
AN U NȚ 

 

Primăria Comunei Mihai Viteazu, județul Cluj, organizează în data de 10.03.2022, ora 10,00 
la sediul instituției, Sat Mihai Viteazu, Comuna Mihai Viteazu Str Transilvaniei nr 147, concurs 

pentru ocuparea unui post contractual, vacant de BIBLIOTECAR, perioada nedeterminata, 8 ore/zi- 

40 de ore/săptămâna, în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Mihai Viteazu. 

Condițiile generale: 

Candidații trebuie să îndeplinească condițiile prevăzute de art. 3 din H.G nr. 286/2011, care prevede: 

- Poate ocupa un post vacant sau temporar vacant persoana care îndeplinește următoarele 

condiții: 

a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor 

aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România; 

b) cunoaște limba română, scris și vorbit; 

c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale; 

d) are capacitate deplină de exercițiu; 

e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza 

adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate; 

f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit 

cerințelor postului scos la concurs; 

g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra 

statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea 

justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o 

incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea. 

Condiții specifice prevăzute în fișa postului: 

 1)Studii superioare absolvite cu diploma de licență; 

2)Vechime: 1 an vechime in muncă. 

3)Certificat de calificare/perfecționare in ocupația de bibliotecar -arhivar  

Concursul pentru ocuparea postului vacant se organizează pe 3 etape succesive, după cum urmează: 

a) selecția dosarelor de înscriere; 

b) proba scrisă ; 

c) interviul. 

Depunerea dosarelor: 14.02.2022 -28.02.2022; 

Selecția dosarelor 01.03.2022; 

Proba scrisă în data de 10.03.2022, ora 10, la sediul Primăriei Comunei Mihai Viteazu, str. 

Transilvaniei , nr 147, jud.Cluj;  

Interviul în ziua de 14.03.2022, ora 10,00, la sediul Primăriei Comunei Mihai Viteazu, str. 



Transilvaniei , nr 147, jud.Cluj; Se pot prezenta la următoarea etapă numai candidații declarați admiși 

la etapa precedentă. 

Dosarele de înscriere la concurs se vor depune la sediul Primăriei Comunei Mihai Viteazu, str. 

Transilvaniei , nr 147, jud.Cluj, secretariat, în perioada 14.02.2022 -28.02.2022 și trebuie să conțină în 

mod obligatoriu următoarele documente: 

a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice 

organizatoare; 

b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz; 

c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor 

specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului 

solicitate de autoritatea sau instituția publică; 

d) carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în 

specialitatea studiilor, în copie; 

e) cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă 

incompatibil cu funcția pentru care candidează; 

f) adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni 

anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare 

abilitate; 

g) curriculum vitae; 

Copiile după actele pentru dosarul de înscriere se prezintă însoțite de documentele originale în vederea 

verificării conformității copiilor cu acestea,. 

Bibliografia este afișată la sediul Primăriei Comunei Mihai Viteazu, str. Transilvaniei , nr 147, 
jud.Cluj. 

Informații suplimentare la telefon - 0264/329101, persoana de contact, Nichifor Mariana- secretarul 

comisiei de concurs. 

 

BIBLIOGRAFIE 

pentru concursul de ocupare a postului contractual, de BIBLIOTECAR 

1. O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ - partea a-VI-a-TitluI III, Vll-a si a Vlll-a. 

2. Legea nr.16/1996 privind Arhivele Naționale, actualizată; 

3. Legea bibliotecilor nr.334/2002; 

4. Ordinul nr.2062/2000 pentru aprobarea Normelor metodologice privind evidența, gestionarea și 

inventarierea documentelor specifice bibliotecilor publice. 
5.Regulamentul nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea 
datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 
95/46/CE 

 

Principalele atribuții ale postului: 

1. Colecționează, organizează, valorifică și conservă colecții reprezentative de cărți, periodice și alte 
documente grafice și audiovizuale, românești și/sau străine, purtătoare de informații, în funcție de 



dimensiunile și structura socio-profesională a populației comunei Mihai Viteazu, de cerințele reale și 
potențiale ale acesteia; 
2. Clasifică fondurile și documentele pe care le are, pe colecții, după normele biblioteconomice și de 
evidență a patrimoniului cultural național; 
3. Urmărește în permanență: completarea, reînnoirea și/sau actualizarea, precum și evidența 
colecțiilor în funcție de volumul și dimensiunile acestora; 
4. Organizează în colaborare cu cadrele didactice din unitățile de învățământ din comună manifestări 
de microgrup, de întrebări și răspunsuri în cadrul unor reuniuni. 
5. Păstrează și depozitează de la persoane fizice sau juridice, materiale care intră în patrimoniul 
cultural național; 
6.Realizează/actualizează nomenclatorul arhivistic conform legii 

7.Colaborează cu șefii tuturor structurilor pentru desfășurarea activității de arhivar 

8.Realizează norme si proceduri interne privind arhivarea documentelor conform legii 

9.Cunoașterea permanenta a legislației arhivistice 

10.Organizarea documentelor in depozitul de arhiva si monitorizează condițiile de conservare a 

documentelor. 

11. Îndeplinește oricare alte atribuții prevăzute de lege sau încredințate de către primarul, viceprimarul 

sau secretarul general al comunei Mihai Viteazu. 

 

                  PRIMAR                                                                      SECRETAR GENERAL                                                             

 IOAN ZENG                                                                    TUDOR CALIN STAVRIU  

                                    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


