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PROCES VERBAL
DE SELECŢIE A DOSARELOR DE CONCURS

Încheiat astăzi 16.03.2016, în urma îndeplinirii procedurii de selecţie a dosarelor candidaţilor înscrisi la concursul

organizat în vederea ocupării unui post vacant de bibliograf (S)IA normă întreagă, pe durată nedeterminată, în

cadrul Serviciului Catalogare- Clasificare Carte prevăzuta la art.19 alin.(2) si (3) coroborat cu art.20 din H.G.

nr.286/23.03.2011—Regulament cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant corespunzător funcţiilor

contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din

fonduri publice, publicat în Monitorul Oficial al României nr.221/31.03.2011, cu completările ulterioare.

Termenul de depunere a dosarelor de înscriere la concurs a fost 14.03.2017.

Comisia de concurs stabilită prin Decizia nr.26/15.03.2017, în urma analizei documentelor depuse la dosarele de

concurs a constatat următoarele:

1) Dosarul dnei Moraru Alexandrina este complet şi rezultă ca sunt îndeplinite cerinţele generale şi specifice

solicitate;

2) dosarul dnei Duicu Ioana Gabriela este incomplet :

- la condiţii generale din dosar rezultă altă calificare decât cea solicitată ( studii superioare de biblioteconomie/

studii superioare în domeniul umanistic-filologie/istorie –urmate de specializare în biblioteconomie (curs

postuniversitar, masterat,doctorat) / experienţă practică în domeniul postului scos la concurs de minimum 10

ani)

- la condiţii specifice nu rezultă vechimea în specialitate (s-au solicitat 10 ani în controlul în catalogării şi

indexării cărţii-controlul completărilor, încheierilor şi înlocuitorilor);

- lipsă adeverinţă medicală;

- lipsă fotografii.

Solicitarea dnei Duicu Ioana Gabriela de completare ulterioară a dosarului de concurs după expirarea

termenului legal de depunere, nu poate fi soluţionată favorabil deoarece ar duce la încălcarea prevederilor

legislaţiei în vigoare referitoare la organizarea concursurilor de ocupare a unui post contractual vacant (HG

286/2011).

În consecinţă, dosarul candidatei Moraru Alexandrina este admis, iar dosarul candidatei Duicu Ioana

Gabriela este respins.

Proba scrisă se va susţine în data de 28 martie 2017 la sediul Bibliotecii Academiei Române din Bucureşti, Cal.

Victoriei nr.125, sector 1, începând cu ora 9.30.

Candidata este rugată să se prezinte la sediul Bibliotecii Academiei Române cu 15 minute înainte de începerea

probei scrise, având asupra sa actul de identitate în original.

Acccesul în sala de concurs se face numai în baza actului de identitate.

Comisia de concurs:

1. Lepădatu Cornel–director adjunct- preşedinte,
2. Parusi Monica – şef serviciu Catalogare-Clasificare Carte,
3. Stanciu Daniela - şef serviciu Catalogare-Clasificare Periodice, Foi Volante – membru,
4. Jugănaru Eliza –economist -B.R.U.S.A-secretar,

5. Bazavan Emilian-preşedinte S.L.I.B.A.R.-observator.


