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BIBLIOTECA  ACADEMIEI  ROMÂNE 

                                                                                                                         Nr. înreg. 2263/31.05.2022  

 

 

A N U N Ț 

organizare examen de promovare 

 în grad profesional imediat superior celui de debutant  

 

 

BIBLIOTECA  ACADEMIEI  ROMÂNE, cu sediul în București, Calea  Victoriei , nr. 125, 

sector 1 , organizează  în ziua de 16 iunie 2022, ora 10.00, sala de consiliu, examen de promovare în 

treapta profesională imediat superioară a personalului debutant pentru funcțiile: 

 

■ bibliograf (S)II normă întreagă, durată nedeterminată, cod COR 262201, la Serviciul 

Manuscrise, Carte Rară și 

 

■ analist (S)II normă întreagă, durată nedeterminată, cod COR 251201, la Compartimentul 

Dezvoltare Instituțională. 

 

Condiții de promovare: 

◼ vechime minim 6 luni în specialitate,  

◼ calificativul «foarte bine» la evaluarea performanţelor profesionale individuale obținut pentru 

perioada lucrată. 

   

Tematica și Bibliografia pentru examen este următoarea : 

  

■ pentru funcția de bibliograf (S)II normă întreagă, durată nedeterminată, cod COR 262201,  la 

Serviciul Manuscrise, Carte Rară: 

Tematică: 

1. Competenţe profesionale în specialitate  

2. Organizarea Academiei Române şi a Bibliotecii Academiei  

- 2.1. Legea 334/2002 

- 2.2. Legea 182/2000 (prevederi privind conservarea patrimoniului cultural mobil); 

- Vezi: www.acad.ro (cap. „Acte normative”); 
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- Vezi www. biblacad.ro (cap. „Despre bibliotecă”, „Rapoarte anuale”, „ROF”) 

3. Legea 182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural naţional mobil 

Bibliografie: 

 Bianu, I., Simonescu, Dan, Bibliografia româneasca veche, vol. I - IV, Atelierele Grafice Socec, 

Bucureşti, 1944.  

Biblioteca Academiei Române 1867-1967, Cartea Centenarului, Editura Academiei, Bucureşti, 1968.  

Cartojan, Nicolae, Istoria literaturii române vechi, Bucureşti, Editura Minerva 1980.  

Ciobanu, Ştefan, Istoria literaturii române vechi, ediţie îngrijită, note şi postfaţă de Dan Horia Mazilu, 

Editura Eminescu, Bucureşti, 1989.  

Gheţie, Ion, Mareş Al., Originile scrisului în limba română,  Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, 

București, 1985. 

Emil Vârtosu, Paleografia româno-chirilică, 346 pagini, Editura Științifică și Enciclopedică, 1968 

Ştrempel, G., Catalogul manuscriselor româneşti, vol. I-IV, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, 

Bucureşti, 1978-1992.   

Tezaurul Academiei Române, vol. IV. București, Ed. Academiei Române, 2013. 

STAS 12598-87. Metode de analiză a documentelor, de determinare a 

conţinutului lor şi de selectare a termenilor de indexare. Bucureşti: INID, 1987 

STAS 10711-89. Reguli generale pentru elaborarea şi dezvoltarea tezaurelor 

monolingve. Bucureşti: INID, 1989 

UNIMARC Manual. Bibliographic Format. 2 nd edition. München, New 

Providence, London, Paris: K.G. Saur, 1994 (accesibil on line la adresa: 

http://archive.ifla.org/VI/3/p1996-1/sec-uni.htm); http://www.scritube.com/diverse/Catalogare-in-

formatul-Unimarc14412201217.php pentru varianta în limba română. 

 

■ pentru funcția de analist (S)II normă întreagă, durată nedeterminată, cod COR 251201, la 

Compartimentul Dezvoltare Instituțională: 

Tematică: 

- Organizarea și funcționarea Bibliotecii Academiei Române;  

- Păstrarea și mânuirea materialelor de bibliotecă;  

- Controlul intern managerial;  

- Utilizarea calculatoarelor personale;  

- Utilizarea sistemelor de operare (Linux, Windows);  

https://ro.wikipedia.org/wiki/Emil_V%C3%AErtosu
http://archive.ifla.org/VI/3/p1996-1/sec-uni.htm
http://www.scritube.com/diverse/Catalogare-in-formatul-Unimarc14412201217.php
http://www.scritube.com/diverse/Catalogare-in-formatul-Unimarc14412201217.php
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- Utilizarea MS Office (Word, Excell, PowerPoint, Acces). 

Bibliografie: 

- Legea bibliotecilor nr. 334/2002, actualizată;  

- Regulamentul de organizare şi funcţionare al B.A.R;  

- Regulamentul intern al B.A.R.;  

- Ordinul SGG nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităţilor 

publice;  

- Adcock, E.P. (ed.), (1998). Principles for the care and handling of library material. IFLA-PAC;  

- Barbu, G.; Bănică, L.; Păun, V. (2011). Calculatoare personale: arhitectură, funcționare și 

interconectare, Editura Matrix Rom;  

- Constantinescu, R.; Dănăilă, I. (2017). Prezentări Microsoft PowerPoint, EdituraECDL; 

- Constantinescu, R.; Dănăilă, I. Editare de text - Microsoft Word 2019. Editura ECDL;  

- Cozgarea, G. (2018). Baze de date: Microsoft Access, Editura ASE. - Excel 2021. (2021). Editura 

Albion Jensen;  

- Florea, I. (2010). Sistemul de operare LINUX: concepte fundamentale, utilizareși programare. Brașov: 

Editura Universității „Transilvania”. - Grizle, A.; Torras, M-C; ed. (2013). Media and Information 

Literacy. Policy&Strategy. UNESCO, Paris, France;  

- ISO (2013). International Organization for Standardization. ISO2789:2013Information and 

documentation - International library statistics;  

- Landry, P. (2017). „National libraries’ functions: results fromthe 2016 surveyofnational libraries’ 

functions”. 83rd IFLA General Conference and Assembly – Libraries. Solidarity. Society. 19–25 

August, Wrocław, Poland; 

 - Ostafe, D. (2014). Informatizarea bibliotecilor. În Tratat de biblioteconomie, vol. 2, partea I, 

București: Editura ABR. - Schmuller, J. (2016). Statistical Analysis with Excel, Editura Wiley; 

- Stephens, A. (2016). Functions. „Tasks and roles of national libraries in the21st century”. Alexandria 

26 (2), 145-198;  

- Tanenbaum, A. (2004). Sisteme de operare moderne. Ed. a 2-a. Byblos;  

- Zota, A. V.; Vasilescu, A. (2015). Sisteme de operare – Unix si Windows. EdituraASE. 
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Examenul de promovare va avea loc în sala de Consiliu a Bibliotecii Academiei Române, etajul 

2, ora 10.00 și va consta în susținerea unei probe scrise pe baza bibliografiei si a tematicii stabilite. 

Candidații vor depune la secretariat o cerere adresată conducătorului instituției pentru înscrierea 

la examen în termen de 5 zile lucrătoare de la afișarea anunțului de examen.  

 

Metodologia de desfăşurare a examenului: 

 

Fiecare membru al comisiei de examinare propune pe baza bibliografiei şi, după caz, a tematicii 

maximum 3 subiecte, dintre care comisia de examinare stabileşte 3 până la 9 subiecte, cu cel mult două 

ore înainte de ora stabilită pentru examenul de promovare. 

La locul, data şi ora stabilite pentru examenul de promovare, comisia de examinare pune la 

dispoziţia fiecărui candidat lista subiectelor stabilite. 

Fiecare candidat redactează o lucrare pe un subiect ales dintre cele stabilite de către comisia de 

examinare. 

În cadrul examenului de promovare fiecare membru al comisiei de examinare notează lucrarea 

elaborată de candidat cu un punctaj maxim de 100 de puncte, pe baza următoarelor criterii: 

a) cunoştinţe teoretice necesare funcţiei evaluate; 

b) abilităţi de comunicare; 

c) capacitate de sinteză; 

d) complexitate, iniţiativă, creativitate. 

Punctajul minim de promovare este de 50 de puncte. 

Rezultatele examenului de promovare se afişează la sediul instituţiei publice, precum şi pe 

pagina de internet a acesteia, după caz, în termen de două zile lucrătoare de la data susţinerii acestuia. 

Candidaţii nemulţumiţi de rezultatul obţinut pot depune contestaţie în termen de o zi lucrătoare 

de la data afişării rezultatelor, sub sancţiunea decăderii din acest drept. 

Comisia de soluţionare a contestaţiilor va reevalua lucrarea, iar rezultatele finale se afişează la 

sediul instituţiei sau autorităţii publice în două zile lucrătoare de la data expirării termenului de 

depunere a contestaţiei. 

 

 

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

Prof.ing. Nicolae Noica 

                                                   Membru de Onoare al Academiei Române 


