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BIBLIOTECA ACADEMIEI ROMÂNE
Nr.5155/01.11.2019

A N U N Ț

BIBLIOTECA ACADEMIEI ROMÂNE, cu sediul în București, Calea Victoriei nr. 125, sector
1, organizează, în ziua de 15 noiembrie 2019, ora 11.00, în Sala de Consiliu, examen de promovare în
grad profesional imediat superior celui deținut (pe propriul post).

Examenul de promovare se organizează în conformitate cu :
 Hotărârea de Guvern nr.286/23.03.2011 pentru aprobarea Regulamentului –cadru privind

stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant
corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte
profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din
fonduri publice, modificată și completată prin Hotararea de Guvern nr.1027/11.11.2014.

 Procedura internă de angajare/promovare a personalului din cadrul B.A.R.
 Solicitarea Bibliotecii Academiei Române nr.4289/26.09.2019;
 Aprobarea Academiei Române nr.4425/01.10.2019;
 Solicitarea nr.5014/24.10.2019 a dnei Bălăican Iuliana Delia.
 Referatul nr.5106/30.10.2019 al dnei Chira Rodica șef BRUSA;
 Referatul nr.5109/30.10.2019 punct de vedere al dnei Vasiliu Monica Andreea, consilier

juridic.

I. Denumirea si nivelul functiei contractuale:

Nr.
Crt.

Serviciul/Cabinetul Functia contractuala ocupata
conform statului de functii

Functia contractuala pentru care
candideaza

35 Informare Științifică -
Mediatecă

Bibliograf (S)I/4 Bibliograf (S)IA/4

II. Conditii de promovare : conform art.41 alin.9) si art.43 alin.3) din Hotărârea de Guvern
nr.286/23.03.2011 cu modificările și completările ulterioare.

III. Înscrierea la examenul de promovare a angajaților B.A.R. care îndeplinesc condițiile de
promovare și pentru care șefii ierarhici au depus propunerea de promovare, se face printr-o cerere scrisă,
datată, semnată, înregistrată și predată la Secretariatul instituției în termen de 5 zile lucrătoare de la data
afișării.

Propunerea de promovare împreună cu cererea angajatului, aprobată de managerul
instituției, vor constitui dosarul de înscriere la concurs.

IV. Examenele de promovare în treaptă/grad profesional imediat superior vor consta în
susținerea unei probe scrise (redactarea unei lucrări pe un subiect ales dintre cele stabilite de către comisia
de examinare) conform art.43 alin.1) si respectiv art.44 alin.5) din Hotărârea de Guvern nr.286/23.03.2011
cu modificările și completările ulterioare.

V. Tematica și bibliografia pentru postul de bibliograf (S)IA/4 din cadrul serviciului

Informare Științifică, Mediatecă:
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Cunoștințe generale de biblioteconomie:

o Erich, Agnes, Tîrziman, Elena: Catalogarea standardizată a documentelor, București, Ed.

Universității din București, 2003, ISBN: 973-575-824-5

o Elena Tîrziman, Publicaţii seriale: București, Ed. Universității din București, 2002, ISBN:

973-575-666-8

o IFLA: UNIMARC Manual 3rd. ed.: Munchen, IFLA, 2008. https://www.ifla.org/node/7974

Gestionarea colecțiilor de microfilme:

o IFLA: ISBD(NBM): International Standard Bibliographic Description for Non-Book

Materials. https://archive.ifla.org/VII/s13/pubs/ISBDNBM_sept28_04.pdf

o Kopana Terry: The Digitization of Historic Newspapers on Microfilm.

https://www.uky.edu/Libraries/NDNP/MIR_2009.pdf

Norme de redactare ale unui text științific:

o Eco, Umberto, Popescu, George (trad.), Cum se face o teză de licenţă. Constanţa :

Pontica, 2000.

o Preda, Sorin, Tehnici de redactare în presa scrisă. [Iaşi] : Polirom, 2006. ISBN: 978-

973-46-0285-8

o Schuwer, Philippe, Lică, Doina (trad.), Tratat practic de editare. Timişoara : Amarcord,

1999. ISBN: 973-9244-65-3

D I R E C T O R G E N E R A L

Dr.Lepădatu Niculae Cornel
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