
 

 

 

 

CALENDARUL 

DE DESFĂŞURARE A CONCURSULUI PENTRU PROMOVARE ÎN FUNCȚIA DE  

ȘEF BIROU ACHIZIȚII, EVIDENȚĂ, PRELUCRARE ȘI DEPOZIT LEGAL LOCAL 

STUDII SUPERIOARE, GRADUL II,  

NORMĂ ÎNTREAGĂ, PERIOADĂ NEDETERMINATĂ 

DIN DATA DE 26.05.2022 – 02.06.2022 

 

 

 

 

ETAPA I – Selecţia dosarelor de înscriere la concurs  

Dosarele de înscriere se depun la sediul bibliotecii în perioada 05.05.2022 - 18.05.2022 în intervalul 

orar 8,00 – 15,30. 

Dosarele de concurs vor conţine următoarele documente: 

- cererea de înscriere la examenul de promovare; 

- fişa de înscriere la examenul de promovare; 

- lucrare ştiinţifică care se depune înainte cu cel târziu 5 zile lucrătoare înainte de data 

concursului de promovare. 

Selecţia dosarelor – 19.05.2022 

Afişarea rezultatelor selecţiei - 20.05.2022  

Depunerea contestaţiilor – 23.05.2022 

Soluţionarea contestaţiilor şi afişarea rezultatelor după contestaţii –  24.05.2022 

 

ETAPA II - Proba scrisă și practică 

Proba scrisă și practică vor avea loc în data de 26.05.2022 ora 10,00 şi va consta în: 

- test de biblioteconomie pe baza bibliografiei indicate; 

- lucrare de specialitate; 

- test de limbă străină;  

- test de operare în sistemul integrat de bibliotecă. 

Afişarea rezultatelor – 27.05.2022  

Depunerea contestaţiilor – 30.05.2022 

Soluţionarea contestaţiilor şi afişarea rezultatelor după contestaţii – 31.05.2022 

 

ETAPA III – Interviul  

Interviul va avea loc în data de 02.06.2022 ora 10,00. 

- susţinerea lucrării realizate  

- interviu de specialitate pe baza bibliografiei indicate  

În cadrul interviului se vor testa abilităţile, aptitudinile şi motivaţia candidaţilor. 

Afişarea rezultatelor – 03.06.2022 

Depunerea contestaţiilor – 06.06.2022 

Soluţionarea contestaţiilor şi afişarea rezultatelor după contestaţii – 07.06.2022 

 

Afişarea rezultatelor finale ale concursului de promovare – 08.06.2022. 

 

Notă:  

Se pot prezenta la etapa a II-a numai candidaţii declaraţi admişi la etapa I. 

Candidatul poate participa la proba următoare numai în condiţiile promovării probei 

anterioare cu minimum 70 de puncte din 100 posibile. 

Punctajul final se calculează ca media aritmetică a punctajelor obţinute la proba scrisă şi 

interviu. 

 


