ANUNȚ
privind organizarea concursului de încadrare a 2 (două) posturi vacante de
execuție de personal civil contractual

Posturile pentru care se organizează concurs sunt:
-

Bibliograf grad I/S – 1 post din cadrul Biroului informare-documentare bibliografică al
Bibliotecii Militare Naționale;
Pompier /M;G – 1 post din cadrul Formației de apărare împotriva incendiilor de la Cercul
Militar Național.

Documentele obligatorii pentru constituirea dosarului de concurs sunt următoarele:
- cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului instituției;
- curriculum vitae – model european;
- certificat de cazier judiciar sau o declarație pe propria răspundere din care să rezulte că
persoana care dorește să candideze nu are antecedente penale care să o facă incompatibilă cu
postul pentru care candidează, valabilă până la obținerea certificatului în cauză, care se prezintă
cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului;
- copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
- copii ale documentelor de studii;
- copii ale documentelor de absolvire a unor cursuri sau atestate profesionale, după caz;
- copia carnetului de muncă, conformă cu originalul și/sau după caz, o adeverință care să ateste
vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor;
- 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 unități
sanitare abilitate;
- acordul scris al persoanei care dorește să candideze privind verificarea în vederea obținerii
autorizației de acces la informații clasificate sau a certificatului de securitate, corespunzător fișei
postului, în condițiile în care este declarată ,,admisă” la concurs.
Data limită până la care se pot depune dosarele de concurs este 16.06.2022, ora 14,00.
Dosarele de concurs se depun la sediul Cercului Militar Național, strada Constantin Mille
nr.1, sector 1, București, la secretarul Comisiei de concurs, telefon 02313138680/160.

a) Condiții generale pentru ocuparea posturilor sunt:
- deținerea cetățeniei române, a cetățeniei altor state ale Uniunii Europene sau a statelor
aparținând Spațiului Economic European și au domiciliul în România;
- cunoașterea limbii române scris și vorbit;
- are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
- are capacitate deplină de exercițiu;
- are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza unei
adeverințe medicale eliberate de medicul de familie sau de unități sanitare abilitate;
- îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit
postului scos la concurs;
- nu a fost condamnat/ă 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 incompatibil/ă cu exercitarea postului cu excepție situației în care a intervenit reabilitarea.

b) Condițiile specifice necesare pentru ocuparea posturilor sunt:
1) Bibliograf gr. I/S
- absolvirea cu diplomă de licență a studiilor universitare superioare în filologie (specializarea
limba și literatura franceză);
- absolvirea unui curs/convocare de pregătire în biblioteconomie;
- vechime în specialitate – 3 ani și 6 luni;
- experiență de traducător din limba franceză;
- cunoașterea unei alte limbi de circulație (engleză sau germană) nivel de bază;
- autorizație de traducător și interpret autorizat de limba franceză;
- cunoștințe de utilizare a calculatorului – operare Microsoft Office 2010 (Word, Excel,
prezentări în Power Point); cunoștințe de utilizare a unui soft de bibliotecă;
- abilități de comunicare, spirit de inițiativă, aptitudini organizatorice, lucru în echipă, capacitate
de analiză și sinteză, adaptabilitate la condiții de stres;
- nivelul de acces la informații clasificate, secret de serviciu, fiind necesar acordul scris al
candidatului privind verificarea în vederea obținerii autorizației de acces la informații clasificate
sau a certificatului de securitate, în care va fi declarat ,,admis”.

2) Pompier
- absolvirea a 10 clase;
- atestat de pompier;
- fără condiții de vechime în specialitate;
- program de lucru: zilnic 07,00-15.00, cu două zile/săptămână de repaus, de regulă sâmbăta și
duminica;
- disponibilitate pentru prezentare la program în cazul solicitărilor de urgență, rezistență la stres,
loialitate față de instituția militară, capacitatea de a administra bunurile materiale ale unității,
eficiență, seriozitate, spirit de echipă;
- conduită morală și disciplinară corespunzătoare lucrului într-un mediu militar;
- nivelul de acces la informații clasificate, secret de serviciu, fiind necesar acordul scris al
candidatului privind verificarea în vederea obținerii autorizației de acces la informații clasificate
sau a certificatului de securitate, în care va fi declarat ,,admis”.

Rezultatul selecției dosarelor de concurs se afișează în data de 20.06.2022, la sediul
Cercului Militar Național, strada C-tin Mille nr.1, sector 1, București și pe pagina de internet,
www.cmn.ro.
Eventualele contestații privind rezultatul selecției dosarelor de concurs se depun la
sediul Cercului Militar Național, strada C-tin Mille nr.1, sector 1, București, în data de
21.06.2022, ora 14,00, telefon 0213138680/160;
Rezultatul soluționării contestațiilor cu privire la selecția dosarelor de concurs se
afișează la sediul Cercului Militar Național, strada C-tin Mille nr.1, sector 1, București și pe
pagina de internet, www.cmn.ro, în data de 22.06.2022.

Tipul probelor de concurs, locul data și ora desfășurării acestora:
Bibliograf gr. I/S
1.Proba scrisă –la sediul Cercului Militar Național, str. C-tin Mille, nr. 1, sector 1,
București, în data de 24.06.2022, ora 11,00.
2. Interviul - la sediul Cercului Militar Național, str. C-tin Mille, nr. 1, sector 1,
București, în data de 30.06.2022, ora 11,00.

Pompier
1.Proba scrisă –la sediul Cercului Militar Național, str. C-tin Mille, nr. 1, sector 1,
București, în data de 24.06.2022, ora 09,00.
2. Interviul - la sediul Cercului Militar Național, str. C-tin Mille, nr. 1, sector 1,
București, în data de 30.06.2022, ora 09,00.
//
I. Rezultatul la proba scrisă se afișează în data de 27.06.2022, la sediul Cercului Militar
Național, strada C-tin Mille nr.1, sector 1, București și pe pagina de internet, www.cmn.ro.
Eventualele contestații privind rezultatul probei scrise se depun la sediul Cercului
Militar Național, strada C-tin Mille nr.1, sector 1, București, în data de 28.06.2022, ora 14,00,
telefon 0213138680/160;
Rezultatul soluționării contestațiilor cu privire la proba scrisă se afișează la sediul
Cercului Militar Național, strada C-tin Mille nr.1, sector 1, București și pe pagina de internet,
www.cmn.ro, în data de 29.06.2022.
II. Rezultatul la interviu se afișează în data de 01.07.2022, la sediul Cercului Militar
Național, strada C-tin Mille nr.1, sector 1, București și pe pagina de internet, www.cmn.ro.
Eventualele contestații privind rezultatul interviului se depun la sediul Cercului
Militar Național, strada C-tin Mille nr.1, sector 1, București, în data de 04.07.2022, ora 14,00,
telefon 0213138680/160;
Rezultatul soluționării contestațiilor cu privire la proba interviului se afișează la
sediul Cercului Militar Național, strada C-tin Mille nr.1, sector 1, București și pe pagina de
internet, www.cmn.ro, în data de 05.07.2022.
III. Rezultatul final al concursului se afișează la sediul Cercului Militar Național,
strada C-tin Mille nr.1, sector 1, București și pe pagina de internet, www.cmn.ro, în data de
06.07.2022.
IV. BIBLIOGRAFIA ȘI TEMATICA
1) BIBLIOGRAF GRAD I
BIBLIOGRAFIA
1. Legea nr. 346/2006 privind organizarea și funcționarea Ministerului Apărării Naționale, cu
modificările și completările ulterioare;
2. Legea nr. 167/2017 pentru modificarea și completării Legii nr. 346/2006 privind organizarea
și funcționarea Ministerului Apărării Naționale;

3. Legea nr. 182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural național mobil, republicată;
4. Legea nr. 334/2002, Legea bibliotecilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
5. Legea nr. 186/2003 privind susținerea și promovarea culturii scrise, republicată;
6. Legea nr. 111/1995 privind Depozitul legal de documente, republicată;
7. Ordonanța Guvernului României nr. 189/2008 privind managementul instituțiilor de
spectacole sau concerte, muzeelor și colecțiilor publice, bibliotecilor și al așezămintelor culturale
de drept;
8. Instrucțiuni privind funcționarea bibliotecilor în Armata României, aprobate prin Ordinul
ministrului apărării naționale nr M.23/2014;
9. BANCIU, D., Informatizarea bibliotecilor. Concepte și practici, București, Editura
Universității, 2001;
10. DEDIU, L.I., Managementul serviciilor pentru utilizatori în bibliotecile contemporane,
București, ANBRP, 2012;
11. ENACHE, I., Managementul bibliotecilor. Suport de curs, București, Editura Universității
din București, 2012;
12. REGNEALĂ, M., Vocabular de biblioteconomie și știința informării, București, 1995-1996;
13. REGNEALĂ, M. (coordonare generală); Tratat de biblioteconomie, vol. I, Biblioteconomie
generală, București, A.B.R., 2013;
14. REGNEALĂ, M: (coordonare generală), Tratat de biblioteconomie, vol. II, partea I și partea
a II-a, Managementul colecțiilor și serviciilor de bibliotecă, București, A.B.R., 2014, 2016;
15. REGNEALĂ, M. (coordonare generală), Tratat de biblioteconomie, vol. III, Direcții moderne
în biblioteconomia contemporană, București, A.B.R., 2017;
16. TÎRZIMAN, E., Colecții și biblioteci digitale, Editura Universității din București, 2011;
17. ZISU, C., Organizarea de evenimente – o strategie de relații publice pentru bibliotecile
militare. ÎN: Elemente de biblioteconomie și știința informării pentru bibliotecile din Ministerul
Apărării Naționale, București, Editura Militară, 2011;
18. ZECHERU, V:, Management în cultură, București, Centrul pentru Formare, Educație
Permanentă și Management în Domeniul Culturii, 2001;
19. Elemente de biblioteconomie și știința informării pentru bibliotecile din Ministerul Apărării
Naționale, București, Editura Militară, 2011;
20. Studii de biblioteconomie aplicată pentru bibliotecile din Ministerul Apărării Naționale,
București, Editura Militară, 2015;

21. Elemente de management pentru bibliotecile din Ministerul Apărării Naționale, București,
Editura Militară, 2016;
22. Evaluarea activității bibliotecilor. Metode, modele, instrumente și tehnici de evaluare,
București, Editura Militară, 2017;
23. Direcții de acțiune ale managementului în activitatea bibliotecilor moderne. Cazuistici
manageriale, București, Editura Militară, 2018.
TEMATICA
1. Biblioteca – instituție de cultură. Sistemul național actual de biblioteci.
2. Rolul și funcțiile bibliotecii contemporane. Mutații la nivelul bibliotecii, ca structură de
informare și documentare.
3. Sistemul de biblioteci militare. Funcțiile specifice ale Bibliotecii Militare Naționale.
4. Cadrul normativ general care reglementează, în prezent, activitatea bibliotecilor din Armata
României.
5. Introducere în biblioteconomie. Bibliotecarul și bibliograful contemporan. Cerințe pe care
trebuie să le întrunească personalul din biblioteci.
6. Managementul colecțiilor și serviciilor de bibliotecă. Modele strategice în procesul de
planificare a activității unei biblioteci. Biblioteca 2.0 (definirea conceptului și elementele
caracteristice esențiale).
7. Cercetarea bibliologică și cercetarea documentară în bibliotecile contemporane. Rolul
serviciului de referințe în activitatea de cercetare și informare bibliografică.
8. Informatizarea bibliotecilor. Sisteme de bibliotecă.
9. Evidența, gestionarea și organizarea colecțiilor de carte și publicații periodice într-o bibliotecă.
10. Dezvoltarea colecțiilor de documente ale unei biblioteci. Noțiuni, principii, strategii.

2) POMPIER
BIBLIOGRAFIE
1. Ordinul ministrului apărării naționale nr. M.87/2021 pentru aprobarea Normelor de apărare
împotriva incendiilor în Ministerul Apărării Naționale.
2. Ordinul nr. 163 din 28 februarie 2007 pentru aprobarea Normelor generale de apărare
împotriva incendiilor;
3. Legea nr. 307 din 12 iulie 2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările și
completările ulterioare.

TEMATICA
Cunoașterea atribuțiilor și mijloacelor și instalațiilor de semnalizare și stingere a
incendiilor, condițiile tehnice și modul de verificare privind siguranța la foc a construcțiilor.

NOTE:
1. Eventualele contestații se pot depune după selecția dosarelor de concurs și după fiecare
probă în parte. Rezultatul final al concursului nu se contestă.
2. Prevederile actelor normative cu prinse în bibliografie se studiază cu modificările și
completările ulterioare, după caz.

