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Nr. 3.555 / 24.H .2022

ANUNŢ

Biblioteca Judeţeană „G.T. Kirileanu“Neamţ organizează, în data de 12.12.2022, ora IO00, 
examen pentru promovarea în gradul profesional I aferent funcţiei de personal contractual - Bibliotecar 
studii superioare din Compartimentul Colecţii Speciale, Fond Documentar „G.T. Kirileanu”-
Serviciul Informatizare, Arte, Multimedia, Completarea colecţiilor, Colecţii speciale.

Dosarul de înscriere se va depune până la data de 5.12.2022, ora 1630, la registratura Bibliotecii 
Judeţene „G.T. Kirileanu“ Neamţ şi va conţine:

- cererea de înscriere la examenul de promovare în grad profesional;
- copii după fişele de evaluare a performanţelor profesionale individuale din ultimii 3 

ani de activitate, după caz.

Condiţii de participare:
c) cel puţin 3 ani vechime în gradul profesional II;
d) calificativul „foarte bine” obţinut la evaluarea anuală a performanţelor profesionale 

individuale, cel puţin de două ori în ultimii 3 ani de activitate.

Examenul de promovare în grad profesional va avea loc la sediul Bibliotecii Judeţene „G.T. 
Kirileanu“Neamţ, constând în susţinerea unei probe scrise.

Bibliografia pentru examen este prevăzută în anexă la prezentul anunţ şi face parte integrantă din 
acesta.

Examenul de promovare se va desfăşură conform HOTĂRÂRE nr. 1336/2022 din 28 octombrie 
2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului 
contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice.

•/

c o m is ii;.
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Biblioteca Judeţeană „G.T. Kirileanu“ Neamţ

Anexă la anunţul nr. 3.555 din 24.11.2022

BIBLIOGRAFIE

pentru examenul de promovare în grad profesional I aferent funcţiei de personal contractual -  
Bibliotecar studii superioare din cadrul Compartimentul Colecţii Speciale, Fond Documentar „G. T. 
Kirileanu”/ Serviciul Informatizare, Arte, Multimedia, Completarea colecţiilor, Colecţii speciale

-  Tratat de biblioteconomie, voi. II, partea I, coord. Prof. Univ. Mircea Regneală, Bucureşti: 
ABR, 2014, p. 23-33, 119-125, 227-240, 313-358;
Tratat de biblioteconomie, voi. II, partea a Il-a, coord. Prof. Univ. Mircea Regneală, Bucureşti: 
ABR, 2016, p. 257-338;
Agache, Catinca. Biblioteconomie -  valori tradiţionale şi moderne. Voi. I. Iaşi: Vasiliana ’98, 
2007.

-  Legea bibliotecilor -  Legea nr. 334/2002, cu modificările şi completările ulterioare, 
republicată,
Legea nr. 186 din 9 mai 2003  privind promovarea culturii scrise, republicată;
Codul Muncii -  Legea nr. 53/2003, cu modificările şi completările ulterioare, republicată.


