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TEMATICA PENTRU CONCURS

A. POST:
1. Sef serviciu (S) gr. II, poziția 27 (Serviciul Comunicare. Marketing. Coordonare și dezvoltare
proiecte);

B. TEMATICA:
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Misiunile şi funcţiile bibliotecilor publice
PR şi publicitate în biblioteca publică
Comunicare instituțională
Marketing cultural. Marketing în bibliotecă
Managementul proiectelor. Diversificarea proiectelor oferite comunității în biblioteca publică
Managementul organizaţional
Managementul voluntarilor.
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7.
Ghid
de
bune
practici
în
management
de
proiect,
disponibil
la:
http://www.mdrap.ro/userfiles/ghid_MP.pdf
8.
Ghid de bune practici pentru servicii si programe dedicate copiilor, disponibil la:
http://www.biblionet.ro/upload/documents/librarie/24720/pdf/172180/Ghid%20copii%20%20Brasov.pdf
9.
Servicii si programe pentru copii cu varsta cuprinsa intre 0 si 14 ani: studiu, disponibil la:
http://www.biblionet.ro/upload/documents/librarie/20417/pdf/142393/StudiuBrasov%281%29.pdf
10.
Ghid de bune practici pentru servicii si programe dedicate adolescentilor si tinerilor adulti (14 25 ani), disponibil la:
http://www.biblionet.ro/upload/documents/librarie/24717/pdf/172159/Ghid%20adolescenti%20-%20Clu
j.pdf
11.
Servicii si programe oferite adolescentilor si tinerilor adulti cu varsta intre 14 si 25 de ani: studiu,
disponibil la:
http://www.biblionet.ro/upload/documents/librarie/20527/pdf/142855/studiu_Cluj_final.pdf
12.
Ghid de bune practici pentru servicii si programe dedicate adultilor (41 - 60 ani), disponibil la:
http://www.biblionet.ro/upload/documents/librarie/23639/pdf/164613/GL_Ghid_bune_practici.pdf
13.
Servicii si programe pentru adulti cu varsta cuprinsa intre 41 si 60 ani: studiu, disponibil la:
http://www.biblionet.ro/upload/documents/librarie/18907/pdf/133021/Studiu%20Servicii%20Adulti_4160.pdf

14.
IFLA/UNESCO
Manifestul
bibliotecii
publice
1994,
disponibil
la:
http://www.ifla.org/files/assets/public-libraries/publications/PL-manifesto/pl-manifesto-ro.pdf
15.
IFLA Ghidul serviciilor de bibliotecă destinate copiilor cu vârste cuprinse între 0 şi 3 ani, 2006 2007, disponibil la:
http://www.ifla.org/files/assets/hq/publications/professional-report/100-ro.pdf
16.
IFLA Ghid pentru servicii de bibliotecă destinate tinerilor , disponibil la:
http://www.ifla.org/files/assets/libraries-for-children-and-ya/publications/ya-guidelines2-ro.pdf
17.
IFLA Manifestul Bibliotecilor Multiculturale 2008 : Biblioteca multiculturală - O poartă spre o
societate culturală diversificată în dialog, disponibil la:
http://www.ifla.org/files/assets/library-services-to-multiculturalpopulations/publications/multicultural_library_manifesto-ro.pdf
18.
Legea nr. 334/2002 privind bibliotecile, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
disponibil la: http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/36728
19.
Legea 78/2014 privind reglementarea activității de voluntariat in Romania disponibil la
http://www.dreptonline.ro/legislatie/legea_78_2014_reglementare_activitate_voluntariat.php
20.
Legea nr. 175/2016 pentru modificarea art. 15 din Legea nr. 78/2014 privind reglementarea
activităţii de voluntariat în România disponibil la http://www.legex.ro/Legea-175-2016-149451.aspx
21.
Legea nr. 544/2001 privind accesul la informaţiile de interes public disponibil la
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/31413
22.
Legea nr. 8/1996 a drepturilor de autor şi a drepturilor conexe cu toate modificările şi
completările ulterioare
23. Legea nr. 135/2007 privind arhivarea documentelor în formă electronică, cu modificările şi
completările ulterioare;
24. Legea nr. 319/2006 Cap. IV art. 22-23 privind securitatea şi sănătatea în muncă şi Normele de
aplicare a legii aprobată prin H.G. 1425/2006.
25. Legea nr. 307/2006 privind respectarea normelor de prevenire şi stingere a incendiilor.
26. Legea Protecţiei civile nr. 481/2004 , art. 20, privind situaţiile de urgenţă;
27. Legea nr 477 / 2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autoritățile și
instituțiile publice.
28. Regulamentul de organizare și funcționare al Bibliotecii Metropolitane București aprobat prin
HCGMB nr. 385/2019 disponibil la:
https://www.bibmet.ro/wp-content/uploads/2019/08/ROFBMB_aprobat-2019.pdf

