  

II. Dezvoltarea colecţiilor 

 - Mijloace de completare a colecţiilor 

  

III. Evidenţa colecţiilor 

 - Primirea publicaţiilor şi introducerea lor în gestiunea bibliotecii (acte şi activităţi legate de 

primirea publicaţiilor) 

- Documente de evidenţă (RMF, RI, fişe de evidenţă preliminară pentru seriale) 

- Reguli de completare a R.I. 

  



IV. Catalogarea publicaţiilor 

 - Tipuri de cataloage 

- Organizarea cataloagelor 

  

V. Realizarea fişei bibliografice a cărţii 

 - Zonele ISBD (M) 

  

VI. Clasificarea 

- Cotarea publicaţiilor 

- CZU (clase, subclase); aranjarea cărţilor la raft 

  

VII. Gestiunea bibliotecilor 

- Predarea-primirea unei biblioteci şcolare 

- Inventarul bibliotecilor 

- Casarea publicaţiilor 

  

BIBLIOGRAFIE  concurs de de promovare în grad profesional superior a postului de 

Bibliotecar, studii superioare de lungă durată, grad II, în Bibliotecar, studii superioare de lungă 

durată, grad I. 

1. M.E.N. – REGULAMENT de organizare şi funcţionare a bibliotecilor şcolare şi a centrelor 

de documentare şi informare – ORDIN nr. 5.556 din 7 octombrie 2011 

2. Monitorul Oficial – Legea bibliotecilor actualizată nr. 334/ 31 mai 2002, republicată în 2005 

3. Legea nr 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi 

instituţiile publice 

4. BCU, ABIR Metodologia de aplicare a normelor ISBD (M) BCU, ABIR Bucureşti 1993. 

5. Biblioteca Națională a României, Clasificarea zecimală universală. Ediție medie 

internațională în limba română, BNR, București, 1998 

6. Regneală, Mircea, Studii de biblioteconomie, Ed. Ex.Ponto, Constanța, 2000 

7. OMECTS 6143/2011 

8. Corbu, George; Mihaela Helene, Dinu, Bibliotecă, bibliotecar, biblioteconomie. 

Tendințe și dezvoltări românești în tehnica de bibliotecă, Ed. Bibliotheca, Târgoviște,2017. 

               Relaţii suplimentare se pot obţine zilnic între orele 8:00 – 16:30 la secretariatul şcolii  

sau la telefon 0254570130 .  

 

PREŞEDINTE COMISIE DE EXAMEN, 

PROF. UDREA CARMEN SIMONA 

 


