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 Biblioteca Universităţii din Craiova anunţă scoaterea la concurs a unui post de bibliotecar 

studii superioare, ce va avea loc la data de 27 octombrie 2014 la sediul Bibliotecii Universităţii din 

Craiova, str. Al. I. Cuza, nr. 13, clădirea centrală, et. III, camera 467 D, sala de lectura FEAA, ora 

10
00

. 

 Concursul va consta din: 

• Probă teoretică tip grilă (40 întrebări – 50 minute) 

• Probă de limbă străină ( 30 minute) 

• Probă practică de operare pe calculator  - Microsoft Office(50 minute). 

• Interviu (10 minute). 

Nota finală constă din adunarea notelor celor patru probe, având următoarea pondere: 

- test grilă - 40% 

- traducere - 20% 

- interviu - 20% 

- probă abilităţi operare calculator - 20%. 

 

Condiţiile de participare la concurs: 

- Studii universitare de specialitate (biblioteconomie şi ştiinţa informării), sau studii 

superioare cu absolvirea unui curs de biblioteconomie menţionat în foaia matricolă, 

sau cu absolvirea cursului postuniversitar de Biblioteconomie şi ştiinţa informării. 

- Cunoştinţe operare calculator. 

- Cunoaşterea unei limbi de circulaţie internaţională 

- Vechime minimă de 1 an în specialitate 

 

Dosarul de înscriere la concurs cuprinde: 

• Cerere de înscriere la concurs înregistrată la Registratura Universităţii din Craiova 

• Diplomă de licenţă – copie legalizată 



• Foaia matricolă (copie xerox) / Diplomă de absolvire a cursurilor postuniversitare de 

biblioteconomie (copie xerox) 

• Copie B.I. (C.I.) 

• Certificat de căsătorie (dacă este cazul) 

• Copie carte de muncă certificată “conform cu originalul” 

• Curriculum vitae 

• Cazier judiciar sau declaraţie pe proprie răspundere că nu a suferit condamnări penale 

• Adeverinţă medicală  din care să rezulte că este apt pentru meseria de bibliotecar –

bibliotecă studenţească 

 

Dosarele de concurs se depun la sediul central al Bibliotecii Universităţii din Craiova, str. Al. 

I. Cuza, nr. 13, camera 170, la secretarul comisiei de concurs, d-na Daniela Antoniale, în perioada 

15-26 septembrie 2014 in intervalul orar 8
00

 – 15
00

. 

Rezultatul selecţiei dosarelor va fi afişat pe data 29 septembrie 2014, pe site-ul Universităţii 

din Craiova (www.ucv.ro). 

Rezultatul concursului va fi afişat pe data de 28 octombrie 2014. 

Contestaţiile se pot depune în termen de cel mult 24 de ore de la afişarea rezultatelor la 

Registratura Universităţii din Craiova, în intervalul 8
00

-15
00

. 

Soluţionarea contestaţiilor se va realiza în termen de maxim o zi lucrătoare de la depunere. 

Comunicarea rezultatelor se va face prin afişarea lor pe site-ul Universităţii (www.ucv.ro). 

 

Anexăm tematica şi bibliografia concursului: 

Tematica pentru concursul de ocupare a postului vacant din bibliotecă: 

1. Achiziţia publicaţiilor 

2. Evidenţa publicaţiilor 

3. Catalogarea, clasificarea şi indexarea publicaţiilor 

4. Tipuri de cataloage 

5. Organizarea şi aşezarea colecţiilor 

6. Conservarea colecţiilor 

7. Scoaterea publicaţiilor din gestiunea bibliotecii 

8. Relaţii cu cititorii 

9. Metode de întocmire a bibliografiilor. Investigaţia şi descrierea, metode de analiză a 

documentelor. 

10. Instrumente de informare documentară pentru utilizatorii bibliotecii. 

 

http://www.ucv.ro/
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