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  Nr.1255  /17 august 2016 

 
     A N U N Ţ 

 
Având în vedere prevederile  art. 41 – 45^2 din Regulamentul - cadru privind stabilirea 

principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor 

contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a 

personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice aprobat prin H.G.Nr. 

286/23.03.2011, actualizată,  

 

BIBLIOTECA JUDEŢEANĂ „DUILIU ZAMFIRESCU” VRANCEA 

                    organizează  examen de promovare  în grade  profesionale 

pentru  următoarele posturi, din cadrul instituţiei  : 

 

- Bibliotecar  Gr. IA   –  studii superioare  (2 posturi) 

               la Serviciul  “ACHIZIŢII – PRELUCRAREA COLECŢIILOR, INFORMATIZARE” ; 

 

- Bibliotecar  Gr. IA   –  studii superioare  (1 post) 

               la Biroul “Comunicarea colecţiilor – SALĂ LECTURĂ ” ; 

 

- Bibliotecar  Gr. IA   –  studii superioare  (2 posturi) 

               la Biroul “Comunicarea colecţiilor – ÎMRUMUT  LA DOMICILIU,  Periodice” ; 

 

- Bibliotecar  Gr. IA   –  studii superioare  (1 post) 

               la Biroul “Comunicarea colecţiilor- COPII şi TINERET” ; 

 

     -    Economist  Gr.IA     -   studii superioare (1 post ) 

               la Biroul “Contabilitate, Resurse umane, Administrativ” 

 

      *Examenul se organizează la sediul instituţiei din Focşani, str. Maior Gheorghe Sava nr.4,    

în data de : 31.08.2016,  ora 10.00  – probă scrisă.  

          *Cererile de înscriere la examenul de promovare se pot depune, la sediul instituţiei din 

Focşani,  str. Maior Gheorghe Sava nr. 4 – Birou  Resurse Umane,  în termen de 10 zile 

lucrătoare, de la data publicării anunţului, privind organizarea examenului . 

          *Bibliografiile  pentru fiecare post,  se afişează la sediul central  din str. M . Kogălniceanu 

nr.13, la sediul din str. Maior Gheorghe Sava Nr. 4  şi  pe site-ul instituţiei  www. bjvrancea.ro.  

          *Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul instituţiei din str. Maior Gheorghe Sava , nr.4, 

la Biroul :“Îndrumare metodică,  Formare profesională, Bibliografie locală” din cadrul instituţiei.  
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