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ANUNŢ PRIVIND ORGANIZAREA EXAMENULUI DE
PROMOVARE ÎN GRADE SAU TREPTE PROFESIONALE IMEDIAT

SUPERIORE AL PERSONALULUI CONTRACTUAL
Naţional Pedagogic Constantin

Brătescu” organizează, în conformitate cu
43!
alin.
din Regulamentul-cadru privind stabilirea
dispoziţiile
(7),(8) ,9) şi art.
principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător
funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat
Colegiul

art. 41

superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat
prin Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 cu modificările și completările ulterioare, examen de
promovare în grad imediat superior a personalului contractual. în data de 31 octombrie
2022, la sediul Colegiului Naţional Pedagogic Constantin Brătescu, astfel:

Ora 10.00
Ora 11.00
Ora 12.00

în

II

Examen de promovare
S în I S;
trepte profesionale postul de bibliotecar
S în I S;
— Examen de promovare în trepte profesionale postul informatician
— Examen de promovare în trepte profesionale al personalului de îngrijire din
II în 1 M/G.
Pentru a participa la examenul de promovare, candidații trebuie să îndeplinească următoarele
condiții:
—

II

să aibă cel puțin 3 ani vechime în gradul din care promovează;
sa fi obţinut calificativul „foarte bine” la evaluarea performanțelor profesionale
individuale cel puţin de două
în ultimii 3 ani, în care aceştia s-au aflat în activitate.

-

ori

ART.43 (1) Examenul de promovare a personalului contractual constă în susţinerea unei
probe scrise sau a unei probe practice, după caz, stabilite de comisia de examinare.
Dosarul de înscriere la examen se va depune
secretariatul Colegiului Naţional Pedagogic
Constantin Brătescu "Constanta din strada Răscoalei nr 42, în termen de 10 zile de la
data publicării anunţului. în perioada 18 octombrie 2022 - 28 octombrie 2022,
va

-

la

şi

cuprinde:

e
e

e

:

cererea de înscriere la examen
adeverinţă în vederea atestării vechimii în gradul din care se promovează:
copii a cel puţin 2 rapoarte de evaluare a performanțelor profesionale individuale din
ultimii 3 ani în care angajatul s-a aflat în activitate şi la care a obţinut calificativul “foarte
bine”.
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ȘCOALĂ EUROPEANĂ

TEMATICA EXAMENULUI DE PROMOVARE ÎN GRAD PROFESIONAL
BIBLIOTECAR ȘCOLAR
Rolul

pă

+
2.

4.

+
=

6.

Criterii de dezvoltare a colecţiilor

în biblioteca

şcolară

Scopul catalogării publicaţiilor
Tipuri de cataloage
Organizarea cataloagelor

Realizarea fişei bibliografice a cărţii

+
+

Zonele ISBD (M)
Punctuaţia ISBD

Clasificarea. Cotarea publicaţiilor

4

a

Funcţiile bibliotecii şcolare şi ale bibliotecarului şcolar

Evidenţa colecţiilor
+ Proceduri de evidenţa publicaţiilor
= Primirea publicaţiilor şi introducerea lor în gestiunea bibliotecii (acte şi activităţi
legate deprimirea publicaţiilor)
+ Documente de evidenţă (R.M.F., RI.)
= Reguli de completare a R.M.F. şi R.I.
Catalogarea publicaţiilor

4

n

bibliotecii şcolare

Dezvoltarea colecţiilor
+ Mijloace de completare a colecţiilor

+

3.

—

+
+

Scopul clasificării documentelor
CZU - Clasificarea zecimală universal (clase, subclase, indici auxiliari);
Tabele de autori. Semnul de autor

Organizarea colecţiilor
+ Organizarea bibliotecii
+ Aranjarea cărţilor la raft
8. Gestiunea bibliotecilor
4- Inventarul bibliotecilor
«+

Proceduri

şi acte în

contabilitate privind inventarierea colecţiilor bibliotecii şcolare

Eliminarea din gestiune a publicațiilor
+ Casarea publicaţiilor
+ Proceduri de casare în biblioteca şcolară
11. Relații cu utilizatorii
10.

4- Regulamentul intern al bibliotecii școlare
+ Serviciul de împrumut sala de lectură
4 Marketingul de bibliotecă
+ Statistica de bibliotecă

şi

BIBLIOGRAFIA EXAMENULUI DE PROMOVARE ÎN GRAD PROFESIONAL
BIBLIOTECAR ŞCOLAR

BANCIU, Doina. Biblioteca şi societatea, Bucureşti, Editura Ager, 200;
Fişa postului de bibliotecar (Anexa la Metodologia de evaluare anuală a activității
personalului didactic şi didactic auxiliar) Conform OMEC 4.247/2020;

IN

Legea Educaţiei Nafionale
auxiliar);

Va

Fe

—

—

Legea nr. 1/2011(capitolele referitoare la personalul didactic

Legea Bibliotecilor, nr. 334 /31. 05. 2002, republicată şi actualizată;
Legea 477/2004 privind codul de conduită a personalului contractual din autorităţile și
instituțiile publice;

.

tn

Legea nr. 53/2003 privind Codul muncii cu modificările şi completările ulterioare;
MANUAL de bilioteconomie pentru bibliotecile mici. Bucureşti: ABBPR, 1993;

a:

.

-

Metodologia de aplicare a normelor ISBD(M), BCU, ABIR, Bucureşti, 1993;
Normele metodologice privind evidența,
gestionarea și inventarierea documentelor
specifice bibliotecilor publice Ordinul Ministrului Culturii nr.2062/09.06.2000 - , publicat
in Monitorul Oficial nr.387/18 august 2000;
REGNEALĂ, Mircea. Dicţionar de biblioteconomie ştiinţa informării: englez-român,
Constanţa, Editura Ex Ponto, 1999;
şi

REGNEALĂ,

Sudii de biblioteconomie, Ex. Ponto, Constanţa, 2000;
de organizare şi funcționare a bibliotecilor şcolare şi a centrelor
Mircea

-

Regulament
de documentare şi informare
-

.

-

-

OMECTS nr. 5.556 din

7

octombrie 2011;

Regulamentului pentru împrumutul interbibliotecar - OMEdC nr.5286/12.12.2006;
TÎRZIMAN, Elena. De la Biblioteconomie la ştiinţa informării, Bucureşti, Editura Ager,
2005;
TROFIN, Mariana Rodica. Ghid practic pentru bibliotecari, Editura Universității din
Oradea, 2017.
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TEMATICA EXAMENULUI DE PROMOVARE ÎN GRAD PROFESIONAL
INFORMATICIANI
Rețele de comunicații LAN, WAN, Internet, Intranet;
Arhitecturi, protocoale - TCP/IP;
Echipamente de rețea şi de comunicație;
Instalare şi configure de echipamente în reţele locale de calculatoare (switch-uri, routere,
acces point);
Administrarea rețelelor de calculatoare;
Securitatea, programe antivirus;
Instalare, configurare şi depanare hardware-software (stații de lucru, imprimante);
Instalare şi configurare Microsoft Windows;
Instalare, configurare, utilizare Microsoft Office;
Cunoştinţe despre lucrul cu baze de date;
Depanare calculatoare, arhitecturi, componente, diagnosticare defecte;
Realizarea paginilor de internet - Web Design and Development;
Platforme educaţionale, configurare şi administrare Google Workspace for Education, Edu
Apps ADMA (Classroom, Meet, Google Forms, Drive, Calendar);
Utilizarea Sistemului Informatic Integrat al Învăţământului din România (SIIIR);

BIBLIOGRAFIE:
LEGEA nr. 1/2011 a Educației Naţionale;
Regulamentul de organizare şi funcționare a unităților de învăţământ preuniversitar cu
modificările şi completările ulterioare, aprobat prin Ordinul nr. 5447/2020;
Adrian Munteanu, Valeria Greavu Şerban - Rețele locale de calculatoare - proiectare şi
administrare, Editura Polirom 2004;
Andrew S. Tanenbaum - Organizarea structurată a calculatoarelor — Editura Agora, 2006;
Ion Bănică - Rețele de comunicații între calculatoare, Editura Teora;
Sabin Buraga - 2005 Proiectarea siturilor Web. Design şi funcționalitate, Iaşi, Polirom
2005;
Google Workspace for Education: https://edu.google.com/get-started/setup
products/google-workspace-for-education/quickstart-suide/
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