Anexa 1

Aprobat,
Manager
Mezei Ramona Ioana

Examen de promovare
Funcții: Referent de specialitate (S) gr. II, Bibliotecar (S) gr. II

1. Referent de specialitate (S) gr. II
TEMATICA:
1. Tehnici de secretariat.
2. Protecția datelor cu caracter personal.
3. Organizarea Bibliotecii Metropolitane Bucureşti.
BIBLIOGRAFIA:
1. Nina Vârgolici - Redactare şi corespondenţă (curs online disponibil la adresa
http://ebooks.unibuc.ro/StiinteCOM/comunicare/cuprins.htm)
2. Legea nr. 190 din 18 iulie 2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului
(UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind
protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal
și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE
(Regulamentul general privind protecția datelor);
3. Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27
aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor
cu caracter personal și libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei
95/46/CE, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 119 din 4 mai
2016;
4. Legea nr. 544 din 12 octombrie 2001 privind liberul acces la informaţiile de interes
public, cu modificările şi completările ulterioare;
5. Ordonanţa nr. 27 din 30 ianuarie 2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare
a petiţiilor, cu modificările și completările ulterioare
6. Regulamentul de organizare și funcționare al Bibliotecii Metropolitane București
disponibil la https://bibmet.ro/regulamente/.
2.

Bibliotecar (S) gr. II
TEMATICA:
1.
2.
3.

Misiunile şi funcţiile bibliotecilor publice.
Relaţiile cu publicul. Comunicarea colecţiilor.
Diversificarea serviciilor oferite comunității în biblioteca publică.

BIBLIOGRAFIA:
1. BUTUC, Liviu - Compendiu de biblioteconomie. - Buzău: Aldin, 2011, 465 p.
2. ENACHE, Ionel - Planificarea şi organizarea serviciilor de bibliotecă. Bucureşti:
Editura Universităţii Bucureşti, 2004
3. MARINESCU, Nicoleta - Biblioteconomie în întrebări şi răspunsuri. – Iaşi: Editura
PIM, 2009;
4. Legea nr. 334/2002 privind bibliotecile, republicată, cu modificările și completările
ulterioare,
disponibilă la: http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/36728
5. Principles on Public Access in Libraries, disponibil la:
https://www.ifla.org/node/10781
6. Regulamentul de organizare și funcționare al Bibliotecii Metropolitane București
disponibil la https://bibmet.ro/regulamente/.

