
INSPECTORATUT SCOLAR JUDETEAN VASLUI

Cenhul Judelean de Resurse li Asistenltr Educalionald Vaslui
Strada Alecu Donici ff. 2. cod 730122

tel. 0235/3 14706. fa.\ 0235/3141 06

Centrul Judelean de Resurse gi Asistenli Educalionald Vaslui, organizeazd concurs pentru

ocuparea pe perioad[ nedeterminat[ a unui post contractual vacant, de documentarist cu studii
superioare, cu normtr intreagtr cu o duratd a timpului de lucru de 8 ore/2i,40 de ore/siptdmAni,
post de execuiie care face parte din categoria personalului didactic-auxiliar.

Pentru a ocupa un post contractual vacant candidalii trebuie si indeplineascd urmetoarele

condi{ii generale, conform art. l5 al Regulamentului-cadru privind organizarea gi dezvoltarea

carierei personalului contractual din sectorul bugetar pl[tit din fonduri publice, aprobat prin

Hotdrdrea Guvernului nr. 1336 din 28 octombrie 2022, cu modificdrile qi completdrile ulterioare:

a) are cetelenia romind sau cet[tenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte

la Acordul privind Spaliului Economic European (SEE) sau cetltenia Confederatiei Elve{iene;

b) cunoaqte limba romdni, scris qi vorbit;
c) are capacitate de muncd in conformitate cu prevederile Legii nr. 5312003- Codul muncii,

republicatS, cu modificdrile qi completdrile ulterioare;
d) are o stare de senetate corespunzitoare postului pentru care candideaz5, atestatA pe baza

adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitilile sanitare abilitate;
e) indeplineqte condiliile de studii de vechime in specialitate qi, dupd caz, alte cond(ii specifice
potrivit cerinlelor postului scos la concurs;

f) nu a fost condamnata definitiv pentru sevar$irea unei infrac{iuni contra securitelii nalionale,
contra autoritalii, contra umanitdlii, infracliuni de coruplie sau de serviciu, infracliuni de fals ori
contra inliptuirii justiliei, infracliuni sdvirgite cu intenlie, care ar face o persoane candidatd la

post incompatibild cu exercitarea functiei contractuale pentru care candideazd cu exceplia
situaliei in care a intervenit reabilitarea;

g) nu executf, o pedeapsd complementari prin care i-a fost interzis[ exercitarea dreptului de a
ocupa funclia, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfEgura activitatea de care s-a folosit
pentru sevar$irea infracliunii sau fali de aceasta nu s-a luat mesura de siguranp a interzicerii
ocuplrii unei funclii sau a exerciterii unei profesii;
h) nu a comis infracliunile prev[zute la art. I alin. (2) din Legea nr. ll8/2019 privind Registrul

ralional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracliuni sexuale, de exploatare a
unor persoane sau asupra minorilor, precum gi pentru completarea Legii nr. 7612008 privind
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organizarea 9i funclionarea Sistemului Nalional de Date Genetice Judiciare, cu modificirile
ulterioare, pentru domeniile prevezute la art. 35 alin. (l) Iit. h).

Condifiile specifice pe care trebuie si le indeplineascd persoana care participd la
concursul pentru ocuparea postului vacant de documentarist, stabilite pe baza figei postului
sunt:

- studii superioare absolvite cu diplomi de licenli sectia biblioteconomie sau cu studierea
disciplinelor de profil din domeniul biblioteconomiei'sau studii superioare absolvite cu diplomd
de licenl[ urmate de un curs de iniliere in domeniu;

- cunoqtinte de operare PC : Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint), intemet,
aplicalii Google;

- se solicitd minim 2 ani vechime in specialitatea postului (bibliotecar, documentarist,
arhivar);

- abilitali de rela!ionare qi comunicare:
- abilitatea de a lucra in echipd ;

- disponibilitate pentru program flexibil.

Conform art. 35 al Regulamentului-cadru privind organizarea qi dezvoltarea carierei
personalului contractual din sectorul bugetar pldtit din fonduri publice aprobat prin Hotlrdrea
Guvernului nr. 1336 din 28 octombrie 2022, cu modificirile qi completdrile ulterioare, pentru

inscrierea la concurs candidalii vor prezenta un dosar de concurs care va con{ine urmltoarele
documente:

a) formular de inscriere la concurs conform modelului prevdzut la anexa nr.2;

b) copia actului de identitate sau orice alt document care ateste identitatea, potrivit legii,
aflate in termen de valabilitate;

c) copia cercificatului de cisdtorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de

nume, dupl caz;

d) copiile documentelor care atest[ nivelul studiilor gi ale altor acte care ateste efectuarea

unor specializlri, precum gi copiile documentelor care atestii indeplinirea condiliilor specifice ale

postului solicitate de autoritatea sau institulia publicd;

e) copia cametului de munci, a adeverinlei eliberate de angajator pentru perioada lucrati,
care se ateste vechimea in munci gi in specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului;

f) certificat de cazierjudiciar sau, dupi caz, extrasul de pe cazieruljudiciar;



g) adeverint[ medicalS care sa ateste starea de senetate corespunzitoare, eliberatd de cdtre

medicul de familie al candidatului sau de cdtre unitilile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni
anterior derullrii concursului;

h) certificatul de integritate comportamentalh din care sI reiasd ci nu s-au comis infracliuni
prevezute la art. I alin. (2) din Legea nr. I l8/2019 privind Registrul na(ional automatizat cu

privire la persoanele care au comis infracliuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra

minorilor, precum gi pentru completarea Legii nr. 7612008 privind organizarea gi funclionarea
Sistemului Najional de Date Genetice Judiciare, cu modificdrile ulterioare, pentru candidatii
inscrigi pentru posturile din cadrul sistemului de invelement, senetate sau proteclie sociald,
precum gi orice entitate publici sau privatd a cdrei activitate presupune contactul direct cu copii,
persoane in varstd, persoane cu dizabilitdli sau alte categorii de persoane vulnerabile ori care
presupune examinarea fizici sau evaluarea psihologici a unei persoane;

i) curriculum vitae, model comun european;

j) opisul documentelor con{inute in dosar.

Adeverinla care ateste starea de sAnitate conline, in clar, numirul, data, numele emitentului
gi calitatea acestuia, in formatul standard stabilit prin ordin al ministrului sanetAtii. Pentru
candidaJii cu dizabiliEli, in situalia soliciErii de adaptare rezonabill, adeverinla care ateste

starea de senetate trebuie insolite de copia certificatului de incadrare intr-un grad de handicap,
emis in condiliile legii.

Copiile de pe actele previzute la lit. b) - e), precum gi copia certificatului de incadrare intr-
un grad de handicap se prezintl insolite de documentele originale, care se certificd cu menliunea
"conform cu originalul" de cetre secretarul comisiei de concurs.

Certificatul de cazier judiciar sau, dupd caz, extrasul de pe cazierul judiciar poate fi inlocuit
cu o declaralie pe propria r[spundere privind antecedentele penale. in acest caz, candidatul
declarat admis la seleclia dosarelor are obliga{ia de a completa dosarul de concurs cu originalul
documentului previzut la. f), anterior datei de suslinere a probei scrise gi/sau probei practice.

Concursul se va organiza conform calendarului urmiitor:

Nr. crt. Activitatea desli;urati Data si ora deslisurerii activitetilor
I Publicarea anuntului t4.03.2023
2 Depunerea dosarelor de participare

la concurs la sediul Centrului
Judelean de Resurse gi Asistenli
Educalionala Vaslui din str. Alecu
Donici, nr. 2, mun. Vaslui, in
intervalul orar 9,00-l 3,00

Termen limiti : 27 03.2023. ora 13.00



3 Selec.tia dosarelor de c[tre membrii
comisiei de concurs

29.03.2023,ora 13,00

4 Afi garea rezultatelor selecliei
dosarelor

29.03.2023, ora 15,00

5 Depunerea contesta{i ilor privind
rezultatele selectiei dosarelor

30.03.2023, ora 12,00

4 Afi qarea rezultatului solulion[rii
contestatiilor la selec[ia dosarelor

31.03.2023, ora 12,00

5 Suslinerea probei scrise la sediul
CJRAE Vaslui

03.04.2023, ora 9,00

6 Afisarea rezultatului probei scrise 04.04.2023. ora 12.00
7 Depunerea contesta{i ilor privind

rezultatele probei scrise
05.04.2023, ora 9,00- I 2,00

8 Afi garea rezultatului solulionlrii
contestatiilor

05.04.2023. ora 16,00

9 Sustinerea interviului 6.04.2023. ora 9,00
l0 Comunicarea rezultatelor dupd

sustinerea interviului
6.04.2023, ora 15,00

l1 Depunerea contestajii lor privind
rezultatul interviului

7 .04.2023, orele 9- I 3,00

t2 Afi qarea rezultatului solu!ionirii
contestatiilor

10.04.2023, ora 13,00

t3 Afigarea rezultatu lui final al
concursu lui

10.04.2023, ora 13,00

Proba interviului poate fi suslinuti numai de candidalii admi;i la proba scrisd.
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- Atanasiu, Pia. Metode $i tehnici de lucru pentru sistemele de informare gtiintific5.
Bucuregti: Editura didactici qi pedagogic5, 1976.
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- OMEdC NR. 5556/201I privind aprobarea Regulamentului de organizare gi func{ionare a

bibliotecilor qcolare gi a centrelor de documentare gi informare
- OMEdC NR.496112006 privind infiintarea ii suslinerea centrelor de documentare qi

informare precum gi formarea continul a personalului didactic de conducere, indrumare
gi control gi a personalului din Centrele de documentare gi informare

- Legea educaliei nalionale nr. I din 201 1, cu modificirile qi completirile ulterioare -
Statutu I personalului didactic

- Legea bibliotecilor nr. 334 12002, republicatd qi actualizati
- Legea nr. 53i2003 - Codul muncii, republicat, cu modificirile 9i completdrile ulterioare,

Titlul II - Contractul individual de munci qi Titlul XI - Rdspunderea juridicl
- Ordinul nr. 5555 din 7 octombrie 201I pentru aprobarea Regulamentului privind

Organizarea gi funclionarea centrelor judelene gi ale municipiului Bucuregti de resurse qi

asistenl6 educalionald

- Regulamentul privind Organizarea gi funclionarea centrelor judelene gi ale municipiului

Bucuregti de resurse gi asistenli educalionald aprobat prin Ordinul 5555 /201I (Cap. III-

Resurse umane $i materiale)

- Legea nr. 31912006 - privind regulile de protectia muncii si PSI (Cap. IV- Obligaliile

lucrltorilor)

- Legea nr. 47712004- privind codul de conduita a personalului contractual din Autorit5lile

qi lnstituliile Publice (Cap. II Norme generale de conduiti profesionald a personalului

contractual)

- Legea nr. 307 /2006 - privind apdrarea impotriva incendiilor, actualizatd (Cap. II -
Secliunea a VI-a- Obligaliile administratorului, conducitoruli instituliei, utilizatorului gi

salariatului)

- Legea Arhivelor Nalionale nr. 1611996, republicatd, cu modificdrile qi completirile

ulterioare

- Figa postului de documentarist qi fiqa de evaluare a performantelor -OMECTS nr.

6143/20fi



Tematica

la concursul organizat in vederea ocupirii postului vacant de documentarist

l. Misiunile centrului de documentare qi informare (definire, scop, funclii, organizare)

2. Centrul de Documentare gi Informare in intimpinarea nevoilor utilizatorilor (relalia

utilizatorului cu C.D.l., imprumutul de publicalii, cataloagele de bibliotecd, prelucrarea

documentelor, schema generald a unei descrieii bibliografice complete)

3. Activitili specifice (achizilia de publica{ii, inventarierea, punerea in circula}ie a

publicaliilor, seleclia qi deselec!ia)

4. Metodologia clutirii informaliei (instrumente de ceutare- manuale, automatizate)

5. Activitali de stimulare a lecturii

6. Regulamentul de organizare qi func(ionare a Centrului de Documentare gi Informare

(c.D.r.)

7. Drepturile gi indatoririle salarialilor

8. Proprietatea intelectuali gi dreptul de autor

9. Managementul in structuri info-documentare

10. Organizarea qi funclionarea centrelor judelene 9i ale municipiului Bucuregti de resurse gi

asisten![ educalionali

I l. Norme generale de conduiti profesionalI a personalului contractual

12. Obligaliile lucrdtorilor privind proteclia muncii

13. Obligaliile administratorului, conducitoruli instituliei, utilizatorului qi salariatului

referitoare la apdrarea impotriva incendiilor

14. Activiteli de inilierea qi formarea utilizatorilor privind tehnicile de cercetare documentari

15. Ordonarea qi arhivarea documentelor

16. ResponsabilitAli din fi$a postului de documentarist

lnformatii suplimentare se pot obline accesdnd pagina oficiald a unit5lii
(https:/iwww.cjrae-vaslui.ro) sau la sediul Centrului Judetean de Resurse gi Asistenl5
EducationalS Vaslui qi la numlrul de telefon 0235314706.

Director.


