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ANUNŢ  

Liceul cu Program Sportiv Slatina organizează examen de promovare a angajatei Dulgheru 

Doina în bibliotecar , studii superioare, gradul profesional I și angajatei Popescu Iulica în 

secretar, studii superioare, gradul profesional II, 0,5 normă. 

A. Data, ora și locul desfășurării examenului de promovare: 16.12.2019, ora 1000 , 

str.Toamnei, nr.10 

B. Bibliografia și tematica sunt cele anexate. 

C. Modalitatea de desfășurare a examenului: 

 

Proba:         Data desfășurării: 

Proba scrisă          16.12.2019    

Termenul în care se pot depune contestații      17.12.2019 

Termenul în care se afișează rezultatul contestațiilor    18.12.2019 

Termenul de afișare a rezultatelor finale      18.12.2019 

 

DIRECTOR, 

     Prof.PERPELEA DEMI IULIAN  
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              TEMATICA ȘI BIBLIOGRAFIA  EXAMEN PENTRU PROMOVARE SECRETAR  II (S) 

TEMATICA 

1. Organizarea și funcționarea  sistemului național de învăţământ preuniversitar;   

2.Actele de studii - tipuri, condiţii de eliberare, modul de completare;  

3.Duplicate ale actelor de studii;  

4.Documentele şcolare;  

5.Transferul elevilor; 

6.Atribuțiile compartimentului secretariat; 

7.Decontarea transportului elevilor navetiști; 

8.Bursele elevilor; 

9.Funcțiile didactice și didactice auxiliare din învățământul preuniversitar. 

 

BIBLIOGRAFIE 

1. Legea 1/2011- Legea Educaţiei Naţionale cu modificările şi completările ulterioare;  

2. Legea 53/2003 Codul Muncii cu modificările şi completările ulterioare ;  

3. OMEN 5079/31.08.2016 privind aprobarea Regulamentul de organizare şi funcţionare a 

unităţilor de învăţământ preuniversitar cu modificările cu completările ulterioare;  

4. Ordin MENCS nr.3844/2016 - Regulamentul privind regimul actelor de studii şi al 

documentelor şcolare gestionate de unităţile de învăţământ preuniversitar, cu modificările și 

completările ulterioare;  

5. HG 564/04.08.2017 privind modalitatea de acordare a drepturilor copiilor cu cerințe 

educaționale special școlarizați în sistemul de învățământ preuniversitar; 

6. Legea 53/2003 Codul Muncii cu modificările şi completările ulterioare; 

7. Hotărârea pentru modificarea art. 4 din H.G. nr. 863/2016 pentru aprobarea Metodologiei de 

calcul şi stabilirea tarifului maxim per kilometru aferent abonamentului de transport prevăzut la 

alin. (3) al art. 84 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011; 

8. HG 1488/2004 privind acordarea bursei ,, Bani de liceu,, OMEN 3125/04.02.2019 de 

modificare calendar bani de liceu cu modificările și completările ulterioare. 
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TEMATICA ȘI BIBLIOGRAFIA  EXAMEN PENTRU PROMOVARE BIBLIOTECAR  I (S) 

TEMATICA  

1. Rolul bibliotecii din învățământ 

-Drepturile și îndatoririle bibliotecarului școlar 

-Activități specific bibliotecii 

-Colaborarea bibliotecii cu personalul didactic 

       2.  Dezvoltarea colecțiilor 

 -Mijloace de completare a colecțiilor  

        3.Evidența colecțiilor  

 -Primirea publicațiilor și introducerea lor în gestiunea bibliotecii ( acte și activități legate 

de primirea publicațiilor) 

 -Documente de evidență(RMF, RI, fișe de evidență preliminară pentru seriale) 

 -Reguli de completare a R.I. 

         4. Catalogarea publicațiilor  

 -Tipuri de cataloage 

 -Organizarea cataloagelor 

         5.Realizarea fișei bibliografice a cărții 

 -Zonele ISBD (M) 

         6.Clasificarea,cotarea publicațiilor  

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

         7. Gestiunea bibliotecilor 

          -Predarea –primirea unei biblioteci școlare  

 -Inventarul bibliotecilor 

 -Casarea publicațiilor  

 

BIBLIOGRAFIA  

1. Legea Educației nr.1/2011 

2. Regulament de organiozare și funcționare a bibliotecilor școlare și a centrelor de 

documentare și informare – OMEN 5556/2011 

3. Legea bibliotecilor actualizată nr.334/31.05.2002, republicată în 2005 

4. Manualul bibliotecarului școlar; atelier didactic, București, 2003  

5. Metodologia de aplicare a normelor ISBD (M), BCU, ABIR, București, 1993 

6. Clasificarea zecimală universal. Ediție medie internațională în limba română- BNR 

7. Studii de biblioteconomie-E. Ponto, 2000, Regneala, Mircea  

8. Fișa cadru a postului pentru personalul didactic auxiliar de bibliotecar, documentarist, 

redactor, MECTS 
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9. Bibliotecă, bibliotecar, biblioteconomie. Tendințe și dezvoltări românești în tehnica 

de bibliotecă. Corbu George, Mihaela Helene Dinu Biblioteca 2007 

10. Ghidul bibliotecarului școlar pentru liceele pedagogice , Editura Bibliotecii 

Pedagogice Naționale 2004 

11. Introducere în biblioteconomie, Grafoart, București, 1997 

12. Bibliotecarul școlar – ghid practice, Eurodidact, 2002, Cluj Napoca  

 

 

 

 


