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Către, 

Unitățile de învățământ preuniversitar din județul Bihor 

 

În atenţia Directorilor unităţilor şcolare de învăţământ preuniversitar  

 

Referitor la precizările legislative/metodologice privind organizarea de concursuri 

pentru ocuparea unui post vacant de bibliotecar şcolar, vă reamintim legislația în 

vigoare: 

 

Cadru legislativ: 

- Legea Educaţiei Nr. 1/ 2011; 

- OMECTS Nr. 5556/ 2011 – Regulamentul de organizare şi funcţionare a centrelor de 

documentare şi informare şi a bibliotecilor şcolare; 

- OMECTS Nr. 5554/2011 - Regulamentul de organizare şi funcţionare a caselor 

corpului didactic; 

- Legea Bibliotecilor Nr. 334/ 2002 cu modificările ulterioare; 

- Hotărârea nr. 286/ 23.03.2011, actualizată. 

 

Pentru ocuparea funcţiei de bibliotecar trebuie îndeplinite următoarele condiţii de 

studii (Legea Educaţiei Nr. 1/ 2011, art. 250): 

 absolvirea, cu examen de diplomă, a unei instituţii de învăţământ, secţia de 

biblioteconomie, sau a altor instituţii de învăţământ ai căror absolvenţi au studiat în 

timpul şcolarizării disciplinele de profil din domeniul biblioteconomiei; 

 pot ocupa funcţia de bibliotecar, de documentarist sau de redactor şi absolvenţi ai 

învăţământului postliceal sau liceal cu diplomă în domeniu/ absolvirea cu examen 

de diplomă a unei instituţii de învăţământ, secţia de biblioteconomie, sau a altor 

instituţii de învăţământ ai căror absolvenţi au studiat în timpul şcolarizării 

disciplinele de profil din domeniul biblioteconomiei,  

 pot ocupa funcţia de bibliotecar, documentarist sau de redactor şi alţi absolvenţi ai 

învăţământului superior, postliceal sau liceal cu diplomă, pe perioadă determinată, 

dacă au urmat un curs de iniţiere în domeniu. 

 

Comisia de concurs 

Legea 334/ 2002 – art. 45 

(1) Angajarea personalului de specialitate din bibliotecile finanțate din fonduri publice, cu 

personalitate juridică, se realizează prin concurs organizat de conducerea bibliotecii, 
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potrivit legii; din comisiile de concurs vor face parte în mod obligatoriu si reprezentanți ai 

bibliotecilor cu rol de coordonare metodologica. 

(2) Angajarea personalului de specialitate din bibliotecile finanțate din fonduri publice, 

fără personalitate juridică, se realizează prin concurs organizat de autoritatea finanțatoare; 

din comisiile de concurs va face parte în mod obligatoriu și reprezentantul bibliotecii cu 

rol de coordonare metodologică. 

 Casa Corpului Didactic asigură coordonarea metodologică a bibliotecilor şcolare 

din judeţul Bihor (OMECTS 5554/ 2011, OMECTS 5556/ 2011) 

Coordonator metodic Biblioteci Şcolare, Trofin Mariana Rodica - mobil: 0731023038; 

e-mail: mariana.trofin@ccdbihor.ro. 

 

 

Inspector Școlar General      Director CCD Bihor 

Prof. Virgil Nicolae Blage       Prof. Mioara Țigan 

 

 

 

 

 

Coordonator metodic  

   Biblioteci Şcolare 

                   Prof. Mariana Trofin 


