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PERSONALUL BIBLIOTECII 

 

Conform Legii bibliotecilor 334/2002, actualizata prin Ordonanţă nr. 26/2006 - pentru 

modificarea şi completarea Legii bibliotecilor nr. 334/2002 din 26 ianuarie 2006, Monitorul 

Oficial 85/2006 : 

Cap.IV, Art.44  : (2) În categoria personalului de specialitate din biblioteci se includ: bibliotecarii, 

bibliografii, cercetătorii, redactorii, documentariştii, conservatorii, restauratorii, inginerii de sistem, 

informaticienii, operatorii, analiştii şi alte posturi de profil. Pot fi angajate în bibliotecile de drept 

public şi persoane cu studii medii sau superioare de alt profil, cu obligaţia de a urma, într-o 

perioadă de până la maximum 2 ani, una dintre formele de pregătire profesională prevăzute de 

lege. 

Cap.IV, Art.44 : (3) Personalul de specialitate din reţeaua de biblioteci a Ministerului Educaţiei şi 

Cercetării are statut de personal didactic auxiliar.  

Cap.IV, Art.45 : (1) Angajarea personalului de specialitate din bibliotecile finanţate din fonduri 

publice, cu personalitate juridică, se realizează prin concurs organizat de conducerea bibliotecii, 

potrivit legii; din comisiile de concurs vor face parte în mod obligatoriu şi reprezentanţi ai 

bibliotecilor cu rol de coordonare metodologică. 

Cap.IV, Art.49 : Pregătirea personalului de specialitate din biblioteci se asigură de către Ministerul 

Educaţiei şi Cercetării, cu consultarea asociaţiilor profesionale de profil, prin: cursuri opţionale, la 

nivel liceal, învăţământ postliceal, învăţământ superior de lungă şi scurtă durată, inclusiv 

învăţământ la distanţă, cursuri postuniversitare, programe de masterat şi doctorat, precum şi prin 

alte forme de pregătire profesională. 

Cap.IV, Art.50 : (3) Cursurile de formare profesională continuă a personalului din bibliotecile de 

drept public se organizează, în condiţiile legii, de către Biblioteca Naţională a României, 

Biblioteca Academiei Române, Biblioteca Pedagogică Naţională I.C. Petrescu, casele corpului 

didactic, bibliotecile centrale universitare, Biblioteca Metropolitană Bucureşti şi bibliotecile 

judeţene, centrele pentru formare profesională continuă ale Ministerului Culturii şi cultelor şi 

Ministerului Educaţiei şi Cercetării, asociaţiile profesionale de profil, precum şi de firmele 

acreditate, care oferă cursuri ce acoperă varietatea specializărilor dintr-o bibliotecă. Metodologia, 

criteriile de autorizare a instituţiilor în domeniul formării profesionale continue a personalului din 

bibliotecile de drept public, precum şi modalităţile de examinare finală şi certificare a pregătirii 

profesionale sunt elaborate, în condiţiile legii, de Ministerul Educaţiei şi Cercetării şi Ministerul 

Culturii şi Cultelor, cu avizul Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei. 

 

Avand in vedere faptul ca Biblioteca USAMV Cluj-Napoca este o biblioteca specializata, 

personalul este compus din 10 bibliotecari cu studii superioare, licentiati in diferite domenii, care 

au urmat dupa angajare cursuri de pregatire profesionala in perioada de maxim 2 ani prevazuta de 

lege. Cursurile au fost organizate de Biblioteca Centrala Universitara “Lucian Blaga” Cluj-Napoca 

sub egida Ministerului Educatiei Nationale. De asemenea, bibliotecarii au participat la cursuri de 

perfectionare in domeniul biblioteconomiei, organizate de Asociatia Bibliotecarilor din Romania, 

Biblioteca Centrala Universitara “Lucian Blaga” Cluj-Napoca, Ministerul Culturii, The British 

Council s.a. 

Precizam ca cinci dintre bibliotecari au o vechime in actualul loc de munca de peste 15 ani, patru 

de peste 10 ani si unul de peste 8 ani. 

 

1.Solomonean Ludmila – Diploma de licenta specializarea lb. si lit.rusa-lb.si lit. engleza, 

Facultatea de Filologie, UBB Cluj-Napoca, 1984 

     - Certificat de absolvire a cursului de perfectionare in Biblioteconomie si 

Stiinta Informatiei, 1995 
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2.Berchez Margareta – Diploma de inginer in profilul Agricol, specializarea Horticultura, 

Facultatea de Agricultura si Horticultura, USAMV Cluj-Napoca, 1983 

   - Certificat de absolvire a cursului de perfectionare in Biblioteconomie si 

Stiinta Informatiei, 1995 

   - Diploma de doctor in Agricultura si Horticultura, specializarea Genetica si 

Ameliorarea plantelor, 1998 

 

3.Petrar Tatiana – Diploma de inginer in profilul Agricol, specializarea Agricultura, Facultatea de 

Agricultura, USAMV Cluj-Napoca, 1997 

    - Adeverinta de absolvire a cursului de pregatire a bibliotecarilor cu un stagiu mai 

mic de 3 ani in functie, 1998 

 

4.Groza Andreea Cristina – Diploma de inginer in profilul Agricol, specializarea Agricultura, 

Facultatea de Agricultura, USAMV Cluj-Napoca, 1997 

  - Adeverinta de absolvire a cursului de pregatire a bibliotecarilor cu un stagiu mai 

mic de 3 ani in functie, 1998 

 

5.Rapuntean Olimpia Liana – Diploma de inginer in profilul Electric, specializarea Automatica, 

Facultatea de Automatica si Calculatoare, UT Cluj-Napoca, 1994 

           - Certificat de absolvire a cursului de Initiere in Biblioteconomie, 1998 

 

6.Florea Mariana - Diploma de inginer in profilul Inginerie Economica, specializarea 

Management, Dezvoltare si Amenajare Rurala, Facultatea de Horticultura, USAMV Cluj-Napoca, 

2004 

      - Atestat de competenta profesionala, 2007 

 

7.Pop Oana Mihaela - Diploma de licenta in Biologie si Stiinte Agricole, in profilul Biologie, 

specializarea Biologie si Stiinte Agricole, Facultatea de Agricultura, USAMV Cluj-Napoca, 2005 

           - Certificat de absolvire a cursurilor postuniversitare de perfectionare in 

specializarea Bibliologie, Biblioteconomie si Stiinta Informarii, 2009 

           - Diploma de doctor in domeniul Agronomie, USAMV Cluj-Napoca, 2009 

 

8.Pop Ligia - Diploma de licenta in Biologie si Stiinte Agricole, in profilul Biologie, specializarea 

Biologie si Stiinte Agricole, Facultatea de Agricultura, USAMV Cluj-Napoca, 2006 

        - Atestat de competenta profesionala, 2007 

 

9.Vasiu Cristina - Diploma de inginer in profilul Inginerie Economica, specializarea Inginerie 

Economica in Agricultura, Facultatea de Horticultura, USAMV Cluj-Napoca, 2012 

               - Atestat de competenta profesionala, 2007 

 

10.Potra Maria - Diploma de inginer in profilul Horticol, specializarea Horticultura, Facultatea de 

Horticultura, USAMV Cluj-Napoca, 2013 

  - Atestat de competenta profesionala, 2007 

 

                                                                                                                 

                                                                                                             Sef serviciu Biblioteca, 

                                                                                                                Prof.Ludmila Solomomean 

 


