CONSILIUL JUDEŢEAN PRAHOVA
BIBLIOTECA JUDE EAN “NICOLAE IORGA”
 Str. Subl. Erou Călin Cătălin , nr. 1, 100066, Ploiești
 tel.: 0244/ 518343 ; 0244 / 521900 ; tel/fax : 0244/515643
 e-mail: bjprahova@yahoo.com
www.bibliotecaprahova.ro

Nr.____ din ________
ANUN CONCURS

În temeiul prevederilor Hotarârii Guvernului nr.286/2011 pentru aprobare Regulamentului-cadru
privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant
corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale
imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, Biblioteca
Județeană ”Nicolae Iorga” Ploiești organizează în data de 27.09.2017 și 28.09.2017 concurs pentru
ocuparea următoarelor posturi vacante:
-

Inspector de specialitate - studii superioare, grad IA, în cadrul Serviciului Prelucrare
Informatizată Carte, Formare IT, Relații publice, Proiecte
Supraveghetor – studii medii în cadrul Serviciului Imprumut Copii și Mediatecă;

Condi ii generale de participare:
a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor
aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exercițiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza
adeverinței medicale eliberată de medicul de familie sau de unitătile sanitare abilitate;
f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit
cerințelor posturilor scoase la concurs;
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra
statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea
justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni savârșite cu intenție, care ar
face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit
reabilitarea;
Condi ii specifice de participare i de ocupare a func iei contractuale de inspector de
specialitate:
-

studii superioare finalizate cu diplomă de licenţă;
vechime în specialitate – minimum 12 ani;
atestat limba engleză;
atestat limba germană;
specializări management de proiect;
capacitate de organizare si derulare a achizitiilor publice din domeniul tehnicii informatice;

-

capacitate de organizare si derulare a achizitiilor publice privind sistemelor de operare, produse
software de bază;
capacitate de asigurare compatibilitatii si interoperabilitatii sistemului informatic al bibliotecii
cu alte sisteme informatice și cu rețele informaționale de interes național sau local;
cunoștințe financiare privind realizarea bugetelor proiectelor;
cunoștințe IT pentru realizarea copiilor de siguranta a datelor pentru prevenirea pierderii
acestora;
experientă dobândită prin folosirea programelor Microsoft Office 2010:
capacitate de analiză şi sinteză;
capacitate de efort intelectual susţinut;
spirit de iniţiativă;
abilitaţi de comunicare şi interacţiune, pentru lucrul în echipă.
Condi ii specifice de participare i de ocupare a func iei contractuale de supraveghetor:

-

studii generale sau medii ;
abilităţi de comunicare şi interacţiune pentru lucrul în echipă;
seriozitate, responsabilitate, loialitate;
capacitate de a-şi organiza munca şi de a respecta termenele limită.
Acte obligatorii pentru înscrierea la concurs:

a) cerere de înscriere la concurs adresată managerului Bibliotecii Județene ”Nicolae Iorga”
Ploiești;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii;
c) acte care să ateste nivelul studiilor și acte care atestă efectuarea unor specializări (original și
copie);
d) carnetului de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie
și/sau specialitatea studiilor, în copie;
e) cazierul judiciar/dovada solicitării acestuia sau o declarație pe proprie răspundere că nu are
antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează(candidatul
admis la selecția dosarelor, care a depus la înscriere o declarație pe propria răspundere că nu
are antecedente penale, cu obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului
judiciar, cel maiu târziu până la data desfășurării primei probe a concursului);
f) adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel puțin 6
luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către
unități sanitare abilitate. Adeverință care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul,
data, numele emitentului și calitatea acestuia, în fomatul standard stabilit de Ministerul
Sănătății;
g) curriculum vitae (semnat și datat);
Actele prevăzute la lit. b) și c) vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității
copiilor cu acestea. Lipsa fizică sau de conformitate a unuia din documentele obligatorii
constituie motiv de respingere a dosarului de concurs.
Probele de concurs/ examen:
1. Proba scrisă: conform bibliografiei anexate.
2. Interviu de testare a cunoștintelor.
-

Concursul se va desfășura conform calendarului următor:
proba scrisă va avea loc în data de 28 septembrie 2017, ora 10,00 ;
interviul va avea loc în data de 29 septembrie 2017, ora 10,00.

Înscrierile la concurs și depunerea dosarelor complete cu actele menționate se fac în perioada
12.09.2017-25.09.2017, în intervalul orar 9,00-16,00, la secretariatul Bibliotecii Județene ”Nicolae
Iorga” Ploiești; în caz contrar nu se admite participarea la concurs. Rezultatul selecției dosarelor
admise la concurs se va afișa pe data de 26 septembrie 2017. Afișarea rezultatelor concursului se va
realiza în data 29 septembrie 2017.
Relații suplimentare se pot obține de luni până vineri, orele 8.00-16.00, tel. 0244/521900,
interior 112 (Serviciului Financiar, Contabilitate, Resurse Umane, Administrativ).
Bibliografia necesar
specialitate:

desf ur rii concursului pentru ocuparea postului de inspector de

- Legea nr.334/2002 a bibliotecilor, actualizată;
- Codul Muncii, cu modificările și completările ulterioare.
- Legea nr 22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanții și răspunderea in
legatura cu gestionarea bunurilor, cu modificarile si completarilor ulterioare
- Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autoritățile și
instituțiile publice;
- Legea nr.319/2006 privind sănătatea și securitatea în muncă;
- Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice;
- Clasificarea zecimala universala, Editura Bibliotecii Nationale a Romaniei, 1997;
- Descrierea bibliografică standardizată: norme ISBD, Elena Tarziman, Erich Agnes, Editura
Universitatii, Bucuresti, 2006;
- Introducere în managementul de bibliotecă, Victor Petrescu, Mihail Sachelarie, Editura
Bibliotheca, Târgoviște, 2003;
- Management de proiect: O abordare practică, James K. McCollum, Cristian Silviu Bănacu,
Editura universitară, București, 2005.
Bibliografia necesar desf ur rii concursului pentru ocuparea postului de supraveghetor:
- Legea nr.334/2002 a bibliotecilor, actualizată;
- Codul Muncii, cu modificările și completările ulterioare
- Legea nr 22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanții și răspunderea in
legatura cu gestionarea bunurilor, cu modificarile si completarilor ulterioare
- Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autoritățile și
instituțiile publice;
- Legea nr.319/2006 privind sănătatea și securitatea în muncă;
- Clasificarea zecimala universala, Editura Bibliotecii Nationale a Romaniei, 1997;
- Descrierea bibliografică standardizată: norme ISBD, Elena Tarziman, Erich Agnes, Editura
Universitatii, Bucuresti, 2006;

MANAGER,
Ec. Radu Mihaela

