FIŞA POSTULUI – NR. 45
BIBLIOTECAR STUDII MEDII TR. I A
Numele şi prenumele:
Denumirea instituţiei:

Biblioteca Metropolitană Bucureşti (BMB)

Compartimentul
Denumirea postului:
Gradul profesional:

Serviciul Dezvoltarea și Evidența Colecțiilor
Bibliotecar
Cod COR 441101
IA

Nivelul postului:

de execuţie

1) Obiectivele postului: Dezvoltarea colecțiilor BMB prin completare curenta și retrospectiva și deselecție
sistematică.
2) Condiţii generale şi specifice:
CRITERII
Conţinut
1.Pregătirea
Studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat.
profesională
impusă ocupantului
postului.
2.Experienţa necesară
Experienţa/ vechime în muncă de minim 6 ani.
3. Cunoştinţe
1. Cunoaşterea metodelor şi tehnicilor actuale şi de perspectivă în dezvoltarea
profesionale
colecțiilor.
2. Cunoștințe despre piața editorială internă și externă.
3. Cunoștințe de regăsire a informațiilor în formate tradiționale și în mediul online.
4. Operare PC: MS Office, navigare internet, e-mail.
5. Cunoștințe, nivel începător, a unei limbi străine de circulație internațională
(engleză/ franceză/ germană/ spaniolă).
4. Calităţi, aptitudini şi
1. Competenţe de planificare şi organizare a activităţii personale.
competenţe
2. Iniţiativă, creativitate în adoptarea soluţiilor şi alternativelor de lucru.
profesionale
3. Acurateţe, dinamism şi preocupare pentru calitatea muncii.
4. Rezistenţă la muncă în condiţii de stres, perseverenţă, adaptabilitate,
flexibilitate, atitudine pozitivă, încredere în sine.
5. Capacitatea de a lucra în echipă.
6. Valorificare a cunoştinţelor şi experienţei dobândite.
7. Orientare către rezultate şi către soluţii.
5.Responsabilitatea
1. Cunoaşterea şi aplicarea legislaţiei specifice activităţii:
implicată de post
1.1. Legea nr. 334/2002 privind Legea bibliotecilor, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare;
1.2. Legea nr. 8/1996 a drepturilor de autor şi a drepturilor conexe cu toate
modificările şi completările ulterioare;
1.3. Legea nr. 135/2007 privind arhivarea documentelor în formă electronică, cu
modificările şi completările ulterioare;
1.4. 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.
1.5. Legea nr. 307/2006 privind respectarea normelor de prevenire şi stingere a
incendiilor.
1.6. Legea Protecţiei civile nr. 481/2004 , art. 20, privind situaţiile de urgenţă;
1.7. Legea nr 477 / 2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din
autoritățile și instituțiile publice.
2. Respectarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a BMB, a
Regulamentului intern şi a celorlalte regulamente aplicabile în instituţie;
3. Cunoaşterea şi respectarea procedurilor interne de sistem, a procedurilor
operaționale și a normelor operaţionale aplicabile.
4. Cunoaşterea şi respectarea normelor şi metodologiilor elaborate la nivelul
compartimentului.
6. Principalele atribuţii
7. Sfera de relaţii:

1. Realizarea activităților specifice dezvoltării colecțiilor BMB, indiferent de format
prin selecție și completare curentă și retrospectivă.
1. Sfera relaţională internă:
a) Relaţii ierarhice: - subordonat faţă de şeful serviciu
- superior pentru
Nu este cazul
b) Relaţii funcţionale: cu salariaţii din cadrul BMB.
c) Relaţii de control:
nu este cazul
d) Relaţii de reprezentare: reprezintă instituţia în relaţie cu edituri, distribuitori de
carte, librării sau alte tipuri de organizații ce reprezintă posibile surse pentru
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dezvoltarea colecțiilor, inclusiv persoane fizice, în limita competențelor delegate de
șefii ierarhici;
2. Sfera relaţională externă:
a) cu autorităţi şi instituţii publice din România:
- colaborează cu bibliotecile din sistem pentru identificarea și diseminare bunelor
practici, a oportunităților de formare profesională (cursuri, conferințe, vizite de
studiu).
- reprezintă instituţia la conferinţe, simpozioane, expoziţii de specialitate cu acordul
directorului (de specialitate);
b) cu organizaţii și instituții din România: reprezintă instituția în relație cu edituri,
distribuitori de carte, librării sau alte tipuri de organizații ce reprezintă posibile
surse pentru dezvoltarea colecțiilor, inclusiv persoane fizice, în limita
competențelor delegate de șefii ierarhici.
c) cu organizații din afara țării: reprezintă instituția la conferințe, simpozioane,
expoziții de specialitate cu acordul directorului (de specialitate)
3) Descrierea activităţilor corespunzătoare postului:
• Realizarea activităților specifice dezvoltării colecțiilor BMB, indiferent de format prin selecție și completare curentă
și retrospectivă.
- Prospectează piața editorială internă și externă.
- Recepţionează publicaţiile achiziţionate de la diverşi furnizori.
- Selectează semnalul de lucru pentru fiecare titlu în vederea prelucrării.
- Întocmirea Notei de recepţie şi constatare de diferenţe u.b. intrate în bibliotecă.
- Gestionează comenzile pentru carte şi alte documente în baza MLB50 – căutarea titlului în baza
bibliografică MLB01, pregătirea şi crearea comenzii efective, regăsirea, salvarea şi crearea exemplarelor ;
recepţia şi înregistrarea sosirii documentelor.
- Realizează catalogarea sumară pentru titlurile care nu au descrierea bibliografică în baza MLB01.
(machetă fixă şi minimală în format UNIMARC).
- Gestionează facturile generale pentru carte şi alte documente în baza MLB50 – creare, ataşare comenzi
aferente, generare factură.
- Repartizarea publicaţiilor la casetele bibliotecilor filiale.
- Confruntarea repartiţiei cărţilor pe biblioteci filiale cu borderourile.
- Predarea documentelor de bibliotecă fiecărei filiale sub semnătură.
- Planifică și organizează distribuirea documentelor către întreaga rețea.
• Îndeplinește sarcinile prevăzute în fișa postului, Programul anual de activitate, precum și alte dispoziții date de
șeful ierarhic, în limita competențelor și sub rezerva legalității acestora.
Program de lucru: Luni-Joi: 8:00-16:30
Vineri: 8:00-14:00
4) Evaluarea performanței profesionale
a) Criterii generale de evaluare a performanțelor individuale, conform Regulamentului Intern
1. Îndeplinirea specificaţiilor postului
2. Activitatea profesională
3. Disciplina în muncă
4. Contacte şi comunicare
5. Aprecierea generală
b) Criterii specifice de evaluare a performanțelor individuale
1. Inițiativă și creativitate: propune schimbarea unor reglementări, a unor tehnologii, a unor procese, în domeniul
dezvoltării colecțiilor ce au ca efect creșterea eficienței, eficacității și performanțelor BMB;
2. Capacitatea de a desfăşura activităţi pentru îndeplinirea atribuţiilor de serviciu, în baza unor îndrumări minime,
cu excepţia cazurilor în care activităţile implică luarea unor decizii care depăşesc limitele de competenţă.
Manager (Director general),
Mezei Ramona-Ioana
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