Consiliul Judeţean Olt
Biblioteca Judeţeană Olt „Ion Minulescu”
Nr. 313 /13.05.2021

ANUNŢ
privind examenul pentru promovarea în grad profesional a personalului contractual din cadrul
Bibliotecii Judeţene Olt „Ion Minulescu”

Biblioteca Județeană Olt „Ion Minulescu” organizează examen pentru promovare în grad
profesional imediat superior a personalului contractual de execuție, pentru postul de execuție bibliotecar
grad profesional II, nivel studii superioare, care prin transformare va deveni bibliotecar grad profesional
I, nivel studii superioare, din cadrul Serviciului Relații cu publicul, comunicarea colecțiilor, activități
culturale si asistenta metodica, Compartiment Lectură și evenimente culturale (1 post);
a) Examenul de promovare constă în susţinerea unei probe scrise;
b) Condiţii de participare:
-să aibă o vechime de minim 3 ani vechime în gradul profesional din care promovează;
-să fi obţinut calificativul ,,foarte bine” la evaluarea performanţelor profesionale individuale cel puţin de
două ori în ultimii trei ani de activitate;
-să nu aibă o sancţiune disciplinară neradiată.
c) Bibliografie:
- Legea nr. 53/2003, Codul Muncii, cu modificările și completările ulterioare TITLUL II: Contractul individual de muncă;
- Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ: - TITLUL III Personalul contractual din
autorităţile şi instituţiile publice;
- Regulamentul de organizare şi funcţionare a Bibliotecii Judeţene Olt „Ion Minulescu” (aprobat prin
Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr. 179/28.11.2019);
- Legea bibliotecilor nr. 334/2002, revizuită şi actualizată;
- Anghelescu, Hermina; Dediu, Liviu-Iulian – Manual pentru cursul dezvoltarea serviciilor de bibliotecă,
București, ANBPR, 2000;
- Tratat de biblioteconomie, vol. 2, partea I. București: ABR, 2014; pag.313-360
- Tratat de biblioteconomie, vol. 2, partea a II-a. București: ABR, 2016; pag.376-433
d) examenul va fi organizat în data de 28.05.2021 ora 09:00 şi constă în susţinerea unei probe scrise, la
sediul Bibliotecii Judeţene Olt din b-dul A.I. Cuza, nr. 3B, Slatina;
e) actele obligatorii la dosarul de înscriere la examen:







cerere de participare la examen în vederea promovării;
copie act identitate (se va prezenta şi originalul în vederea verificării conformităţii copiei cu acesta;
copii de pe rapoartele de evaluare a performanţelor individuale din ultimii 3 ani de activitate (pentru
postul de execuție de bibliotecar profesional I, nivel studii superioare);
adeverinţă vechimea în gradul profesional deținut;
adeverinţă din care să rezulte că nu are o sancţiune disciplinară neradiată;
referatul de evaluare.

f) data limita de depunere a dosarelor - în termen de 5 zile lucrătoare de la data afişării anunţului (ultima
zi de depunere a dosarelor fiind 20.05.2021 ora 16:00);
g) dosarele de înscriere la examen se depun la sediul Bibliotecii Judeţene Olt „Ion Minulescu” la
Serviciul Financiar- contabilitate, resurse umane, informatizare, Biblionet şi administrativ la secretarul
comisiei de examinare;
h) Modalitatea de desfăşurare a examenului:
- proba scrisă – 28.05.2021, ora 09:00 la sediul Bibliotecii Judeţene Olt „Ion Minulescu” Slatina ;
Orice alte informaţii legate de concurs pot fi obţinute la nr. de telefon nr. 0349/802.177 e-mail:
bibliotecaolt@yahoo.com.
Anunţ afişat la data de 28.05.2021.

