ANUNŢ
Biblioteca Judeţeană „Ovid Densusianu” Hunedoara - Deva

ORGANIZEAZĂ
00

în ziua de 10 IANUARIE 2022, ora 10 , la sediul instituției din
Deva, str. 1 Decembrie 1918, nr. 26

CONCURS
pentru ocuparea unui post temporar vacant de:

BIBLIOTECAR STUDII SUPERIOARE GRAD I
SERVICIUL COMPLETARE, EVIDENȚĂ, CATALOGAREA
COLECȚIILOR, COMPARTIMENT CATALOGAREA COLECȚIILOR
Condiții generale de participare la concurs:
a) Să aibă cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau
a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
b) Să cunoască limba română, scris şi vorbit;
c) Să aibă vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) Să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
e) Să aibă o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează,
atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de
unităţile sanitare abilitate;
f) Să îndeplinească condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii
specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
g) Să nu fi fost condamnat 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 unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care l-ar face incompatibil cu
exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.
Condiţii specifice:
- Studii superioare de lungă durată, cu diplomă de licență;

- Cunoştinţe de operare PC: MS Office (Word, Excel), Internet.
Pentru postul scos la concurs nu se solicită vechime în muncă.
Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar de concurs care va
conţine următoarele documente:
a) Cerere de înscriere la concurs adresată mangerului Bibliotecii Judeţene „Ovid
Densusianu” Hunedoara - Deva;
b) Copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit
legii, după caz;
c) Copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă
efectuarea unor specializări, copiile documentelor care să ateste îndeplinirea
condiţiilor specifice postului, solicitate de Biblioteca Județeană „Ovid
Densusianu” Hunedoara - Deva;
d) Copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverință care să ateste vechimea în
muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor;
e) Cazier judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale
care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
f) Adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu
cel mult şase luni anterioare derulării concursului de către medicul de familie al
candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate. (Adeverinţa care atestă starea
de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea
acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii);
g) Curriculum vitae.
În cazul documentului prevăzut la lit. e), candidatul declarat admis la selecţia dosarelor,
care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are
obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu
până la data desfăşurării primei probe a concursului.
Actele prevăzute la lit. b), c) şi d) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării
conformităţii copiilor cu acestea.
Dosarele se depun la Secretariatul instituției până la data de 30 decembrie 2021, ora
1530. Rezultatul verificării dosarelor va fi afişat în data de 03.01.2022, ora 1330, la
Serviciul Financiar - Contabil, Resurse Umane, Administrativ, Întreţinere şi pe pagina
de internet a instituţiei.
Relaţii suplimentare, la sediul instituției, Compartiment Financiar - Contabil,
Resurse Umane, nr. telefon 0254/216457 (interior 9).

Concursul constă din probă scrisă și interviu.
Proba scrisă va avea loc în data de 10 ianuarie 2022, ora 1000, la Sediul bibliotecii.
Rezultatul probei scrise se va afişa în data de 11.01.2022, ora 1330, la Serviciul Financiar
- Contabil, Resurse Umane, Administrativ și pe pagina de internet a acesteia. Eventualele
contestații se pot depune începând cu data de 11.01.2022, ora 1330, până în data de
12.01.2022, ora 1330, la Secretariatul instituției.

Răspunsul la contestații se va afişa în data de 13.01.2022, la ora 1300, la Serviciul
Financiar - Contabil, Resurse Umane, Administrativ, Întreţinere și pe pagina de internet a
acesteia.
Interviul va avea loc în data de 14 ianuarie 2022, ora 1000, la Sediul bibliotecii.
Rezultatul interviului se va afişa în data de 17.01.2022, ora 1330, la Serviciul Financiar Contabil, Resurse Umane, Administrativ și pe pagina de internet a acesteia..
Eventualele contestații se pot depune începând cu data de 17.01.2022, ora 1330, până în
data de 18.01.2022, ora 1330, la Secretariatul instituției.
Răspunsul la contestaţii se va afişa în data de 19.01.2022, la ora 1300.
Rezultatul final se va afișa în data de 20.01.2022, la ora 1300.
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Bibliografia pentru concurs se găseşte la Sala de Lectură a bibliotecii.

MANAGER,
Ioan-Sebastian Bara

