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Biblioteca Judeţeană „Ovid Densusianu” Hunedoara - Deva 
 
 

 

ORGANIZEAZĂ 

 
  

în ziua de 13 NOIEMBRIE 2017, ora 09
00

,
 
la sediul instituţiei din  

Deva, str. 1 Decembrie 1918, nr. 26 

 
 
 

EXAMEN 
 

de promovare în grad profesional 
 

 

BIBLIOTECAR S I 
SERVICIUL RELAŢII CU PUBLICUL 

 

în ziua de 13 NOIEMBRIE 2017, ora 12
30

,
 
la sediul instituţiei din  

Deva, str. 1 Decembrie 1918, nr. 26 

EXAMEN 
 

de promovare în grad profesional 
 

 

ECONOMIST S IA 
SERVICIUL FINANCIAR - CONTABIL, RESURSE UMANE,  

ADMINISTRATIV, ÎNTREŢINERE 

 

 
 

Condiţii de participare la examen: 

 

- să aibă o vechime de minimum 3 ani în gradul S I, pentru postul de economist; 

- să aibă o vechime de minimum 3 ani în gradul S II, pentru postul de bibliotecar; 

- să fi obţinut calificativul „foarte bine” la evaluarea performanţelor profesionale individuale cel puţin 

de două ori în ultimii 3 ani. 

 
 

Pentru înscrierea la examen candidaţii vor prezenta un dosar care va conţine 

următoarele documente: 
 

 

a) Cerere de înscriere la examen adresată conducerii Bibliotecii Judeţene „Ovid Densusianu” Hunedoara - 

Deva; 

b) Adeverinţă eliberată de Compartimentul Financiar - Contabil, Resurse Umane în vederea atestării 

vechimii în gradul S I, pentru postul de economist; 



 b) Adeverinţă eliberată de Compartimentul Financiar - Contabil, Resurse Umane în vederea atestării 

vechimii în gradul S II, pentru postul de bibliotecar; 

c) Copii ale fişelor de evaluare a performanţelor profesionale individuale din ultimii 3 ani. 
 

 
 

Dosarele se depun la Serviciul Financiar - Contabil, Resurse Umane, 

Administrativ, Întreţinere până la data de 07 noiembrie 2017, ora 16
00

. 

 
 

Examenele constau în susţinerea unei probe scrise. 
 
 

 

 

Proba scrisă pentru examenul de promovare în grad profesional bibliotecar S I va avea loc în data 

de 13 noiembrie 2017, ora 09
00

, la Sala de lectură. 

Proba scrisă pentru examenul de promovare în grad profesional economist S IA va avea loc în data 

de 13 noiembrie 2017, ora 12
30

, la Sala de lectură. 

 

Bibliografia propusă pentru examenul de promovare în grad profesional bibliotecar S I: 

 

a) Animația culturală în biblioteca publică / Buluță, Gheorghe. - Bucureşti : Editura Centrului pentru 

Formare, Educaţie Permanentă şi Management în Domeniul Culturii, 2005 - (Caietele 

Bibliotecarului 5), p. 29-45. 

b) Biblioteca publică şi comunicarea în era globalizării  / Liviu Butuc . - Bucureşti : Editura Centrului 

pentru Formare, Educaţie Permanentă şi Management în Domeniul Culturii, 2005 - (Caietele 

Bibliotecarului ; 18)., Bibliografie şi note : p. 57-60. 

c) Biblioteca, informarea şi comunicarea / Sultana Craia . - Bucureşti : Editura Centrului pentru 

Formare, Educaţie Permanentă şi Management în Domeniul Culturii, 2001 - (Caietele 

Bibliotecarului ; 12). 

d)  Biblioteconomie, red. Silvia Nestorescu, Gh. Iosif Bercanu . - Bucureşti : ANBPR, 1994 

e) Comunicarea în bibliotecă. Bibliogr. Preluare după lucrarea "Marketingul în bibliotecă", apărută în 

2003 sub semnătura lui Ionel Enache şi Mihaela Maftei, În: Vox Libri. : 2007. An III, Nr. 1, 2007, 

p. 6 - 7. 

f) Comunicarea şi biblioteca în societate / Raluca Lazăr, Bibliogr. Tipuri de comunicare şi influenţa 

ei în societatea actuală., În: Vox Libri. : 2010. Nr. 16 (octombrie 2010), p. 19-21.  

g) Organizarea colecțiilor de bibliotecă / Marcel Ciorcan .- Iași: Casa Cărții de Știință, 2001. 

h) Servicii pentru comunitate în bibliotecile publice din România / Redactori: Corina Ciurariu, Delia 

Pantea, Nicoleta Vasi; Consultanţi: Ruxandra Moaşa Nazare, Florica Pop, Marcel Chiranov .- 

Brăila : Proilavia, 2013 

i) Totul despre relaţiile publice. / Doug Newsom, Judy Van Slyke Turk, Dean Kruckeberg; trad. 

coordonată de Cristina Coman. ─ Ed. a 2-a, rev. şi adăugită . - Iaşi : Polirom, 2010 

j) Tratat de biblioteconomie : Biblioteconomie generală. Vol. 1 / coord. general: prof. univ. Mircea 

Regneală . - București : Asociaţia Bibliotecarilor din România, 2013. 

 

Bibliografia propusă pentru examenul de promovare în grad profesional economist S IA: 

       

a) Legea contabilității nr. 82/1991, republicată în MO nr. 454 din 18/06/2008, cu modificările și 

completările ulterioare; 



b) Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind 

organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriile și capitalurilor 

proprii, publicat în MO 704 din 20/10/2009; 

c) Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2634/2015 privind documentele financiar-contabile, 

publicat în MO Partea I, nr. 910 din 9 decembrie 2015; 

d) Hotărârea nr. 2139/2004 pentru aprobarea catalogului privind clasificarea și duratele normale de 

funcționare a mijloacelor fixe; 

e) Ordonanța de Guvern nr. 81/2003 actualizată, privind reevaluarea și amortizarea activelor fixe 

aflate în patrimoniul instituțiilor publice; 

f) Legea 334/2002 – Legea Bibliotecilor, republicată în MO nr. 132 din 11/02/2005 cu completările 

ulterioare; 

g) Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autoritățile și 

instituțiile publice. 

 

     Bibliografia pentru examene se găseşte la Sala de lectură. 

   
 

 

 

 

 

 

 

MANAGER, 

Ioan Sebastian Bara 

 

 

 

 
        

 

 

 

 

 

 

 

 


