BIBLIOTECA JUDEŢEANĂ “G.T.KIRILEANU” NEAMŢ
PIATRA-NEAMŢ, REPUBLICII, NR. 15
Nr. 1.730/ 30 sept. 2016
ANUNŢ

PENTRU ORGANIZAREA EXAMENULUI DE PROMOVARE
A PERSONALULUI BIBLIOTECII
Examenul de promovare a personalului contractual va avea loc în data de 17
octombrie 2016, la sediul Bibliotecii Judeţene G. T. Kirileanu Neamţ, ora 9,00, şi
constă în susţinerea unei lucrări conform bibliografiei stabilite.
Acte necesare : cerere de înscriere la examenul de promovare.

BIBLIOGRAFIE BIBLIOTECAR STUDII SUPERIOARE
1. Enache, Ionel. Marketingul în structurile infodocumentare. Bucureşti: Ed.
Universităţii, 2006, p. 66-113
2. Legea bibliotecilor nr. 334 / 2002 cu modificările şi completările ulterioare
3. Managementul informaţiei şi a bibliotecilor în mileniul III. Bucureşti : Ed.
ABIR, 2004, p. 129-144,
4. Ordin nr. 4.775 / 2009, pentru aprobarea formularelor tipizate generale de
bibliotecă
5. O.M.F. nr.

1.753 / 2004 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi

efectuarea inventarierii elementelor de activ şi pasiv
6. Tratat de biblioteconomie. Voi. 2. Partea întâi. Bucureşti : Ed. ABR, 2013, p.
313-361
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PENTRU ORGANIZAREA EXAMENULUI DE PROMOVARE
A PERSONALULUI BIBLIOTECII

Examenul de promovare a personalului contractual va avea loc în data de 17
octombrie 2016, la sediul Bibliotecii Judeţene G.T. Kirileanu Neamţ, ora 10,00, şi
constă în susţinerea unei lucrări conform bibliografiei stabilite.
Acte necesare : cerere de înscriere la examenul de promovare.
BIBLIOGRAFIE REFERENT DE SPECIALITATE I S
1. LEGE Nr. 334 din 31 mai 2002 *** Republicat, Legea bibliotecilor;
2. LEGE Nr. 82 din 24 decembrie 1991 *** Republicată Legea contabilităţii
3. LEGE Nr. 273/2006 din 29 iunie 2006 privind finanţele publice locale;
4. ORDIN Nr. 1954 din 16 decembrie 2005 pentru aprobarea Clasificaţiei
indicatorilor privind finanţele publice;
5.ORDIN Nr. 2634/2015 din 5 noiembrie 2015 privind documentele financiarcontabile*);
6. ORDIN Nr. 2021 din 17 decembrie 2013 pentru modificarea şi completarea
Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor
publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a
acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.917/2005;
7.ORD IN
Nr.' 1792 din 24 decembrie 2002 pentru aprobarea Normelor
metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor
instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor
bugetare şi legale
8.ORDIN Nr. 720 din 22 mai 2014 pentru aprobarea Normelor metodologice
privind execuţia bugetelor de venituri şi cheltuieli ale instituţiilor publice
autonome, instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii şi
activităţilor finanţate integral din venituri proprii, inclusiv a bugetelor creditelor
interne, bugetelor creditelor externe, bugetelor fondurilor externe nerambursabile,
bugetelor fondului de risc şi bugetelor privind activitatea de privatizare, gestionate
de instituţiile publice, indiferent de modalitatea de organizare şi finanţare a
acestora cfu modificările si completările ulterioare;

9. ORDIN Nr. 2861 din 9 octombrie 2009pentru aprobarea Normelor privind
organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi
capitalurilor proprii;
10. ORDIN Nr. 1801 din 29 decembrie 2014 privind modificarea formularului
"Carnet de cecuri pentru ridicare numerar", cod 14.20.06/TS, prevăzut în Ordinul
ministrului de stat, ministrul finanţelor, nr. 1.801/1995.;
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