
BIBLIOTECA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI

ANUNT

privind organizarea examenului de promovare pentru postul de bibliotecar Sil
Serviciul Marketing şi Comunicare, Biroul Editorial

Biblioteca Naţională a României, organizează concurs de promovare în treaptă/grad
profesional pe propriul post - a salariaţilor Bl\i'R încadraţi pe funcţii contractuale de
execuţie, în conformitate cu prevederile Titlului Tl, art.41 "1 din HG nr.286/2011,
actualizata, pentru aprobarea regulamentului - cadru privind stabilirea 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
superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice şi
anume de bibliotecar Sii Serviciul Marketing şi Comunicare, Biroul Editorial.

Examenul se va desfaşura cf. calendarului aprobat cu nr. 3240/ 21.04.2016 şi va cuprinde
următoarele etape:

• 26 -28 aprilie 2016 depunerea cererii de promovare întocmită de salariatul propus;
• 29 aprilie - 6 mai 2016 depunerea dosarului de promovare de către salariatul

propus;
• 1 O mai 2016 examen scris;
• 12 - 13 mai afişarea rezultatelor examenului de promovare cu anunţarea

punctajelor obţinute;
• 16 mai - depunerea contestaţilor;
• 17- I 8 mai - soluţionarea contestaţiilor şi afişarea rezultatelor.

Condiţii de promovare:
Condiţiile impuse de legislaţia în vigoare - conform procedurii aprobate pnn decizia
nr.153-25.04.2016:
- obţinerea calificativul "foarte bun" la evaluarea performaţelor profesionale individuale
anuale de cel puţin 2 ori în ultimii 3 ani, în care acesta s-a aflat în activitate;
- rezultate profesionale deosebite, conduită corespunzătoare, implicarea în grupuri de
lucru, comisii profesionale, sesiuni de comunicări Ştiinţifice etc.;
- au minim 3 ani activitate în gradul profesional sau în treapta profesională din care
promovează;
- dosarul complet cu propunerea de promovare întocmit de sefului ierarhic;
- să nu fie sub efectul unei sancţiuni disciplinare.

Înscrierea la examenul de promovare a angajaţilor BNR care îndeplinesc condiţiile de
promovare şi pentru care şefii ierarhici au depus propunerea de promovare se va face
printr-o cerere scrisă, datată, semnată, înregistrată şi predată la Secretariatul instituţiei.

Propunerea de promovare întocmită de şeful structurii funcţionale împreună cu cererea
angajatului aprobată de managerul instituţiei vor constitui dosarul de înscriere la concurs.



Bibliografia pentru examenul de promovare:
I. Legea nr. 334/2003 Legea bibliotecilor;
2. Elaine, Wekinmann; Peter Lourekas. QuarkXPress pentru Windows & Macintosh,
Editura Corint, Bucureşti, 2004;
3. Adobe InDesign CS2, Editura BIC ALL, Bucureşti, 2007;
4. Adobe Photoshop CS3, Editura Teara, Bucureşti, 2008.
5. Regulamentul de organizare si funcţionare al Bibliotecii Naţionale a României aprobat
prin Ordinul nr. 2852/09. I 2.20 I 4
6. Regulament Intern al Bibliotecii Naţionale a României, aprobat prin decizia nr.
300/01.07.2011
7. Codul de conduită etică şi profesională a personalului Bibliotecii Naţionale a
României, aprobat prin decizia nr. I 08/15.07.2013.
8. Supporting Societies' Needs: a Model Framework for Developing Library Policy.
Disponibil pe Internet:
http://www.nidanet.org/static/ fi Ies/In trod uction+and+background+04. pdf
9. Producţia unei reviste : strategii editoriale în presa specializată. Bucureşti : Editura
Universităţii din Bucureşti, 2007. 181 p.
1 O. Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, cu modificările şi
completări le ulterioare;
11. Manual de editare: de la o idee la o carte. Bucureşti : Triton ic, 2005. 198 p.
12. Standard Român ISO 690: 1996. Documentare, Referinţe Bibi iografice. Conţinut,
formă şi structură.
13. Standard Român ISO 832: 1997. Informare Si documentare. Descriere si Referinte

, • r '

Bibliografice. Reguli pentru abrevierea termenilor bibliografici.
14. Standard Român ISO 7154: 2002. Documentare. Principii de ordonare bibliografică
15. Green, Andy. Comunicarea eficienta in relaţiile publice: crearea mesajelor si relaţiilor
sociale. Iaşi: Polirom, 2009
16. Kotler, Philip. Managementul marketingului. Bucureşti, Editura Teora, 2002

Tematica pentru examenul de promovare: Birou Editorial
I. Biblioteca Naţională a României: produse şi servicii, colecţii, utilizatori;
2. Tehnici de redactare şi editare;
3. Analiza publicaţiilor BNR: profil şi rubricaţie.

MANAGER, grad I
CLAUDIA ŞERBĂNUŢĂ



BIBLIOTECA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI

ANU NT

privind organizarea examenului de promovare pentru postul de bibliotecar SI A în
cadrul Serviciului Colecţii Speciale

Biblioteca Naţională a României, organizează concurs de promovare în treaptă/grad
profesional pe propriul post - a salariaţilor BNR încadraţi pe funcţii contractuale de
execuţie, în conformitate cu prevederile Titlului II, art.41 /\1 din HG nr.286/2011,
actualizata, pentru aprobarea regulamentului - cadru privind stabilirea 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
superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice şi
anume de bibliotecar S I A în cadrul Serviciului Colecţii Speciale.

Examenul se va desfaşura cf. calendarului aprobat cu nr. 3240/ 21.04.2016 şi va cuprinde
următoarele etape:

• 26 -28 aprilie 2016 depunerea cererii de promovare întocmită de salariatul propus;
• 29 aprilie - 6 mai 2016 depunerea dosarului de promovare de către salariatul

propus;
• 10 mai 2016 examen scris;
• 12 - 13 mai afişarea rezultatelor examenului de promovare cu anunţarea

punctajelor obţinute;
• 16 mai - depunerea contestaţilor;
• 17- 18 mai - soluţionarea contestaţiilor şi afişarea rezultatelor.

Condiţii de promovare:
Condiţiile impuse de legislaţia în vigoare - conform procedurii aprobate pnn decizia
nr.153-25.04.2016:
- obţinerea calificativul "foarte bun" la evaluarea performaţelor profesionale individuale
anuale de cel puţin 2 ori în ultimii 3 ani, în care acesta s-a aflat în activitate;
- rezultate profesionale deosebite, conduită corespunzătoare, implicarea în grupuri de
lucru, comisii profesionale, sesiuni de comunicări Ştiinţifice etc.;
- au minim 3 ani activitate în gradul profesional sau în treapta profesională din care
promovează;
- dosarul complet cu propunerea de promovare întocmit de sefului ierarhic;
- să nu fie sub efectul unei sancţiuni disciplinare.

Înscrierea la examenul de promovare a angajaţilor BNR care îndeplinesc condiţiile de
promovare şi pentru care şefii ierarhici au depus propunerea de promovare se va face
printr-o cerere scrisă, datată, semnată, înregistrată şi predată la Secretariatul instituţiei.

Propunerea de promovare întocmită de şeful structurii funcţionale împreună cu cererea
angajatului aprobată de managerul instituţiei vor constitui dosarul de înscriere la concurs.



Bibliografia pentru examenul de promovare:

•

Regulamente aplicabile la nivelul Bibliotecii Naţionale a României:
I. Regulamentul de organizare si funcţionare al Bibliotecii Naţionale a României aprobat
prin Ord inul 2852/09.12.2014

2. Regulament Intern al Bibliotecii Naţionale a României. aprobat prin decizia nr.
300/01.07.2011

3. Codul de conduită. etică şi profesională a personalului Bibliotecii Naţionale a
României, aprobat prin decizia nr.108/ 15.07.2013.

Acte normative:
1. Legea Bibliotecilor nr.334 /2002. republicată cu modificările şi completările
ulterioare:
2. Hotărâre nr. 1546 I 18.12.2003 privind aprobarea Normelor de conservare şi
restaurare a bunurilor culturale mobile clasate:
3. Legea nr. 182 I 2000 privind protejarea patrimoniului cultural naţional mobil -
republicată, cu modificările şi completările ulterioare:
4. O.G. nr. 68 I J 994 privind protejarea patrimoniului cultural naţional:
5. Legea nr. 16/1996 din 2 aprilie 1996 Legea Arhivelor Naţionale:
6. Instrucţiuni privind activitatea de arhivă la creatorii şi deţinătorii de documente.
aprobate de conducerea Arhivelor Naţionale prin Ordinul nr. 217 din 23 mai 1996:
7. Legea nr. 8/l 996 privind drepturile de autor şi drepturile conexe. cu modificările şi
completările ulterioare.

Lucrări de specialitate:
l. Berciu Drăghicescu, Adina. "Introducere în ştiinţele auxiliare ale istoriei - surse
info-documentare", Bucureşti: Editura Universităţii, 2005, pag. 159 - 164:
2. Ciucă Dumitru Marcel. "Ştiinţele auxiliare ale istoriei", Bucureşti: Editura Saeculum.
2012
3. Lungu, Corneliu. ,,Constituirea şi gestionarea documentelor de arhivă". Bucureşti:
Editura Proxima, 2010.

Tematica pentru examenul de promovare:
l. Tipuri de documente de arhivă:
2. Documentele ele patrimoniu;
3. Operaţiuni arhivistice;
4. Instrumente de lucru în arhivă;
5. Instrumente de cercetare în arhivă; 1 

6. Prelucrarea arhivistică a documentelor;
7. Valorificarea documentelor de patrimoniu;
8. Legislaţie specifică în gestionarea documentelor de patrimoniu.

MANAGER, grad I
CLAUDIA ŞERBĂNUŢĂ



BIBLIOTECA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI

ANUNT 

privind organizarea examenului de promovare pentru postul de bibliotecar SI A
Serviciul Dezvoltarea Colecţiilor

Biblioteca Naţională a României, organizează concurs de promovare în treaptă/grad
profesional pe propriul post - a salariaţilor BNR încadraţi pe funcţii contractuale de
execuţie, în conformitate cu prevederile Titlului II, art.d l " l din HG nr.286/2011,
actualizata, pentru aprobarea regulamentului - cadru privind stabilirea 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
superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice şi
anume de de bibliotecar SI A Serviciul Dezvoltarea Colecţiilor

Examenul se va desfaşura cf. calendarului aprobat cu nr. 3240/ 21.04.2016 şi va cuprinde
următoarele etape:

• 26 -28 aprilie 2016 depunerea cererii de promovare întocmită de salariatul propus;
• 29 aprilie - 6 mai 2016 depunerea dosarului de promovare de către salariatul

propus;
• 1 O mai 2016 examen scris;
• 12 - 13 mai afişarea rezultatelor examenului de promovare cu anunţarea

punctajelor obţinute;
• 16 mai - depunerea contestaţi lor;
• 17- 18 mai - soluţionarea contestaţii lor şi afişarea rezultatelor.

Condiţii de promovare:
Condiţiile impuse de legislaţia în vigoare - conform procedurii aprobate pnn decizia
nr.153-25.04.2016:
- obţinerea calificativul "foarte bun" la evaluarea performaţelor profesionale individuale
anuale de cel puţin 2 ori în ultimii 3 ani, în care acesta s-a aflat în activitate;
- rezultate profesionale deosebite, conduită corespunzătoare, implicarea în grupuri de
lucru, comisii profesionale, sesiuni de comunicări Ştiinţifice etc.;
- au minim 3 ani activitate în gradul profesional sau în treapta profesională din care
promovează;
- dosarul complet cu propunerea de promovare întocmit de sefului ierarhic;
- să nu fie sub efectul unei sancţiuni disciplinare.

Înscrierea la examenul de promovare a angajaţilor BNR care îndeplinesc condiţiile de
promovare şi pentru care şefii ierarhici au depus propunerea de promovare se va face
printr-o cerere scrisă, datată, semnată, înregistrată şi predată la Secretariatul instituţiei.

Propunerea de promovare întocmită de şeful structurii funcţionale împreună cu cererea
angajatului aprobată de managerul instituţiei vor constitui dosarul de înscriere la concurs.



MANAGER, grad I
CLAUDIA ŞER ~ UŢA

Bibliografia pentru examenul de promovare:
1. Legea nr.334-2002 Legea bibliotecilor, republicată cu modificările şi completările

ulterioare;
2. Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Bibliotecii Naţionale a României

nr.2852-2014;
3. OUG nr.34-2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a·

contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare;
4. Legea 111-1995 legea depozitu I u i legal, cu modificări le şi completările ulterioare;
5. Tratat de biblioteconomie. Vol2L: partea I. Cap.2 Dezvoltarea colecţiiloir.

Bucureşti: Editura ABR, 2014, p.119-298;
6. Carta documentară a Bibliotecii Naţionale a României. In: Biblioteconomie.

Sinteze, metodologii, traduceri, nr.2, 2009 (201 O), p.7-59
7. Key Issues for E-Resource Collection Development: A Guide for Libraries.

Disponibil online la adresa: http:/www.itla.org/publications/key-issues-for-e
resource-co 1 lection-development-a-gu ide-for-I ibraries.

8.
Tematica pentru examenul de promovare:

colecţii de bibliotecă naţională
selecţia documentelor în colecţiile biobliotecii
deselecţia documentelor în bibliotecă
resurse electronice în bibliotecile naţionale
modalitaţi de dezvoltare a colecţiilor



BIBLIOTECA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI

ANUNŢ
privind organizarea examenului de promovare pentru postul de

consilier juridic SI A în cadrul Compartimentului Juridic

Biblioteca Naţională a României organizează concurs de promovare în treaptă/ grad
profesional pe .propriul post a salariaţilor BNR încadraţi pe funcţii contractuale de execuţie, în
conformitate cu prevederile Titlului II, art.41/\1 din HG nr.2861 2011, actualizată, pentru
aprobarea regulamentului-cadru privind stabilirea 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 superioare a personalului contractual din
sectorul bugetar plătit din fonduri publice şi anume de consilier juridic SI A în cadrul
Compartimentului Juridic.

Examenul se va desfaşura cf. calendarului aprobat cu nr. 3240/ 21.04.2016 şi va cuprinde
următoarele etape:

• 26 -28 aprilie 2016 depunerea cererii de promovare întocmită de salariatul propus;
• 29 aprilie - 6 mai 2016 depunerea dosarului de promovare de către salariatul propus;
• 1 O mai 2016 examen scris;
• 12 - 13 mai afişarea rezultatelor examenului de promovare cu anunţarea punctajelor

obţinute;
• 16 mai - depunerea contestaţilor;
• 17- 18 mai - soluţionarea contestaţiilor şi afişarea rezultatelor.

Condiţii de promovare:
Condiţiile impuse de legislaţia în vigoare - conform procedurii aprobate prin decizia nr.153-
25.04.2016:
- obţinerea calificativul "foarte bun" la evaluarea performaţelor profesionale individuale
anuale de cel puţin două ori în ultimii 3 ani, în care acesta s-a aflat în activitate;
- rezultate profesionale deosebite, conduită corespunzătoare, implicarea în grupuri de lucru,
comisii profesionale, sesiuni de comunicări ştiinţifice etc.;
- au minim 3 ani activitate în gradul profesional sau în treapta profesională din care
promovează;
- dosarul complet cu propunerea de promovare întocmit de sefului ierarhic;
- să nu fie sub efectul unei sancţiuni disciplinare.

Înscrierea la examenul de promovare a angajaţilor BNR care îndeplinesc condiţiile de
promovare şi pentru care şefii ierarhici au depus propunerea de promovare se va face printr-o
cerere scrisă, datată, semnată, înregistrată şi predată la Secretariatul instituţiei.

Propunerea de promovare întocmită de şeful structurii funcţionale împreună cu cererea
angajatului aprobată de managerul instituţiei vor constitui dosarul de înscriere la concurs.



Bibliografia pentru examenul de promovare:
- Legea nr. 334/ 2003 - Legea bibliotecilor;
- Ordinul nr. 2852/ 2014 pentru aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a
Bibliotecii Naţionale a României;
- Legea nr. 514/ 2003 privind organizarea şi exercitarea profesiei de consilier juridic, cu
modificările şi completările ulterioare;
- Legea nr. 213/ 1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu
modificările şi completările ulterioare;
- Legea nr. 500/ 11.07.2002 - Legea privind finanţele publice, cu ulterioare;
- O.U.G. nr. 34/ 2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de
concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi
completările ulterioare;
- H.G. nr. 925/ 2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la
atribuirea contractelor de achiziţie publică din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/
2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de
lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările
ulterioare;
- Legea nr. 53/ 2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare:
- Legea nr. 287I 2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare;
- Legea nr. 134/ 201O privind Codul de procedură civilă, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare;
- Alexandrescu, Dimitrie. Principiile dreptului civil. Bucureşti: Atelierele Grafice Socec,
1926-1927. Vol. I-IV;

Tematica pentru examenul de promovare:
1. Dobândirea calităţii de consilier juridic (art. 8 din Legea nr. 514/ 2003);
2. Nedemnităţi privind profesia de consilier juridic (art. 9 din Legea nr. 514/ 2003);
3. Incompatibilităţi şi compatibilităţi privind profesia de consilier juridic (art. 1 O, art. 11 din
Legea nr. 514/ 2003);
4. Modalităţi de dobândire a dreptului de proprietate publică (art. 7 din Legea nr. 213/ 1998);
5. Modalităţi de încetare a dreptului de proprietate publică (art. 10 şi art. 11 din Legea nr. 213/
1998);
6. Închirierea bunurilor din domeniul public (art. 14 - art. 16 din Legea nr. 213/ 1998);
7. Enumeraţi principiile bugetare (-principiul universalităţii art. 8 din Legea nr. 500/ 2002);

(- principiul publicităţii art. 9 din Legea nr. 500/ 2002);
(- principiul unităţii art. 1 O din Legea nr. 500/ 2002);
(- principiul anualităţii art. 11 din Legea nr. 500/ 2002);
(-principiul specializării bugetare art. 12 din Legea nr. 500/ 2002);.
(- principiul unităţii monetare art. 13 din Legea nr. 500/ 2002);

10. Regulile privind cheltuielile bugetare (art. 14 din Legea nr. 500/ 2002);
11. Enumeraţi categoriile de ordonatori de credite (art. 20 din Legea nr. 500/ 2002);
12. Enumeraţi principiile care stau la baza atribuirii contractelor de achiziţie publică (art. 2,
alin.2 din OUG nr. 34/ 2006);



13. Tipuri de contracte de achiziţie publică (art. 3/\1 din O.U.G. nr. 34/ 2006);
14. Tipuri de proceduri de atribuire a contractelor de achiziţie publică (art. 18 din O.U.G. nr.
34/ 2006);
15. Enumeraţi principalele atribuţii ale compartimentului intern specializat în atribuirea
contractelor de achiziţii publice (art. 3 din H.G. nr. 925/ 2006);
16. Criteriile de atribuire a contractului de achiziţie publică (art. 13 şi art. 14 din H.G. nr. 925/
2006);
17. Enumeraţi anexele ce devin parte integrantă a contractului de achiziţie publică (art. 95 din
H.G. nr. 925/ 2006);
18. Modificarea contractului individual de muncă (art. 41 şi art. 42 din Legea nr. 53/ 2003);
19. Încetarea contractului individual de muncă (art. 55 din Legea nr. 53/ 2003);
20. Enumeraţi elementele obligatorii ce trebuie cuprinse în decizia de aplicare a sancţiunilor
disciplinare (art. 252 alin. 2 din Legea nr. 53/ 2003);
21. Definiţia dreptului de proprietate publică şi caracterele dreptului de proprietate publică
(art. 858 şi art. 861 din Legea nr. 287/2009);
22. Dreptul de administrare (art. 867 din Legea nr. 287/ 2009);
23. Dreptul de folosinţă cu titlul gratuit (art. 874 şi art. 875 din Legea nr. 287/ 2009);
24. Cuprinsul cererii de chemare în judecată (art. 134 din Legea nr. 134/ 2010);
25. Scopul şi cuprinsul întâmpinării (art. 205 din Legea nr.134/ 2010);
26. Noţiune şi condiţii pentru cererea reconvenţională (art. 209 din Legea nr. 134 /2010);
27. Aplicarea legii civile în spaţiu şi timp;
28. Principiul garantării proprietăţii.

MANAGER, grad I
CLAUDIA ŞERBĂNUŢĂ



BIBLIOTECA ~AŢIONALĂ
AROMANIEI

ANUNT

privind organizarea examenului de promovare pentru postul de restaurator Sil în cadrul
Serviciului Centrul Naţional de Patologie şi Restaurare a Documentelor

Biblioteca Naţională a României, organizează concurs de promovare în treaptă/grad profesional
pe propriul post - a salariaţilor BNR încadraţi pe funcţii contractuale de execuţie, în conformitate cu
prevederile Titlului Il, art.a l " l din HG nr.286/2011, actualizata, pentru aprobarea regulamentului -
cadru privind stabilirea 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 superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice şi anume
de restaurator Sil în cadrul Serviciului Centrul Naţional de Patologie şi Restaurare a
Documentelor

Examenul se va desfaşura cf. calendarului aprobat cu nr. 3240/ 2l.04.2016 şi va cuprinde următoarele etape:
• 26 -28 aprilie 2016 depunerea cererii de promovare întocmită de salariatul propus;
• 29 aprilie - 6 mai 2016 depunerea dosarului de promovare de către salariatul propus;
• I O mai 2016 examen scris;
• 12 - 13 mai afişarea rezultatelor examenului de promovare cu anunţarea punctajelor obţinute;
• 16 mai - depunerea contestaţilor;
• 17- 18 mai - soluţionarea contestaţiilor şi afişarea rezultatelor.

Condiţii de promovare:
Condiţiile impuse de legislaţia în vigoare - conform procedurii aprobate prin decizia nr.153-25.04.2016:
- obţinerea calificativul "foarte bun" la evaluarea performaţelor profesionale individuale anuale de cel puţin
2 ori în ultimii 3 ani, în care acesta s-a aflat în activitate;
- rezultate profesionale deosebite, conduită corespunzătoare, implicarea în grupuri de lucru, comisii
profesionale, sesiuni de comunicări ştiinţifice etc.;
- au minim 3 ani activitate în gradul profesional sau în treapta profesională din care promovează;
- dosarul complet cu propunerea de promovare întocmit de sefului ierarhic;
- să nu fie sub efectul unei sancţiuni disciplinare.

Înscrierea la examenul de promovare a angajaţilor BNR care îndeplinesc condiţiile de promovare şi pentru
care şefii ierarhici au depus propunerea de promovare se va face printr-o cerere scrisă, datată, semnată,
înregistrată şi predată la Secretariatul instituţiei.

Propunerea de promovare întocmită de şeful structurii funcţionale împreună cu cererea angajatului aprobată
de managerul instituţiei vor constitui dosarul de înscriere la concurs.

Bibliografia pentru examenul de promovare:
1. Hotărâre nr. 1546/18.12.2003 privind aprobarea Normelor de conservare şi restaurarea bunurilor

culturale mobile clasate.
2. Probleme de patologie a cărţii - Culegere de material documentar. Vol. 15 - 16.
3. Middleton, Bernard C. The Restoration of Leather Bindings. Chicago, American Library Association,

1972.

Tematica pentru examenul de promovare:
1. Restaurare şi conservare carte veche.



2. Tehnologia restaurării generale a legăturilor cărţilor de patrimoniu.
3. Importanţa restaurării documentelor de patrimoniu.

MANAGER, grad I
CLAUDIA ŞERBĂ UŢĂ
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BIBLIOTECA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI
'

ANUNŢ
privind organizarea examenului de promovare pentru postul de

bibliotecar SI în cadrul Serviciului Sisteme Integrate de Bibliotecă,
Compartimentul Cataloage Colective

Biblioteca Naţională a României organizează concurs de promovare în treaptă/ grad
profesional pe propriul post a salariaţilor BNR încadraţi pe funcţii contractuale de execuţie, în
conformitate cu prevederile Titlului II, art.41"1 din HG nr.2861 2011, actualizată, pentru
aprobarea regulamentului-cadru privind stabilirea 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 superioare a personalului contractual din
sectorul bugetar plătit din fonduri publice şi anume de biblioteca SI în cadrul Serviciului
Sisteme Integrate de Bibliotecă, Compartimentul Cataloage Colective.

Examenul se va desfaşura cf. calendarului aprobat cu nr. 3240/ 21.04.2016 şi va cuprinde
următoarele etape:

• 26 -28 aprilie 2016 depunerea cererii de promovare întocmită de salariatul propus;
• 29 aprilie - 6 mai 2016 depunerea dosarului de promovare de către salariatul propus;
• 1 O mai 2016 examen scris;
• 12 - 13 mai afişarea rezultatelor examenului de promovare cu anunţarea punctajelor

obţinute;
• 16 mai - depunerea contestaţilor;
• 17- 18 mai - soluţionarea contestaţiilor şi afişarea rezultatelor.

Condiţii de promovare:
Condiţiile impuse de legislaţia în vigoare - conform procedurii aprobate prin decizia nr.153-
25.04.2016:
- obţinerea calificativul "foarte bun" la evaluarea performaţelor profesionale individuale
anuale de cel puţin două ori în ultimii 3 ani, în care acesta s-a aflat în activitate;
- rezultate profesionale deosebite, conduită corespunzătoare, implicarea în grupuri de lucru,
comisii profesionale, sesiuni de comunicări ştiinţifice etc.;
- au minim 3 ani activitate în gradul profesional sau în treapta profesională din care
promovează;
- dosarul complet cu propunerea de promovare întocmit de sefului ierarhic;
- să nu fie sub efectul unei sancţiuni disciplinare.

Înscrierea la examenul de promovare a angajaţilor BNR care îndeplinesc condiţiile de
promovare şi pentru care şefii ierarhici au depus propunerea de promovare se va face printr-o
cerere scrisă, datată, semnată, înregistrată şi predată la Secretariatul instituţiei.

Propunerea de promovare întocmită de şeful structurii funcţionale împreună cu cererea
angajatului aprobată de managerul instituţiei vor constitui dosarul de înscriere la concurs.



Bibliografia pentru examenul de promovare:

1. Regulamente aplicabile la nivelul Bibliotecii Naţionale a României:
- Regulamentul de organizare şi funcţionare al Bibliotecii Naţionale a României aprobat pnn

Ordinul nr. 2852/09.12.2014;
Regulamentul Intern al Bibliotecii Naţionale a României, aprobat pnn decizia nr.

300/01.07.2011;
- Codul de conduită etică şi profesională a personalului Bibliotecii Naţionale a României,
aprobat prin decizia nr.108/15.07.2013.

2. Acte normative:
Legea nr. 33412002 republicată - Legea bibliotecilor.

3. Standarde naţionale/internaţionale, norme şi reglementări în vigoare, din domeniul de
activitate:
- Unimarc bibliografic (http ://arc hive.ifla.org/VI/8/unimarc-concise-bibliographic-format-
2008. pdf)
- STAS 1262911-88 Descrierea bibliografică a documentelor. Schema generală;
- STAS 12629:2-88 Descrierea bibliografică a documentelor. Publicaţii monografice curente;
-ISBD M.

4. Lucrări de specialitate:
- Petrescu, Victor. Biblioteci româneşti contemporane. În: Tratat de biblioteconomie, vol. I, p.
208-217.
- Covaci, Marinela. Catalog colectiv partajat - model, Bucureşti, prezentare la Secţiunea
Informatizare-Digitizare la Biblioteca Naţională a României, 2015, disponibil la:
http://www.abr.org.ro/index.php?option=com content&view=article&id=438%3Aprezentri&l
ang=en [Accesat la 22.04.2016];
- Website-ul Bibliotecii Naţionale a României, secţiunea CASIDRO, disponibil la
http://www.bibnat.ro/biblioteci.php [Accesat la 22.04.2016].

Tematica pentru examenul de promovare:
1. Câmpuri specifice înregistrărilor catalogului colectiv;
2. Cerinţele unui catalog colectiv;
3. Sistemul naţional de biblioteci;...
4. Catalogul Structurilor Infodocumentare din România CASIDRO.

I 
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BIBLIOTECA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI

ANUNŢ
privind organizarea examenului de promovare pentru postul de

bibliotecar SI în cadrul Serviciului Centrul Naţional ISBN-ISSN-CIP

Biblioteca Naţională a României organizează concurs de promovare în treaptă/ grad
profesional pe propriul post a salariaţilor BNR încadraţi pe funcţii contractuale de execuţie, în
conformitate cu prevederile Titlului II, art.dl " l din HG nr.2861 2011, actualizată, pentru
aprobarea regulamentului-cadru privind stabilirea 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 superioare apersonalului contractual din
sectorul bugetar plătit din fonduri publice şi anume de bibliotecar SI în cadrul Serviciului
Centrul Naţional ISBN-ISSN-CIP.

Examenul se va desfaşura cf. calendarului aprobat cu nr. 3240/ 21.04.2016 şi va cuprinde
următoarele etape:

• 26 -28 aprilie 2016 depunerea cererii de promovare întocmită de salariatul propus;
• 29 aprilie - 6 mai 2016 depunerea dosarului de promovare de către salariatul propus;
• 1 O mai 2016 examen scris;
• 12 - 13 mai afişarea rezultatelor examenului de promovare cu anunţarea punctajelor

obţinute;
• 16 mai - depunerea contestaţilor;
• 17- 18 mai - soluţionarea contestaţiilor şi afişarea rezultatelor.

Condiţii de promovare:
Condiţiile impuse de legislaţia în vigoare - conform procedurii aprobate prin decizia nr.153-
25.04.2016:
- obţinerea calificativul "foarte bun" la evaluarea performaţelor profesionale individuale
anuale de cel puţin două ori în ultimii 3 ani, în care acesta s-a aflat în activitate;
- rezultate profesionale deosebite, conduită corespunzătoare, implicarea în grupuri de lucru,
comisii profesionale, sesiuni de comunicări ştiinţifice etc.;
- au minim 3 ani activitate îii gradul profesional sau în treapta profesională din care
promovează;
- dosarul complet cu propunerea de promovare întocmit de sefului ierarhic;
- să nu fie sub efectul unei sancţiuni disciplinare.

Înscrierea la examenul de promovare a angajaţilor BNR care îndeplinesc condiţiile de
promovare şi pentru care şefii ierarhici au depus propunerea de promovare se va face printr-o
cerere scrisă, datată, semnată, înregistrată şi predată la Secretariatul instituţiei.

Propunerea de promovare întocmită de şeful structurii funcţionale împreună cu cererea
angajatului aprobată de managerul instituţiei vor constitui dosarul de înscriere la concurs.



Bibliografia pentru examenul de promovare:

1. Regulamente aplicabile la nivelul Bibliotecii Naţionale a României:
- Regulamentul de organizare şi funcţionare al Bibliotecii Naţionale a României, aprobat prin
Ordinul nr. 2852/ 09.12.2014;
- Regulament Intern al Bibliotecii Naţionale a României, aprobat prin Decizia nr. 300/
01.07.2011;

- Codul de conduită etică şi profesională a personalului Bibliotecii Naţionale a României,
aprobat prin Decizia nr.108/ 15.07.2013.
- Regulamentul Centrului Naţional ISBN-ISSN-CIP, aprobat prin decizia Managerului
Bibliotecii Naţionale a României nr. 28/13.03.2014 (cap. ISSN).

2. Acte normative:
- Legea nr. 334/ 2003 - Legea bibliotecilor;
- Legea Nr. 111/ 1995 - Legea Depozitului legal;
3. Standarde naţionale/ internaţionale, norme şi reglementări în vigoare, din domeniul
de activitate
- STAS 8396-78 Cărţi şi broşuri. Foi de titlu;
- SR-ISO 13420:2000 Informare şi documentare. Clasificarea zecimală universală. Indici de
bază;
- SR-ISO 2108:2006 Informare şi documentare. Numărul internaţional standard pentru carte
(ISBN);

- SR ISO 3297:2008 Informare şi documentare. Numărul internaţional standard pentru seriale
(ISSN); .
- ISO 4:1997 Information and documentation. Rules for abbreviation of title words and titles
ofpublications;
- STAS 12629:3-88 Descrierea bibliografică a documentelor. Publicaţii seriale;
- ISBD (CR) Descrierea bibliografică internaţională standardizată pentru seriale şi alte resurse
în continuare.

4. Lucrări de specialitate:
- Manualul ISSN;
- LUCACIU, Anca. Catalogarea publicaţiilor monografice şi seriale. Cluj-Napoca:
Argonaut, 201O (capitolele referitoare la catalogarea publicaţiilor seriale);
- MARINESCU, Nicoleta. Biblioteconomie în întrebări şi răspunsuri. Iaşi: PIM, 2009;
- site-ul Bibliotecii Naţionale a României, http://'):WW.bibnat.ro/ISSN-s122-ro.htm.

Tematica pentru examenul de promovare:
1. Numerotarea standardizată a resurselor continue;
2. Prelucrarea bibliografică a resurselor continue.

MANAGER, grad I
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BIBLIOTECA NATIONALĂ
A ROMÂNIEI

ANUNT

privind organizarea examenului de promovare pentru postul de conservator SI în cadrul
Serviciului Periodice

Biblioteca Naţională a României, organizează concurs de promovare în treaptă/grad profesional pe
propriul post - a salariaţilor BNR încadraţi pe funcţii contractuale de execuţie, în conformitate cu
prevederile Titlului II, art.41 /\1 din HG nr.286/2011, actualizata, pentru aprobarea regulamentului -
cadru privind stabilirea 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 superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice şi anume
de conservator SI în cadrul Serviciului Periodice

Examenul se va desfaşura cf. calendarului aprobat cu nr. 3240/ 21.04.2016 şi va cuprinde următoarele etape:
• 26 -28 apri I ie 2016 depunerea cererii de promovare întocmită de salariatu I propus;
• 29 aprilie -- 6 mai 2016 depunerea dosarului de promovare de către salariatul propus;
• 1 O mai 2016 examen scris;
• 12 - 13 mai afişarea rezultatelor examenului de promovare cu anunţarea punctajelor obţinute;
• 16 mai - depunerea contestaţilor;
• 17- 18 mai - soluţionarea contestaţiilor şi afişarea rezultatelor.

Condiţii de promovare:
Condiţiile impuse de legislaţia în vigoare - conform procedurii aprobate prin decizia nr.153-25.04.2016:
- obţinerea calificativul "foarte bun" la evaluarea performaţelor profesionale individuale anuale de cel puţin
2 ori în ultimii 3 ani, în care acesta s-a aflat în activitate;
- rezultate profesionale deosebite, conduită corespunzătoare, implicarea în grupuri de lucru, comisii
profesionale, sesiuni de comunicări ştiinţifice etc.;
- au minim 3 ani activitate în gradul profesional sau în treapta profesională din care promovează;
- dosarul complet cu propunerea de promovare întocmit de sefului ierarhic;
- să nu fie sub efectul unei sancţiuni disciplinare.

Înscrierea la examenul de promovare a angajaţilor BNR care îndeplinesc condiţiile de promovare şi pentru
care şefii ierarhici au depus propunerea de promovare se va face printr-o cerere scrisă, datată, semnată,
înregistrată şi predată la Secretariatul instituţiei.

Propunerea de promovare întocmită de şeful structurii funcţionale împreună cu cererea angajatului aprobată
de managerul instituţiei vor constitui dosarul de înscriere la concurs.

Bibliografia pentru examenul de promovare:
1. Regulamente aplicabile la nivelul Bibliotecii Naţionale a României:
- Regulamentul de organizare şi funcţionare al Bibliotecii Naţionale a României aprobat prin Ordinul nr.
2852/09.12.2014
- Regulament Intern al Bibliotecii Naţionale a României, aprobat prin Decizia nr. 300/01.07.2011



- Codul de conduită etică şi profesională a personalului Bibliotecii Naţionale a României, aprobat prin
Decizia nr.108/15.07.2013.

2. Acte normative
- Legea nr. 334/2002 republicată- Legea bibliotecilor. Disponibil la adresa: http://www.bibnat.ro/dyn
doc/Legea%20bibliotecilor%20334 2002.pdf
- Legea nr. 111/1995 republicată- Legea Depozitului legal. ..
3. Standarde naţionale/internaţionale, norme şi reglementări în vigoare, din domeniul de activitate

- SR-ISO 13420:2000 Informare şi documentare. Clasificarea Zecimală Universală. Indici de bază;
- SR ISO 3297:2008 Informare şi documentare. Numărul internaţional standard pentru seriale (ISSN);
- STAS 12629: 1-88 Descrierea bib I iografică a documentelor. Schema generală;
- STAS 12629:3-88 Descrierea bibliografică a documentelor. Publicaţii seriale;
- JSBD (CR) Descrierea bibliografică internaţională standardizată pentru seriale şi alte resurse în continuare.

4. Lucrări de specialitate:
- Tratat de biblioteconomie. Vol. 2: Partea J: Managementul colecţiilor si serviciilor de bibliotecă.
Bucureşti: Editura ABR, 2014, p. 313-553;
- UN/MARC Manual. Bibliographic Format. Disponibil la adresa: http://archive.ifla.org/Vl/3/p1996-1/sec
uni.htm.
- Universal Decimal Classification. Disponibil la adresa: http://www.udcsummary.info/php/index.php
Tematica pentru examenul de promovare:
1. Prelucrarea documentelor din categoria publicaţii seriale şi alte resurse în continuare în sistem
informatizat: sursele de informare
2. Standarde şi norme internaţionale utilizate în activitatea de prelucrare bibliografică, fizică şi de conţinut
3. Corespondenţa ISBD(CR)- UNJMARC
4. Clasificarea Zecimală Universală: structură, tabele.

"'
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BIBLIOTECA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI

ANUNŢ
privind organizarea examenului de promovare pentru postul de

redactor SI în cadrul Serviciului Bibliografia Naţională

Biblioteca Naţională a României organizează concurs de promovare în treaptă/ grad
profesional pe propriul post a salariaţilor BNR încadraţi pe funcţii contractuale de execuţie, în
conformitate _cu prevederile Titlului II, art.41Al in HG nr.2861 2011, actualizată, pentru
aprobarea regulamentului-cadru privind stabilirea 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 superioare a personalului contractual din
sectorul bugetar plătit din fonduri publice şi anume de redactor SI în cadrul Serviciului
Bibliografia Naţională.

Examenul se va desfaşura cf. calendarului aprobat cu nr. 3240/ 21.04.2016 şi va cuprinde
următoarele etape:

• 26 -28 aprilie 2016 depunerea cererii de promovare întocmită de salariatul propus;
• 29 aprilie - 6 mai 2016 depunerea dosarului de promovare de către salariatul propus;
• 1 O mai 2016 examen scris;
• 12 - 13 mai afişarea rezultatelor examenului de promovare cu anunţarea punctajelor

obţinute;
• 16 mai - depunerea contestaţilor;
• 17- 18 mai - soluţionarea contestaţiilor şi afişarea rezultatelor.

Condiţii de promovare:
Condiţiile impuse de legislaţia în vigoare - conform procedurii aprobate prin decizia nr.153-
25.04.2016:
- obţinerea calificativul "foarte bun" la evaluarea performaţelor profesionale individuale
anuale de cel puţin două ori în ultimii 3 ani, în care acesta s-a aflat în activitate;
- rezultate profesionale deosebite, conduită corespunzătoare, implicarea în grupuri de lucru,
comisii profesionale, sesiuni de comunicări ştiinţifice etc.;
- au minim 3 ani activitate în gradul profesional sau în treapta profesională din care
promovează;
- dosarul complet cu propunerea de promovare întocmit de sefului ierarhic;
- să nu fie sub efectul unei sancţiuni disciplinare.

Înscrierea la examenul de promovare a angajaţilor BNR care îndeplinesc condiţiile de
promovare şi pentru care şefii ierarhici au depus propunerea de promovare se va face printr-o
cerere scrisă, datată, semnată, înregistrată şi predată la Secretariatul instituţiei.

Propunerea de promovare întocmită de şeful structurii funcţionale împreună cu cererea
angajatului aprobată de managerul instituţiei vor constitui dosarul de înscriere la concurs.



Bibliografia pentru examenul de promovare:

1. Regulamente aplicabile la nivelul Bibliotecii Naţionale a României:
- Regulamentul de organizare şi funcţionare al Bibliotecii Naţionale a României, aprobat prin
Ordinul nr. 2852/ 09.12.2014;
- Regulament Intern al Bibliotecii Naţionale a României, aprobat prin Decizia nr. 300/
01.07.2011;
- Codul de conduită etică şi profesională a personalului Bibliotecii Naţionale a României,
aprobat prin Decizia nr.108/ 15.07.2013.

2. Acte normative:
- Legea nr. 334/ 2003 - Legea bibliotecilor;
- Legea nr. 111/ 1995 - Legea Depozitului legal;

3. Standarde naţionale/ internaţionale, norme şi reglementări în vigoare, din domeniul
de activitate:
- AACR2R2002 (Anglo-American Cataloguing Rules, ediţia revizuită 2002 şi actualizată în
2005)- disponibil la http://www.bibnat.ro/AACR2R2002-s274-ro.htm;
- Unimarc bibliografic http://archive.ifla.org/VI/8/unimarc-concise-bibliographic-format-
2008.pdf
- ISBD CP disponibil la http://www.ifla.org/files/assets/cataloguing/isbd/component
parts 2003-ro.pdf
- STAS 1262911-88Descrierea bibliografică a documentelor. Schema generală;
- STAS 12629:2-88 Descrierea bibliografică a documentelor. Publicaţii monografice curente;
- STAS 12629/7-89 Descrierea bibliografică a documentelor. Materiale audiovizuale;
- SR ISO 639-2:2009 Cod pentru reprezentarea denumirilor de limbi. Partea 2: Cod alfa-3.

4. Lucrări de specialitate:
- Tratat de biblioteconomie. Vol. 2. Partea 1: Managementul colecţiilor şi serviciilor de
bibliotecă. Bucureşti : Editura ABR, 2014, p. 365-593
- Marinescu, Nicoleta. Biblioteconomie în întrebări şi răspunsuri. Iaşi: PIM, 2009, 354 p.

Tematica pentru examenul de promovare:
1. Prelucrarea documentelor în sistem informatizat;
2. Descrierea bibliografică a documentelor;
3. Standarde şi alte instrumente de lucru specifice descrierii bibliografice a publicaţiilor;
4. Corespondenţa zonelor ISBD - câmpuri UNIMARC;
5. Tipuri de bibliografii.

MANAGER, grad I
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BIBLIOTECA NAŢlONALĂ A ROMÂNIEI

AN UNT 

privind organizarea examenului de promovare pentru postul de economist SI A în
cadrul Serviciului Financiar Contabilitate

Biblioteca Naţională a României, organizează concurs de promovare în treaptă/grad
profesional pe propriul post - a salariaţilor BNR încadraţi pe funcţii contractuale de
execuţie, în conformitate cu prevederile Titlului TI, art.d l " l din HG nr.286/2011,
actualizata, pentru aprobarea regulamentului - cadru privind stabilirea 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
superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice şi
anume de economist S I A în cadrul Serviciului Financiar Contabilitate

Examenul se va desfaşura cf. calendarului aprobat cu nr. 3240/ 21.04.2016 şi va cuprinde
următoarele etape:

• 26 -28 aprilie 2016 depunerea cererii de promovare întocmită de salariatul propus;
• 29 aprilie - 6 mai 2016 depunerea dosarului de promovare de către salariatul

propus;
• 1 O mai 2016 examen scris;
• 12 - 13 mai afişarea rezultatelor examenului de promovare cu anunţarea

punctajelor obţinute;
• 16 mai - depunerea contestaţi lor;
• 17- 18 mai - soluţionarea contestaţiilor şi afişarea rezultatelor.

Condiţii de promovare:
Condiţiile impuse de legislaţia în vigoare - conform procedurii aprobate pnn decizia
nr.153-25.04.2016:
- obţinerea calificativul "foarte bun" la evaluarea performaţelor profesionale individuale
anuale de cel puţin 2 ori în ultimii 3 ani, în care acesta s-a aflat în activitate;
- rezultate profesionale deosebite, conduită corespunzătoare, implicarea în grupuri de
lucru, comisii profesionale, sesiuni de comunicări ştiinţifice etc.;
- au minim 3 ani activitate în gradul profesional sau în treapta profesională din care
promovează;
- dosarul complet cu propunerea de promovare întocmit de sefului ierarhic;
- să nu fie sub efectul unei sancţiuni disciplinare.

Înscrierea la examenul de promovare a angajaţilor BNR care îndeplinesc condiţiile de
promovare şi pentru care şefii ierarhici au depus propunerea de promovare se va face
printr-o cerere scrisă, datată, semnată, înregistrată şi predată la Secretariatul instituţiei.

Propunerea de promovare întocmită de şeful structurii funcţionale împreună cu cererea
angajatului aprobată de managerul instituţiei vor constitui dosarul de înscriere la concurs.



Bibliografia pentru examenul de promovare:
1. Legea nr. 334/2002 Legea bibliotecilor;
2. ROF nr.2852/2014;
3. Legea 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat in active corporale sr
necorporale;
4. Legea 53/2003 Codul Muncii;
5. Legea 500/2002 privind finantele publice;
6. Legea 284/201 O privind salarizarea unitara a pesonalului platit din fonduri publice;
7. Legea 2211969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanţii şi răspunderea
în legătură cu gestionarea bunurilor agenţilor economici, autorităţilor sau instituţiilor
publice;
8. HG 84111995 privind procedurile de transmitere fara plata si de valorificare a bunurilor
apartinand institutiilor publice;
9. OMFP 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea si efectuarea
inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii;
I O. OMFP 2634/2015 privind documentele financiar - contabile;
11. Legea contabilitatii nr. 82/1991 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

Tematica pentru examenul de promovare:
• Clasificarea activelor corporale si necorporale; Notiuni generale privind

amortizarea activelor fixe;

• Organizarea si efectuarea inventarierii patrimoniului;

• Obligatiile gestionarilor si ale institutiilor publice m domneniul gestionarii

bunurilor materiale;

• Valorificarea bunurilor materiale apartinand institutiilor statului;

• Finantarea institutiilor publice. Prezentati sursele de finantare din care pot fi

finantate institutiile publice;

• Declasarea, scoaterea din functiune, casarea st valorificarea bunurilor

patrimoniale;

• Etape premergatoare realizarii unei investitii finantata din fonduri bugetare;

MANAGER, grad I
CLAUDIA ŞERBĂNUŢĂ
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BIBLIOTECANATIONALĂ
A.ROMÂNIEI

ANUNT

privind organizarea examenului de promovare pentru postul de bibliotecar SI în cadrul
Serviciului Organizarea şi Conservarea Colecţiilor curente

Biblioteca Naţională a României, organizează concurs de promovare în treaptă/grad profesional pe
propriul post - a salariaţilor BNR încadraţi pe funcţii contractuale de execuţie, în conformitate cu
prevederile Titlului II, art.41Al din HG nr.286/2011, actualizata, pentru aprobarea regulamentului
cadru privind stabilirea 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 superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice şi anume
de bibliotecar SI în cadrul Serviciului Organizarea şi Conservarea Colecţiilor curente.

Examenul se va desfaşura cf. calendarului aprobat cu nr. 3240/ 21.04.2016 şi va cuprinde următoarele etape:
• 26 -28 aprilie 2016 depunerea cererii de promovare întocmită de salariatul propus;
• 29 aprilie - 6 mai 2016 depunerea dosarului de promovare de către salariatul propus;
• I O mai 2016 examen scris;
• 12- 13 mai afişarea rezultatelor examenului de promovare cu anunţarea punctajelor obţinute;
• 16 mai - depunerea contestaţilor;
• 17- 18 mai - soluţionarea contestaţii lor şi afişarea rezultatelor.

Condiţii de promovare:
Condiţiile impuse de legislaţia în vigoare - conform procedurii aprobate prin decizia nr.153-25.04.2016:
- obţinerea calificativul "foarte bun" la evaluarea performaţelor profesionale individuale anuale de cel puţin
2 ori în ultimii 3 ani, în care acesta s-a aflat în activitate;
- rezultate profesionale deosebite, conduită corespunzătoare, implicarea în grupuri de lucru, comisii
profesionale, sesiuni de comunicări ştiinţifice etc.;
- au minim 3 ani activitate în gradul profesional sau în treapta profesională din care promovează;
- dosarul complet cu propunerea de promovare întocmit de sefului ierarhic;
- să nu fie sub efectul unei sancţiuni disciplinare.

Înscrierea la examenul de promovare a angajaţilor BNR care îndeplinesc condiţiile de promovare şi pentru
care şefii ierarhici au depus propunerea de promovare se va face printr-o cerere scrisă, datată, semnată,
înregistrată şi predată la Secretariatul instituţiei.

Propunerea de promovare întocmită de şeful structurii funcţionale împreună cu cererea angajatului aprobată
de managerul instituţiei vor constitui dosarul de înscriere la concurs.

Bibliografia pentru examenul de promovare:
- Hotărârea nr. 1546 din 18 decembrie 2003 - Normele de conservare si restaurare a bunurilor culturale
mobile clasate;
- Legea nr. 22/1969 - Legea gestiunii completată cu HCM 2230/1969.
- Legea nr. 334/2003- Legea bibliotecilor;
- Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Bibliotecii Naţionale a României nr.2852/2014;
- Regneală, Mircea, Tratat de biblioteconomie. Ed. provizorie. Bucureşti : Editura ABR, 2013-. vol. : ii.
în parte color ; 24 cm



- Managementul colecţiilor şi serviciilor de bibliotecă. Vol. 2. Partea I., 2014

Tematica pentru examenul de promovare:
Atribuţiile serviciului Organizarea şi Conservarea Colecţiilor Curente în raport cu funcţiile bibliotecii
Relaţionarea serviciului Organizarea şi Conservarea Colecţiilor Curente în cadrul structurii
funcţionale şi/sau în cadrul Bibliotecii Naţionale a României
Normele de microclimat şi aplicarea lor în depozitele curente ale Bibliotecii Naţionale a României

MANAGER, grad I
CLAUDIA ŞERBĂNUŢĂ
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BIBLIOTECA NATIONALĂ
A ROMÂNIEI

ANUNT

privind organizarea examenului de promovare pentru postul de bibliotecar SI în cadrul
Serviciului Comunicarea Colecţiilor

Biblioteca Naţională a României, organizează concurs de promovare în treaptă/grad profesional
pe propriul post - a salariaţilor BNR încadraţi pe funcţii contractuale de execuţie, în conformitate cu
prevederile Titlului II, art.c l " l din HG nr.286/2011, actualizata, pentru aprobarea regulamentului -
cadru privind stabilirea 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 superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice şi anume
de bibliotecar SI în cadrul Serviciului Comunicarea Colecţiilor

Examenul se va desfaşura cf. calendarului aprobat cu nr. 3240/ 21.04.2016 şi va cuprinde următoarele etape:
• 26 -28 aprilie 2016 depunerea cererii de promovare întocmită de salariatul propus;
• 29 aprilie - 6 mai 2016 depunerea dosarului de promovare de către salariatul propus;
• I O mai 2016 examen scris;
• 12 - 13 mai afişarea rezultatelor examenului de promovare cu anunţarea punctajelor obţinute;
• 16 mai - depunerea contestaţilor;
• 17- 18 mai - soluţionarea contestaţiilor şi afişarea rezultatelor.

Condiţii de promovare:
Condiţiile impuse de legislaţia în vigoare - conform procedurii aprobate prin decizia nr.153-25.04.2016:
- obţinerea calificativul "foarte bun" la evaluarea performaţelor profesionale individuale anuale de cel puţin
2 ori în ultimii 3 ani, în care acesta s-a aflat în activitate;
- rezultate profesionale deosebite, conduită corespunzătoare, implicarea în grupuri de lucru, comisii
profesionale, sesiuni de comunicări ştiinţifice etc.;
- au minim 3 ani activitate în gradul profesional sau în treapta profesională din care promovează;
- dosarul complet cu propunerea de promovare întocmit de sefului ierarhic;
- să nu fie sub efectul unei sancţiuni disciplinare.

Înscrierea la examenul de promovare a angajaţilor BNR care îndeplinesc condiţiile de promovare şi pentru
care şefii ierarhici au depus propunerea de promovare se va face printr-o cerere scrisă, datată, semnată,
înregistrată şi predată la Secretariatul instituţiei.

Propunerea de promovare întocmită de şeful structurii funcţionale împreună cu cererea angajatului aprobată
de managerul instituţiei vor constitui dosarul de înscriere la concurs.

Bibliografia pentru examenul de promovare:
1. Legea nr. 334/2003Legea bibliotecilor;
2. ROF nr.2852/2014;
3. Legea nr. 22/1969 - Legea gestiunilor, completată cu HCM nr. 2230/1969;

4. Hotărârea Guvernului nr. 1546/I 8 decembrie 2003 privind aprobarea Normelor de conservare şi
restaurare a bunurilor culturale mobile;
5. Regulamentul privind accesul utilizatorilor la colecţiile şi serviciile Bibliotecii Naţionale a
României;
6. Regulament de folosire a calculatoarelor cu acces la internet de către utilizatorii Bibliotecii Naţionale
a României;



7. MARINESCU, Nicoleta. Biblioteconomie în întrebări şi răspunsuri. Iaşi : PIM, 2009, 338 p.;
8. REGNEALĂ, Mircea. Tratat de biblioteconomie. Vol. 2. Partea I. Cap. 3 : Evidenţa, gestionarea şi

organizarea colecţiilor, ABR, 2014, p. 315-361;
9. VOICU, Petruţa Mihaela. Aspecte legate de conservarea colecţiilor de biblioteci. În: Buletinul ABIR,

serie nouă (1997-2004), 13, nr. 4, 2002, p. 16-18.

Tematica pentru examenul de promovare:
I. Promovarea şi asigurarea serviciilor şi colecţiilor pentru copii şi tineret prin sălile specializate.
2. Organizarea şi gestionarea depozitului în aces liber la raft în sălile de lectură.

MANAGER, grad I
CLAUDIA ŞERBĂNUŢĂ
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