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BIBLIOTECA ACADEMIEI ROMÂNE

REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCTIONARE (ROF)

I. Dispoziţii generale

Art.1 BIBLIOTECA ACADEMIEI ROMÂNE este o instituţie de cultură învestită cu
misiunea de a achiziţiona, a organiza, a prezerva, a valorifica şi a promova patrimoniul
naţional scris, tipărit, în format electronic şi în alte forme pe care le de-ţine.

Art.2 BIBLIOTECA ACADEMIEI ROMÂNE are statut de bibliotecă naţională si
funcţionează în subordinea Academiei Române, este o bibliotecă de drept public, cu
personalitate juridică şi este finanţată de la bugetul de stat. Ea este organizată şi
funcţionează potrivit Legii Academiei Române nr. 752/2001, republicată; Statutului
Academiei Române, publicat în M. Of. nr. 617/2009; Legii Bibliotecilor nr. 334/2002 şi
Legii Depozitului Legal nr. 111/1995, republicate, cu completările şi modificările ulterioare
precum şi a altor prevederi legale în vigoare.

Art.3 BIBLIOTECA ACADEMIEI ROMANE are sediul în Municipiul Bucureşti,
Calea Victoriei nr.125, sector 1, cod 010071, cont în bancă, sigiliu şi firmă proprie cu
denumirea oficială: BIBLIOTECA ACADEMIEI ROMÂNE.

Art.4 BIBLIOTECA ACADEMIEI ROMÂNE dispune de autonomie administrativă şi
profesională în raport cu Academia Romana, în conformitate cu prevederile art. 68 din
Legea bibliotecilor nr.334/2002, republicată, cu completările şi modificările ulterioare.

II. Funcţii şi atribuţii

Art.5 BIBLIOTECA ACADEMIEI ROMÂNE are următoarele atribuții:
(1) Colecţionează, organizează şi pune în valoare colecţiile naţionale specifice pe care

le deţine;
(2) Elaborează şi editează Bibliografia naţională retrospectivă pentru toate categoriile

de documente;
(3) Realizeză schimbul internaţional de publicaţii cu Academiei Române;
(4) Coordonează din punct de vedere metodologic activitatea celorlalte biblioteci din

reţeaua Academiei Române;
(5) Beneficiază de prevederile legii privind Depozitul legal;
(6) Achiziţionează cu prioritate, din ţară şi din străinătate, documente specifice de

importanţă deosebită pentru identitatea culturală şi naţională;
(7) Desfasoara activitatii de cercetare in domeniu si realizeaza publicatii de specialitate.

(8)Alte atribuţii şi funcţii specifice potrivit Statutului Academiei Române şi
Regulamentului propriu de organizare şi funcţionare, aprobat de Academia Română.

III. Conducerea bibliotecii

Art.6 (1) BIBLIOTECA ACADEMIEI ROMÂNE este condusă de către un director
general, membru al Academiei Române, ajutat de un director adjunct, numiţi de Prezidiul
Academiei Române în urma rezultatelor concursurilor desfăşurate conform legii.

(2) Directorul general reprezintă Biblioteca cu Academia Română şi cu terţe
părţi. Drepturile şi obligaţiile directorului general al Bibliotecii Academiei Române se
stabilesc printr-un contract de management, specific Academiei Române.

(3) Conducerea operativă a activităţii este sprijinită de un Comitet Director (CD), care
controlează întreaga activitate a instituţiei. Comitetul Director se compune din director
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general, director adjunct, contabil-şef, un sef de compartiment şi şeful biroului resurse
umane-salarizare-aprovizionare.

Art.7 (1) Conducerea compartimentului, cabinetului, biroului şi oficiului este asigurată
de un şef de serviciu/cabinet/birou/oficiu numit pe bază de concurs.

(2) Atribuţiile şi competenţele şefilor de compartimente se stabilesc de către directorul
general prin fişele de post.

(3) În vederea monitorizării, coordonării şi îndrumării metodologice a implementării şi
dezvoltării sistemului de control intern managerial, directorul general constituie, prin act de
decizie internă, o structură cu atribuţii în acest sens, care cuprinde toţi şefii de
compartimente şi este coordonată de către un preşedinte, persoană care deţine funcţie de
conducere.

Art.8 În cadrul Bibliotecii funcţionează un Consiliu de administraţie (CA) cu rol
consultativ, condus de directorul general în calitate de preşedinte şi format din maxim 11
membri, astfel: director general, director adjunct, contabil şef, reprezentanţi ai principalelor
compartimente ale bibliotecii, desemnaţi prin decizie a directorului general, precum şi un
reprezentant alAcademiei Romane, desemnat de aceasta. Consiliul de Administraţie poate
delega activităţi operative cu caracter profesional Comisiei profesionale (CP) şi cu
caracter administrativ Comitetului Director sau, după caz, Adunării şefilor de
compartimente (ASC).

Art.9 in cadrul Bibliotecii funcţionează un Consiliu ştiinţific (CS), cu rol consultativ în
dezvoltarea în activităţ ile culturale, în domeniul cercetării ştiinţifice şi al
informatizării bibliotecilor, compus din maximum 9 membri, numiţi prin decizie a
directorului general.

IV. Structura bibliotecii
Art.10 Organigrama şi atribuţiile serviciilor, birourilor şi cabinetelor BIBLIOTECII

ACADEMIEI ROMÂNE sunt prezentate în Anexa 1 şi respectiv Anexa 2. Ele se pot
actualiza anual cu aprobarea conducerii Academiei Romane.

V. Personalul bibliotecii
Art.11 Personalul BIBLIOTECII ACADEMIEI ROMÂNE se compune din personal

de specialitate, personal administrativ şi personal de întreţinere, în cadrul normelor
aprobate anual de autoritatea finanţatoare prin organigramă, stat de funcţii şi buget.

Art.12 Nomenclatorul de funcţii al BIBLIOTECII ACADEMIEI ROMÂNE include:
a) funcţii de conducere;
b) funcţii de execuţie.

Art.13 Atribuţiile şi competenţele personalului din bibliotecă sunt stabilite prin fişele
de post,aprobate de directorul general.

Art.14 (1) Personalul BIBLIOTECII ACADEMIEI ROMANE, cu excepţia celui
numit sau confirmat deAcademia Romana, este angajat, promovat, sancţionat, eliberat din
funcţie sau destituit de conducerea instituţiei, în conformitate cu prevederile legale.

(2) În vederea elaborării politicii instituţiei privind problemele legate de angajarea,
perfecţionarea profesională şi promovarea salariaţilor, în cadrul Bibliotecii funcţionează
Comisia profesională a cărei componenţă este stabilită de directorul general, prin act de
decizie internă.

(3) Angajarea sau promovarea pe un post se fac numai prin concurs/examen. Cerinţele
specifice postului sunt stabilite în funcţie de necesităţile
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VI. Colecţiile bibliotecii. Gestiune
Art.15 Colecţiile BIBLIOTECII ACADEMIEI ROMÂNE, organizate şi dezvoltate

permanent prin Depozit legal, achiziţii, donaţii, schimb interbibliotecar naţional şi
internaţional, transfer, legate, sponsorizări, multiplicări, digitizări, împreună cu colecţiile
constituite istoric, sunt formate din următoarele categorii de documente: cărţi, publicaţii
seriale, manuscrise, documente istorice, microformate, documente cartografice, documente
muzicale, piese numismatice, documente audiovizuale, documente grafice, documente
electronice, documente fotografice, documente arhivistice şi alte categorii de documente,
indiferent de suportul material.

Art.16 Documentele aflate în colecţii, care au statut de bunuri culturale comune sau
care au fost clasate în categoria bunurilor culturale care fac parte din patrimoniul cultural
naţional mobil, sunt evidenţiate, gestionate şi inventariate în condiţiile legii.

Art.17 (1) Evidenţa documentelor de bibliotecă se face în sistem tradiţional şi/sau
informatizat, prin evidenţa globală, evidenţa individuală, evidenţa preliminară pentru
periodice şi evidenţa analitică.

(2) Evidenţa globală şi individuală realizată în sistem tradiţional sau informatizat
cuprinde descrierea completă, conform standardelor în vigoare;

(3) Evidenţa analitică pentru bunurile culturale de patrimoniu constituite în gestiuni se
face pe fişe însoţite de imagini foto.

Art.18 Colecţiile de bibliotecă cu statut de bunuri culturale comune se păstrează în
depozite şi/sau în săli de lectură cu acces liber, special amenajate, asigurându-se condiţii de
conservare şi securitate adecvate.

Art.19 Accesul utilizatorilor la colecţiile şi serviciile BIBLIOTECII ACADEMIEI
ROMANE se face în conformitate cu regulamentul propriu de organizare şi funcţionare
elaborat în corelaţie cu prevederile legale referitoare la patrimoniul cultural naţional, la
drepturile de autor şi drepturile conexe, asigurându-se accesul prioritar la bunurile culturale
care nu gurează în alte colecţii. BIBLIOTECA ACADEMIEI ROMÂ

fi NE poate realiza
contra cost servicii speciale.

Art.20 BIBLIOTECA ACADEMIEI ROMANE poate organiza servicii speciale pentru
persoanele cu handidcap vizual şi locomotor,

Art.21 (1) Nerestituirea la termen a documentelor de bibliotecă împrumutate de către
utilizatori persoane fizice sau juridice se sancţionează cu plata unei sume aplicate gradual,
până la 50 % din valoarea medie de achiziţie a documentelor de bibliotecă din anul
precedent.

(2) Deteriorarea, distrugerea sau pierderea documentelor de bibliotecă de către
utilizatori se sancţionează prin recuperarea fizică a unor documente identice sau prin
achitarea unei sume echivalente cu de 5 ori preţul mediu de achiziţie a documentelor de
bibliotecă din anul precedent.

(3) Sancţiunile menţionate la alin. (1) şi (2) se stabilesc şi se fac publice la începutul
anului de către conducerea bibliotecii.

(4) Conducerea bibliotecii dispune, în condiţiile legii, scoaterea din evidenţă a
documentelor de bibliotecă deteriorate, distruse sau pierdute de către utilizatori după
achitarea de către aceştia a sumei echivalente.

VII. Activităţi şi proiecte de dezvoltare
Art.22 (1) BIBLIOTECA ACADEMIEI ROMÂNE işi desfăşoară activitatea conform

sarcinilor permanente şi programelor anuale privind proiectele culturale şi de
cercetaredezvoltare pe termen scurt, mediu şi de perspectivă în concordanţă cu
programele
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Academiei Române, cu strategiile naţionale şi internaţionale din domeniul cultural, cu
recomandările UNESCO si IFLA.

(2) Programele anuale sunt aprobate de Comitetul Director, pe baza propunerilor şefilor
de compartimente, cu consultarea Consiliului ştiinţific, a Consiliului de administraţie si a
Comisiei Profesionale.

Art.23 (1) Rapoartele anuale de evaluare a activităţii se elaborează la nivelul fiecărui
serviciu, cabinet, birou, oficiu şi se centralizează la nivelul instituţiei.

(2) Rapoartele de activitate şi situaţiile statistice anuale se transmit Prezidiului
Academiei Române şi, respectiv, Institutului Naţional de Statistică, potrivit prevederilor
legale.

VIII. Resurse financiare
Art.24 (1) Finanţarea integrală a activităţii BIBLIOTECII ACADEMIEI ROMÂNE se

asigură de la bugetul de stat.
(2) Susţinerea financiară şi logistică a unor activităţi de bibliotecă se poate realiza şi din

venituri proprii constituite din contravaloarea serviciilor speciale oferite utilizatorilor, din
contravaloarea taxelor poştale pentru împrumut interbibliotecar intem şi internaţional
precum şi din contravaloarea proiectelor de cercetare-dezvoltare interne şi internaţionale
derulate de Bibliotecă.

(3) Fondul constituit se poate utiliza pentru amenajarea şi dezvoltarea spaţiilor de
bibliotecă, pentru informatizare şi dotare cu documente şi echipamente specifice, pentru
participare la manifestări ştiinţifice de specialitate şi stimularea personalului.

(4) Fondurile constituite din aplicarea sancţiunilor menţionate la art. 21 nu se
impozitează şi se evidenţiază cu surse extrabugetare, flind folosite pentru dezvoltarea
colecţiilor.

Art.25 BIBLIOTECA ACADEMIEI ROMANE poate fi spijinită economico —
financiar, cultural etc de fundaţii ori alte organisme neguvernamentale, create din
iniţiativa unor personalităţi ale vieţii publice, culturale şi ştiinţifice ori a unor agenţi
economici sau sponsori persoane fizice în condiţiile legii.

IX. Dispoziţii finale
Art.26 in procesul colecţionării, conservării fondurilor şi al diseminării informaţiei, în

activitatea de cercetare ştiinţifică, în întreaga sa acţiune culturală, Biblioteca se detaşează
integral de orice ingerinţă ideologică, politică sau religioasă.

Art.27 BIBLIOTECA ACADEMIEI ROMÂNE poate încheia protocoale de colaborare
şi contacte economice cu alte biblioteci sau instituţii culturale şi cu alţi parteneri din ţară şi
străinătate.

Art.28 BIBLIOTECA ACADEMIEI ROMANE participă la reuniuni internaţionale de
specialitate sau la consorţiile bibliotecare şi la asociaţiile internaţionale la care este
membră, achitând cotizaţiile şi taxele aferente.

Art.29 (1) Prezentul regulament incumbă respectarea Regulamentului intern şi se
completează sau modifică de drept cu actele normative în vigoare.

(2) Modificările şi completările prezentului regulament se aprobă anual de
cătreAcademiei Romane.
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Anexa 2

ATRIBUŢII ÎN CADRUL SERVICIILORDIN BIBLIOTECĂ

1. Serviciul Dezvoltarea Colecţiilor şi Schimb Internaţional:
1.1 Definirea profilelor de utilizatori şi a cerinţelor specifice de documente ale

acestora;
1.2 Constituirea listelor de deziderate;
1.3 Studierea pieţii de publicaţii şi elaborarea strategiilor de finanţare pentru achiziţii;
1.4 AC-hiztionarea de carte prin depozit legal ;
1.5 Achiziţionare de periodice prin depozit legal ;
1.6 Achiziţionarea prin cumpărare;
1.7 Achiziţionarea prin donaţii;
1.8 Evidenţa şi inventarierea publicaţiilor, repartizarea publicaţiilor ce aparţin

colecţiilor speciale;
1.9 Verificarea prezentării publicaţiilor achiziţionate în direcţiile existente şi definirea

ca unicate sau ca dublete.
1.10 Crearea de strategii de promovare a schimbului cu partenerii internaţionali şi

analiza activităţii biparteneriale;
a. Realizarea statisticilor anuale de schimb;
b. Actualizarea bazelor de date electronice şi expedierea comenzilor electronice

de
c. Realizarea, stocarea, gestionarea şi arhivarea borderourilor şi a etichetelor de

expediţie;
1.11 Evidenţa partenerilor de schimb;

a. Evidenţa electronică a publicaţiilor intrate în depozitul Schimb Internaţional
şi gestionarea expediţiilor;

b. Realizarea corespondenţei şi urmărirea efectuării corecţiilor asupra
borderourilor şi etichetelor de expediţie;

c. Comunicarea confirmărilor de primire şi expedierea comenzilor electronice
de publicaţii;

d. Expedierea circularelor.

2. Birou de Comunicare Media, Evenimente, Editorial
2.1 Comunicarea coordonată, coerentă şi unitară cu mass-media.

a. Realizarea comunicatelor de presă, a informărilor şi a materialelor auxiliare
pentru informarea presei asupra activităţilor specifice sau cu valoare de
eveniment ale BAR: expoziţii, lansări de carte, participări în proiecte
naţionale sau internaţionale;

b. Organizarea profesionistă a conferinţelor de presă (scrierea invitaţiilor de
presă, a comunicatelor, realizarea conţinutului mapelor informative de presă,
organizarea spaţiului de desfăşurare a conferinţei, dotarea logistică);

c. Constituirea şi gestionarea unei baze de date cu unităţile mass-media de
interes pentru Bibliotecă (persoane de contact, numere de telefon, adrese de
email, departament, rubrică/pagină/emisiune, atitudine faţă de BAR,
articole/emisiuni anterioare despre BAR);
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2.2 Contribuirea prin creşterea publice a BAR la nivel naţional şi
poziţionarea ei ca instituţie de cultură de elită,dinamică, implicată, activă;
a. Organizarea de conferinţe, întâlniri dezbatere pe teme culturale, civice,

educative;
b. Organizarea de seminarii profesionale, cu invitaţi din cele mai importante

biblioteci din Bucureşti şi din ţară;
2.3 Conceperea şi realizarea materialelor promoţionale ale BAR (cataloage, broşuri,

pliante, roll-up-uri, prezentări ppt, filme de perezentare).
2.4 Colaborarea la Revista Bibliotecii Academiei Române

3. Serviciul Catalogare - Clasificare Carte:

3.1 Preluarea şi ştampilarea unicatelor;
3.2 Organizarea partidei de unicate (cotarea);
3.3 Catalogarea şi clasificarea unicatelor;
3.4 Catalogarea şi clasificarea completărilor, încheierilor şi inlocuirilor,
3.5 Retroconversie (catalogarea şi clasificarea în Aleph 500 a cotelor vechi);
3.6 Predarea materialelor catalogate şi clasificate către depozitele de unicate;
3.7 Verificarea materialelor propuse pentru achiziţii şi elaborarea referatelor de

achiziţii.

4. Serviciul Catalogare Periodice, Foi Volante:

4.1 Verificarea prezentării publicaţiilor achiziţionate în direcţiile existente şi definirea
ca unicate sau ca dublete;

4.2 Catalogarea şi clasificarea periodicelor, foilor volante şi publicaţiilor de grup;
4.3 Catalogarea şi clasificarea periodicelor pe suport electronic (CD, DVD);
4.4 Cotarea publicaţiilor şi repartizarea pe depozite;
4.5 Descrierea bibliografică. în Aleph 500 a tilurilor noi şi a titlurilor vechi

(retroconversie);
4.6 Verificarea materialelor propuse pentru achiziţii şi elaborarea referatelor de

achiziţii;
4.7 Îndrumarea utilizatorilor care doresc să consulte cataloagele de serviciu.

5. Serviciul Organizarea, Conservarea Colecţiilor:
5.1 inregistrarea stocurilor;
5.2 Gestionarea depozitelor de unicate cărţi;
5.3 Gestionarea depozitelor de unicate periodice;
5.4 Gestionarea depozitelor de dublete;
5.5 Organizarea operaţiunilor de conservare primară a colecţiei;
5.6 Supravegherea condiţiilor de conservare a colecţiei;
5.7 Asigurarea trimiterii publicaţiilor din depozite în sălile de lectură şi a returnării

lor.

6. Serviciul Bibliografie Naţională:
6.1 Elaborarea Bibliografiei Naţionale retrospective - carte;
6.2 Elaborarea Bibliografiei Naţionale retrospective - periodice;
6.3 Elaborarea si completarea bibliografiilor speciale de interes naţional.
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7. Serviciul Manuscrise, Carte Rară:
7.1 Verificarea materialelor propuse pentru achiziţii şi elaborarea referatelor de

achiziţii,
7.2 Inventarierea, înregistrarea şi organizarea fondurilor de manuscrise, carte rară,

documente istorice, arhive şi corespondenţă;
7.3 Catalogarea fondurilor de manuscrise, carte rară, documente istorice, arhivă şi

corespondenţă;
7.4 Valorificarea documentară a fondurilor gestionare (în sălile proprii de lectură,

expoziţii, publicaţii);
7.5 Prezervarea şi conservarea fondurilor gestionate;
7.6 Prelucrarea fondurilor (scanare şi prelucrare de imagini) pentru realizarea

bibliotecii virtuale;
7.7 Selecţionarea pieselor cu valoare desebită în vederea asigurării fondului de

patrimoniu (manuscrise şi cărţi foarte rare) cu elaborarea fişelor de evidenţă
pentru materiale de patrimoniu;

7.8 Prelucrarea şi comunicarea de documentaţie contra cost;
7.9 Asigurarea serviciilor de referinţă pentru utilizatorii fondurilor (în sălile de

lectură proprii);
7.10 Derularea proiectelor de cercetare, participarea la manifestări ştiinţifice cu

comunicări de profil pe baza studierii fondurilor şi a strategiilor de valorificare;
7.11 Asigurarea bunei documentări şi a actualizării cunoştinţelor prin participarea la

cursuri de perfecţionare şi stagii documentare în ţară şi străinătate;
7.12 Expertizare şi evaluare contra cost şi la cererea solicitatorului.

8. Cabinetul de Stampe, Muzică, Hărti:
8.1 Verificarea materialelor propuse pentru achiziţii şi elaborarea referatelor de

achiziţii;
8.2 Inventarierea, înregistrarea, organizarea şi clasarea fondurilor de desen, grafică,

cataloage de expoziţii şi fotografii;
8.3 Catalogarea cataloagelor de expoziţie, elaborarea de cataloage pentru fondurile de

desen, grafică şi fotografii;
8.4 Valorificarea materialelor solicitate prin sala proprie de lectură;
8.5 Elaborarea de repertorii ale graficii româneşti şi cataloage de desene;
8.6 Organizarea de expoziţii tematice sau aniversare pe baza colecţiilor deţinute şi

întocmirea de cataloage de expoziţii;
8.7 Asigurarea condiţiilor primare pentru conservarea şi prezervarea fondurilor;
8.8 Colaborarea cu instituţii de profil pentru asigurarea documentării şi participarea la

manifestări ştiinţifice de specialitate, naţionale şi internaţionale;
8.9 Elaborarea la cerere şi contra cost de documentaţie, informări ştiinţifice,

monografii;
8.10 Prelucrarea digitizată a fondurilor (scanare, prelucrare de imagini) pentru

transmiterea, la cerere şi contra cost, a unor materiale documentare, în ţară şi
stăinătate;

8.11 Prezervarea prin digitizare a fondurilor de mare valoare sau care se află într-o
stare de conservare precară;

8.12 Elaborarea fişelor de evidenţă pentru materialele de patrimoniu;
8.13 Expertizare şi evaluare contra cost şi la cererea solicitatorului.
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Cabinetul de Muzică:
8.14 Verificarea materialelor propuse pentru elaborarea referatelor de

achiziţii;
8.15 Inventarierea şi organizarea fondului;
8.16 Catalogarea fondului;
8.17 Valorificarea fondului prin sala proprie de lectură, expoziţii, înregistrări,

publicări;
8.18 Asigurarea condiţiilor primare pentru conservarea şi prezervarea fondului;
8.19 Elaborarea la cerere şi contra cost de materiale documentare;
8.20 Elaborarea fişelor de evidenţă pentru materiale de patrimoniu.

Cabinetul de Hărţi:
8.21 Verificarea materialelor propuse pentru achiziţii şi elaborarea referatelor de

achiziţii;
8.22 Inventarierea şi organizarea fondului;
8.23 Catalogarea fondului;
8.24 Valorificarea fondului, prin sala proprie de lectură, expoziţii, publicaţii;
8.25 Asigurarea condiţiilor primare pentru conservarea şi prezervarea fondului;
8.26 Elaborarea, la cerere şi contra cost, de materiale documentare;
8.27 Elaborarea fişelor de evidenţă pentru materiale de patrimoniu.

9. Cabinetul Numismatic:

9.1 Verificarea materialelor propuse pentru achiziţii şi elaborarea referatelor de
achiziţii;

9.2 Organizarea colecţiei pe categorii specifice;
9.3 Clasarea pe categorii de patrimoniu specifice ( tezaur, fond si bunuri culturale

comune) şi elaborarea fişelor de evidenţă;
9.4 Alcătuirea evidenţei analitice a colecţiei;
9.5 Elaborarea de cataloage pentru colecţiile existente;
9.6 Expertizare şi evaluare contra cost şi la cererea solicitatorului;
9.7 Elaborarea de materiale documentare, la cerere şi contra cost, sau în vederea

publicării;
9.8 Participarea la expoziţii şi manifestări ştiinţifice care au drept scop punerea în

valoare a colecţiei;
9.9 Asigurarea bunei documentări şi a actualizării cunoştinţelor prin participarea la

cursuri de perfecţionare şi stagii de documentare în ţară şi străinătate.

10. Serviciul Comunicarea Colecţiilor:

10.1 Servicii pentru cititori
a. Evidenţa cititorilor şi a eliberării permiselor de cititor (inclusiv încasarea

contravalorii permiselor);
b. Evidenţa şi gestinarea împrumuturilor interbibliotecare interne şi a

împrumuturilor interne pe bază de aprobare, către persoane particulare;
c. Evidenţa şi gestionarea împrumuturilor interbibliotecare externe;
d. Certificarea de autenticitate şi exactitate a copiilor efectuate după exemplarele

bibliotecii, la solicitarea utilizatorilor.
10.2 Administrarea sălilor de lectură şi a circulaţiei publicaţiilor

a. Administrarea sălilor de lectură şi a bibliotecilor uzuale din sălile de lectură;
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b. Completarea bibliotecilor uzuale din sălile de lectură;
c. Organizarea circulaţiei publicaţiilor din depozite în sălile de lectură şi retur;
d. Statistica circulaţiei.

10.3 Îndrumarea utilizatorilor, acordarea de referinţe
a. indrumarea utilizatorilor pentru elaborarea strategiei optime de regăsire a

publicaţiilor şi informaţiilor dorite (fişier, OPAC, biblioteca virtuală, refemiţe
on-line, baze de date externe, publicaţii electronice, etc.);

b. Acordarea de referinţe face —to — face, prin telefon, prin e-mail;
c. Selectarea publicaţiilor şi servciilor de referinţe (enciclopedii, dicţionare,

bibliografii, bibliografii de bibliografii, anuare, servicii de abstracte, servicii
de citate etc) pe suport carte şi suport electronic care vor sta la dispoziţia
utilizatorilor;

d. Elaborarea de statistici lunare si anuale ale tipurilor de informaţii, referinţe
bibliografice, având la bază C.Z.U.

10.4 Elaborarea de anchete pentru determinarea necesitatilor de documentare ale
utilizatorilor.

11. Serviciul Informare Științifică - Mediatecă:

11.1 Administrarea sistemului informatic integrat:
a. Administrarea sistemului informatic integrat de bibliotecă;
b. Actualizarea permanenta a sistemului informatic integrat de bibliotecă;
c. Asigurarea integrarii etapizate a tuturor operaţiunilor de bibliotecă, conform

modulelor sistemului, pe baza protocoalelor convenite între Serviciul de
Informatică şi celelalte servicii sau cabinete ale BAR;

d. Administrarea fişierelor de actualizare;
e. Administrarea fişierelor de autoritate;
f. Gestionează situaţiile de criză prin legătura directă cu echipa de suport a

sistemului şi echipa de service a echipamentelor;
11.2 Servicii de bibliotecă virtuală

a. Asigurarea accesului liber, în cadrul bibliotecii şi la distanţă, la informaţiile
aflate în bazele de date ale BAR;

b. Gestionarea importului şi exportului de informaţii din şi către alte baze de
date compatibilie;

c. Asigurarea bunei funcţionări a conexiunilor BAR la INTERNET prin:
corecta gestionare a site-ului,
corecta gestionare a serviciului de poştă electronică

d. Colaborarea cu serviciile şi cabinetele specializate ale BAR la elaborarea
unor produse de referinţe electronice specifice unei biblioteci virtuale:
baze de date structurate (incluzând imagini),

- baze de date retrospective (modalitate de reconversie a catalogului on-line).
11.3 Cercetarea şi dezvoltarea aplicaţiilor:

a. Desfăşurarea activităţii de cercetare în cadrul bibliotecii, iniţierea unor
proiecte specifice pentru valorificarea şi comunicarea colecţiilor pe medii
electronice;

b. Actualizarea continua a cunoştinţelor de specialitate prin participarea la
cursuri de specializare, stagii de documentare şi alte manifestări ştiinţifice în
ţară şi străinătate;



11

c. Colaborarea cu instituţii de profil pentru asigurarea documentării de
specialitate şi pentru realizarea unor proiecte de anvergură naţională (ex.
Catalogul naţional partajat) sau locală.

11.4 Exploatare şi întreţinere reţelei:
a. Exploatarea şi asigurarea bunei funcţionari a echipamentelor de calcul, de

conectica şi de comunicaţii de reţea;
b. Elaborarea şi transmiterea pe medii electronice, contra cost şi la cerere, de

informaţii bibliografice, imagini digitizate şi alte documente electronice;
c. Operarea ca nod de reţea pentru celelalte baze de date ale bibliotecilor aflate

în reţeaua Academiei Române.
Mediatecă:

11.5 Servicii de mediatecă pentru utilizatori:
a. Asigurarea corectei consultari a materialelor video, audio sau pe suport

electronic: microfilme, microfişe, casete video, CD-uri, DVD-uri etc;
b. Indrumarea utilizatorilor în vederea unei optime exploatări a informaţiilor din

materialele non-carte;
c. Organizarea bibliotecii uzuale şi a fişierului Mediatecii şi actualizarea lor

permanenta;
d. Asigurarea condiţiilor optime de depozitare şi conservare a materialelor

video, audio sau pe suport electronic;
e. Asigurarea funcţionarii optime a echipamentelor din sala de lectură a

Mediatecii: cititoare copiatoare de microfilme, microfişe, echipamente de
calcul, echipamente audio.

11.6 Servicii pentru prezervarea colecţiilor de seriale prin scanare şi multiplicare
contra cost:
a. Colaborarea cu celelalte servicii în vederea selectării publicaţiilor care trebuie

scanate în scopuri de prezervare şi pentru evitarea contactului direct cu
originalele;

b. Asigurarea bunei funcţionari a echipamentelor de multiplicare şi scanare;
c. Asigurarea bunei aprovizionari a echipei de multiplicare şi a echipamentelor

de scanare cu consumabile;
d. Mentinerea legăturii permanente cu echipa de suport tehnic care asigură

service-uI echipamentelor.

12. Serviciul Tehnic - Administrativ:

12.1 Asigurarea întreţinerii tehnice generale a clădirii B.A.R. cu toate instalaţiile şi
utilităţile folosind, după caz, personalul propriu sau contractarea de servicii
specializate;

12.2 Stabilirea necesarulului de reparaţii, cheltuieli materiale şi servicii pentru
întreţinere;

12.3 Organizarea, asigurarea şi luarea de măsuri pentru gospodărilrea judicioasă a
bunurilor materiale din dotare, pentru creşterea eficienţei utilizării acestora şi
înlăturarea oricăror forme de risipă;

12.4 Urmărirea derularii şi respectarii contractelor de utilităţi şi rezolvarea sesizărilor
privind disfuncţionalităţile apărute;

12.5 Urmărirea execuţiei lucrărilor de service pentru instalaţiile şi utilajele aparţinând
B.A.R. şi recepţionarea acestora;
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12.6 Coordonarea activităţilor de pază a clădirii B.A.R. şi a depozitelor de dublete;
12.7 Asigurarea menţinerii curăţeniei în locaţiile existente la sediul instituţiei şi pe
celelalte suprafeţe aflate în administrarea instituţiei;

12.8 Coordonarea activitatilor parcului auto, punând la dispoziţie şi deservind cu
autoturismele din dotare întreaga activitate a instituţiei, monitorizarea activitatilor
zilnice prin întocmirea FAZ, asigurarea documentelor necesare (ITP, CASCO,
RCA, revizii tehnice etc.) autoturismelor;

12.9 Asigurarea activitatii de protecţie a muncii şi de prevenire şi stingere a
incendiilor;

12.10 intocmirea, actualizarea şi gestionarea procedurilor formalizate privind
activităţile desfăşurate la nivelul serviciului;

12.11 inregistrarea, îndosarierea, ţinerea evidenţei şi asigurarea arhivei Serviciului
Administrativ.

13. Serviciul Restaurare — Legătorie:

a. Efectuarea de operaţii de restaurare a pieselor din colecţii care sunt
deteriorate sau infestate cu microorganisme.

13.2 Efectuarea de operaţii de legătorie prin care să se asigure:
- conservarea pieselor deteriorate din colecţii prin refacerea legăturii,
- conservarea colecţiilor curente prin legarea publicaţiilor.

13.3 Asigurarea calificarii profesionale necesare pentru personalul implicat in
diagnosticarea si efectuarea operatiunilor de restaurare si conservare.

13.4 - Asigurarea conditiilor de mediu prevazute dupa activitatea de mediu toxic;
- Asigurarea echipamentelor, materialelor si substantelor necesare realizarii unei

restaurari corecte;
- Asigurarea că procedurile de restaurare nu altereaza sau nu deterioreaza piesa.

14. Oficiul Juridic:

14.1 Informarea conducerii Bibliotecii cu privire la apariţiile şi modificările legislative
aplicabile domeniului de activitate al instituţiei;

14.2 Asigurarea de consultanţă juridică pentru Bibliotecă în sensul trimiterii unor
puncte de vedere avizate către conducere şi a colaborării, la cerere, cu şefii tuturor
compartimentelor instituţiei;

14.3 Participarea la şedinţele Consiliului de Administraţie, Comitetului Director,
Comisiei privind sistemul de control intern managerial, Comisiei Profesionale şi
exprimarea de puncte de vedere în ceea ce priveşte aplicarea şi interpretarea
actelor normative;

14.4 intocmirea proceselor — verbale ale sedinţelor Comitetului Director şi Comisiei
privind sistemul de control intern managerial;

14.5 Elaborarea şi/sau participarea la elaborarea de documente cu caracter normativ
care reglementează activitatea instituţiei;

14.6 Elaborarea, împreună cu şefii de compartimente, a registrulului riscurilor,
actualizarea acestuia, ori de câte ori este necesar, elaborarea rapoartelor necesare
conform prevederilor legale în domeniul sistemului de control intern managerial;

14.7 Participarea împreună cu şefii compartimentelor, atunci când i se solicită, la
elaborarea procedurilor formalizate necesare în diverse segmente de activitate ale
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instituţiei, la actualizarea dispoziţiilor acestora în condiţiile modificarilor actelor
normative în domeniu;

14.8 Urmărirea respectarii în cazul încheierii, modificării sau desfacerii
contractelor individuale de muncă ale angajaţilor B.A.R.;

14.9 Participarea la negocierea contractelor în care Biblioteca urmează să devină parte
şi elaborarea de astfel de contracte;

14.10Verificarea legalitatii actelor cu caracter juridic si administrativ primite spre
avizare;

14.11 Vizarea, pentru legalitate, a deciziile emise de conducerea Bibliotecii ;
14.12 Vizarea contractelor individuale de muncă ale angajaţilor instituţiei;
14.13 Actualizarea şi difuzarea la nivel de instituţie a documentelor aprobate de

conducerea instituţiei;
14.14 Asigurarea asistenţei juridice pentru Biblioteca Academiei Române în faţa

oricăror organe jurisdicţionale, prin reprezentarea intereselor instituţiei în litigiile
apărute fie între Bibliotecă şi salariaţi, fie între Bibliotecă şi terţi;

15. Biroul Resurse Umane, Salarizare, Aprovizionare:
15.1 Atribuţii Resurse Umane

a. Completarea şi păstrarea dosarelor profesionale ale salariaţilor; întocmirea,
completarea şi păstrarea carnetelor de muncă ale personalului;

b. Informarea conducerii privind categoriile de profesii/meserii deficitare;
c. intocmirea, anual, a organigramei, a ştatului de funcţii şi a ştatului de

personal, in vederea aprobării de către conducere şi autoritatea finanţatoare;
d. Actualizarea, în colaborare cu şefii de compartimente, a Regulamentului de

Organizare şi Funcţionare şi a Regulamentului Intern si urmarirea respectarii
acestora;

e. Pregătirea, în colaborare cu şefii de compartimente, a documentelor privind
desfăşurarea concursurilor organizate în vederea ocupării posturilor vacante;

f. Pregătirea, în colaborare cu şefii de compartimente, a documentelor privind
desfăşurarea concursurilor/examenelor privind avansarea/promovarea în
trepte/grade de salarizare superioară a salariaţilor;

g. intocmirea actelor privind încadrarea, promovarea, delegarea, detaşarea,
încetarea răspunderilor de serviciu pentru intregul personal;

h. intocmirea dosarelor de pensionare pentru limită de vârstă şi invaliditate;
i. Monitorizarea întocmirii, de către şefii de compartimente, a fişelor de

apreciere anuală şi acordarea calificativelor personalului;
j. Elaborarea contractelor încheiate de instituţie cu salariaţii care urmează

cursuri de perfecţionare;
k. Programarea anuala, împreună cu şefii de compartimente, a concediilor de

odihnă, urmărirea modului de efectuare a acestora, evidenţa concediilor
suplimentare şi fără. plată;

1. Constituirea comisiilor de disciplină şi paritate la nivel de instituţie,
modificarea şi comunicarea acestora salariaţilor;

m. Întocmirea rapoartelor statistice privind activitatea de salarizare şi personal;
n. Eliberarea, în condiţiile legii, a adeverinţelor de salarizare, a copiilor

carnetelor de muncă la solicitarea salariaţilor;
o. Întocmirea de rapoarte de specialitate în domeniul resurselor umane către

ANAF, Academia Română;
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p. Gestionarea registrului cu evidenta declaratiilor de avere, interese ale şefilor
de compartimente;

q. Gestionarea registrului general de evidentă a salariatilor (REVISAL) pentru
Inspectoratul Teritorial de Muncă;

r. Efectuarea de lucrări privind existenta şi mişcarea personalului, eliberarea
legitimatiilor de serviciu;

s. Primirea şi urmărirea rezolvarii sesizărilor şi propunerilor salariatilor;
t. Planificarea, împreună cu şefii compartimenelor, si urmarirea calificarii forţei

de muncă necesară institutiei, a perfectionarii pregătirii profesionale;
u. intocmirea documentelor necesare în vederea efectuării examenelor medicale

periodice ale salariatilor.
15.2 Atributii Salarizare

a. Stabilirea nivelurilor salariilor pentru întregul personal prin aplicarea
reglementărilor legale in vigoare privind salarizarea personalului;;

b. Intocmirea corectă a ştatelor de salarii, concedii de odihnă, concedii
medicale,

c. Aplicarea prevederilor legale privind acordarea tuturor drepturilor pe
legislatia muncii;

d. intocmirea situaţiilor statistice lunare, trimestiale, semestriale şi anuale
referitoare la fondul de salarii, la numărul de personal pe categorii de functii
pentru Academia Română, ANAF, Institutul National de Statistică, Ministerul
Finanţelor;

e. Operarea retinerilor salariale, conform dispozitiilor legale în vigoare, pentru
impozitul pe salarii, CAS, CASS, şomaj Şi asigurarea exactităţii raportărilor;

f. Retinerea, conform legii, a garantiilor materiale ale salariatilor;
g. intocmirea fişelor fiscale precum şi a declaratiilor lunare pentru CAS, CASS,

impozit şi şomaj;
h. intocmirea lunară a declaratiei de bancă şi a declaratiilor privind contribuţiile

la bugetul asigurărilor sociale de stat (Declaratia 100 şi 112) şi asigurarea
corectitudinii raportărilor;

i. Urmărirea încadrării în nivelul alocatiilor bugetare aprobate;
j. Întocmirea şi predarea lunară a datelor pentru încasarea salariilor pe CARD

bancar;
k. Întocmirea lunară şi anuală a necesarului de cheltuieli de personal către

ordonatorul de credite;
1. Întocmirea situaţiei privind repartizarea pe luni a cheltuielilor de personal

aprobate pe anul în curs (necesarul de credite bugetare).
15.3 Alte atributii

a. Asigurarea ca ieşirea în exterior a oricărei adrese/situatii să se deruleze numai
prin registratura instituţiei si cu aprobarea conducerii;

b. Monitorizarea programărilor şi a modului de efectuare a concediilor de
odihnă ale angajatilor;

c. Calcularea şi păstrarea evidentei concediilor medicale, concediilor
suplimentare şi fără plată;

d. Verificarea corectitudinii întocmirii pontajelor pentru fiecare salariat;
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16. Serviciul Contabilitate:

16.1 Întocmirea situaţiilor financiare: Anexa nr. 1 " Programarea decadală lunară a
plăţilor ce urmează a fi efectuate" ;

16.2 Monitorizarea lunară a cheltuielilor de personal;
16.3 Monitorizarea lunară a investiţiilor;
16.4 intocmirea rapoartelor lunare privind situaţia plăţilor către furnizori;
16.5 intocmirea necesarului de fonduri pentru deschiderea lunară de credite pentru

cheltuieli de personal, bunuri si servicii;
16.6 intocmirea "Notelor de fundamentare a cheltuielllor" pentru Trezoreria Statului;
16.7 inregistrarea operaţiunilor privind încasările şi plălile în registru de casă;.
16.8 Verificarea şi confruntarea extraselor de cont cu dispoziţiile bugetare, foile de

vărsământ, încasările de la clienţi plăţile către furnizori;
16.9 intocmirea evidenţelor contabile: note contabile conform în vigoare;
16.10 intocmirea balanţelor de verificare în fiecare lună conform situaţiilor rezultate din

lucrările executate;
16.11intocmirea execuţiei bugetare lunare conform clasificaţiei indicatorilor privind

bugetul de stat şi bugetul pe venituri proprii defalcată pe titluri, capitole si articole
contabile;

16.12 Verificarea reţinerilor către bugetul de stat şi personalul instituţiei şi întocmirea
ordinelor de plată către buget şi personalul instituţiei;

16.13 Calcularea şi întocmirea ordinelor de plată către trezorerie;
16.14 intocmirea ordonanţărilor de plată pentru fiecare ban încasat de instituţie prin

casierie sau prin bancă şi a ordonanţărilor de plată către furnizori pentru
efectuate şi înregistrarea acestora în "Registru de control financiar preventiv";

16.15 Verificarea disponibilului din conturile de trezorerie şi conturile în valută de la
bănci cu soldurile din fişele de cont;

16.16 intocmirea la fiecare trimestru a "Bilanţului contabil" şi a anexelor;
16.17intocmirea de "Note explicative" privind înregistrările din bilanţ pentru fiecare
pozitie bilanţieră;

16.18 intocmirea de situaţii financiare solicitate de către conducerea
ordonatorul principal de credite, trezoreria statului etc.

17. Documentare, Analiză, Marketing Internaţional

17.1 Identificarea oportunităţilor de participare a instituţiei la proiecte şi manifestări
interna-ţionale ce vin în sprijinul îndeplinirii misiunii şi obiectivelor sale;

17.2 O permanentă infomare asupra proiectelor, manifestărilor internaţionale din sfera
de activitate a instituţiei ca şi asupra cadrului legislativ ce reglementează
derularea acestor proiecte (naţional şi internaţional);

17.3 Identificarea oportunităţilor de participare a personalului instituţiei la manifestări
şi programe internaţionale de perfecţionare profesională;

17.4 Oferirea de sprijin şi consultanţă departamentelor de specialitate din Bibliotecă
implicate în derularea de proiecte internaţionale;

17.5 Iniţierea unor proiecte de colaborare internaţională şi propunerea
planificani, etapelor derulate în cadrul programenlor internaţionale la care
participă instituţia;


