
 

LISTA DOCUMENTELOR DE INTERES PUBLIC 

PRODUSE ȘI/SAU GESTIONATE ÎN CADRUL BIBLIOTECII JUDEȚENE ”PANAIT CERNA” 

TULCEA 

 

 Acte normative care reglementează organizarea şi funcţionarea Bibliotecii 

Județene „Panait Cerna” Tulcea; 

 Acte normative, regulamente, instrucţiuni şi ordine cu un caracter normativ 

privind domeniile specifice de activitate ale structurilor funcționale ale Bibliotecii Județene 

„Panait Cerna” Tulcea; 

 Proceduri de sistem / operaţionale privind metodele de lucru şi regulile de 

aplicat pentru îndeplinirea atribuţiilor şi sarcinilor de serviciu; 

 Regulamentul de organizare şi funcţionare al Bibliotecii Județene „Panait Cerna” 

Tulcea; 

 Atribuţiile compartimentelor din cadrul Bibliotecii Județene „Panait Cerna” 

Tulcea; 

 Proiectul anual de buget de venituri şi cheltuieli pentru Biblioteca Județeană 

„Panait Cerna” Tulcea; 

 Informaţii cu privire la execuţia bugetului de venituri și cheltuieli al Bibliotecii 

Județene „Panait Cerna” Tulcea; 

 Situaţii financiare centralizate: 

 Situaţia plăţilor; 

 Situaţia cheltuielilor salariale; 

 Situaţia cheltuielilor de capital; 

 Bilanţul contabil; 

 Evidenţa bunurilor proprietate publică și privată aflate în administrarea 

Bibliotecii Județene ”Panait Cerna” Tulcea; 

 Programul anual al achiziţiilor publice; 

 Documente aferente procedurilor de achiziţie publică: 

 Anunţuri sau invitaţii de participare; 

 Condiții contractuale obligatorii; 

 Formulare; 

 Anunţuri de atribuire; 

 Contracte de achiziție publică; 

 Lista personalului cu funcții de conducere în Biblioteca Județeană „Panait Cerna” 

Tulcea; 

 Declaraţiile de avere şi declaraţiile de interese ale personalului cu funcții de 

conducere din cadrul Bibliotecii Județene „Panait Cerna” Tulcea; 

 Organigrama și Statul de funcţii pentru aparatul propriu al Bibliotecii Județene 

„Panait Cerna” Tulcea; 

 Codul etic și reguli de conduită; 



 Anunţuri / informări privind organizarea şi desfăşurarea concursurilor / 

examenelor de recrutare pentru ocuparea posturilor vacante / temporar vacante din cadrul 

Bibliotecii Județene „Panait Cerna” Tulcea; 

 Anunţuri / informări privind organizarea şi desfăşurarea concursurilor / 

examenelor de promovare; 

 Lista documentelor (acorduri, protocoale, programe de colaborare / cooperare) 

bilaterale în domeniul biblioteconomic și cultural în vigoare; 

 Documente aferente acţiunilor culturale organizate de către Biblioteca Județeană 

„Panait Cerna” Tulcea (conferinţe, reuniuni, seminarii, forumuri, spectacole, expoziţii, 

dezbateri, stagii de specializare, primiri experţi, etc.); 

 Regulamente destinate utilizatorilor și beneficiarilor; 

 Lista documentelor de interes public produse şi/sau gestionate în cadrul 

Bibliotecii Județene „Panait Cerna” Tulcea; 

 Raportul anual de evaluare a implementării Legii nr. 544/2001 în cadrul 

Bibliotecii Județene „Panait Cerna” Tulcea; 

 Raportul anual de activitate al Bibliotecii Județene „Panait Cerna” Tulcea; 

 Execuția bugetară a Bibliotecii Județene „Panait Cerna” Tulcea; 

 Anunţuri / informări privind organizarea şi desfăşurarea unor evenimente 

culturale, conferinţe, colocvii, sesiuni de comunicări ştiinţifice, precum şi alte manifestări 

cultural-ştiinţifice de interes local, naţional sau internaţional; 

 Comunicate de presă, informaţii de presă, drepturi la replică, puncte de vedere, 

informări, precizări; 

 Materiale de informare şi promovare on-line, media sau tipărite; 

 Proiectul de management; 

 Evaluările managementului; 

 Viziunea și misiunea instituției. 

 

 

 

 

 

 

 

 


