
BIBLIOTECA MUNICIPALĂ ADJUD 

Nr. 568 / 10.09.2018 

 

 

 

 

 

ANUNŢ 

 

 
 Având în vedere prevederile din Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 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, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

 Biblioteca Municipală Adjud, cu sediul în Adjud, str. Libertăţii nr. 7A, 

organizează în data de 24.09.2018, ora 9.00, la sediul instituţiei, examenul de promovare 

în trepte profesionale a postului de Bibliotecar, studii medii, treapta II, care în urma 

promovării examenului se va transforma în Bibliotecar, studii medii, treapta I. 
 

Modalitatea de desfăşurare a examenului: 
Examenul va consta într-o probă scrisă, iar în ceea ce priveşte timpul de lucru acesta 

nu va depăşi 3 ore. 

Documentele solicitate pentru întocmirea dosarului de examen pentru promovare 

sunt: 
- cerere de înscriere la examenul de promovare adresată conducătorului instituţiei; 

- copia actului de identitate; 

- referatul de evaluare întocmit de şeful ierarhic superior şi aprobată de conducătorului 

instituţiei; 

- copie după ultimele 3 evaluări ale performantelor profesionale individuale; 

- adeverinţă din care să rezulte vechimea în funcţia din care promovează. 

- copiile documentelor care atestă nivelul studiilor şi ale altor acte care să ateste 

efectuarea unor specializări; 

- cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale 

care să-l facă incompatibil cu postul pentru care candidează; 

- adeverinţă medicală de la medicul de familie care să ateste starea de sănătate 

corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior desfăşurării examenului; 

- curriculum vitae. 

Menţionăm faptul că actele vor fi prezentate şi în original în vederea 

conformităţii copiilor cu acestea. 

Dosarele se depun la sediul Bibliotecii Municipale Adjud începând cu data 
10.09.2018 până la data de 20.09.2018, ora 12.00.. 

 

Bibliografia şi tematica este următoarea: 

1. Legea bibliotecilor nr.334/2002, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

2. Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Bibliotecii Municipale Adjud 

aprobat prin H.C.L. nr. 59 din 27 iunie 2013; 

3. AGACHE, Catinca. Biblioteconomie: valori tradiţionale şi moderne. Vol. 1 – Iaşi: 

Vasiliana, 2007, p. 153-190; 



4. CIORCAN, Marcel. Organizarea colecţiilor de bibliotecă: Bazele 

biblioteconomiei. Cluj-Napoca: Editura Casa Cărţii de Ştiinţă, 2001, p. 13-58, p. 59-71; 

5. MARINESCU, Nicoleta.  Biblioteconomie în întrebări şi răspunsuri. Vol.. 1, Vol. 

2 – Iaşi: Rditura Pim, 2009. 

 

Tematică: 
1. Relaţiile cu publicul. Comunicarea colecţiilor. Animaţie culturală. 

2. Structura catalogului on-line al Bibliotecii Municipale Adjud. 

3. Organizarea colecţiilor şi serviciilor de bibliotecă. 

4. Noţiuni de legislaţie gestionară. 

5. Circuitul documentelor în bibliotecă de la achiziţie până la utilizare. 

 

Relaţii suplimentare şi condiţiile de participare se obţin de la sediul Bibliotecii 

Municipale Adjud, str. Libertăţii, nr. 7A, Adjud, jud. Vrancea, Compartiment 

Financiar-Contabil.Administrativ şi la nr. de telefon: 0237/641.300. 
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