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Vă adresez această scrisoare de recomandare pentru a o prezenta pe Claudia Lungu, în vederea admiterii 

dosarului său pentru a candida la postul de preşedinte al Diviziunii Biblioteci Naţionale, din cadrul Asociaţiei 

Bibliotecarilor din România. 

O cunosc pe Claudia Lungu încă din mai 2007, atunci când am ajuns în poziţia de director general al Bibliotecii 

Naţionale a României, unde d-na Lungu lucrează din anul 1998, mai întâi ca bibliotecar, în departamentul 

Cataloage Colective şi Referinţe Bibliografice, iar mai apoi, ca şef al departamentului Referinţe Bibliografice. 

În toată această perioadă, am apreciat implicarea ei profesională şi am constatat contribuţia pe care activitatea sa 

de zi cu zi a adus-o la dezvoltarea Bibliotecii Naţionale a României. 

Aşa cum am putut observa, Claudia Lungu este o persoană dinamică din punct de vedere profesional, cu spirit 

de iniţiativă şi creativitate, capabilă să găsească cea mai bună soluţie la problemele apărute.  

În calitatea sa de şef al departamentului Referinţe Bibliografice, Claudia Lungu a coordonat cu pricepere şi 

entuziasm dezvoltarea şi implementarea de produse şi servicii de informare, pentru a sprijini Biblioteca, în 

efortul de a pune la dispoziţia utilizatorilor săi servicii moderne, de a oferi consultanţă de specialitate, pentru a 

susţine Biblioteca în îndeplinirea misiunii ei. 

Pe parcursul proiectelor în care a fost implicată, am observat abilităţile ei de gestionare şi organizare a acestora, 

capacitatea de rezolvare a problemelor apărute, competenţele sale profesionale şi de comunicare. Totodată, 

Claudia Lungu are un stil de lucru profesionist, încrezător şi o atitudine pro-activă, oferind mereu soluţii 

potrivite, datorită capacităţii de previzionare, întemeiate pe o viziune şi o gândire de ansamblu.  

Implicarea sa în dezvoltarea profesiei de bibliotecar şi în creşterea nivelului cunoştinţelor bibliotecarilor este 

dovedită, atât prin contribuţia la elaborarea Standardului ocupaţional Bibliotecar studii superioare, cât şi prin cea 

în calitate de coordonator al grupului de lucru care a formulat propunerile de modificare a Legii bibliotecilor, 

împreună cu Asociaţia Bibliotecarilor din România.  

Pe baza celor menţionate, o recomand cu încredere pe Claudia Lungu, pentru admiterea dosarului său, pentru a 

candida la postul de preşedinte al Diviziunii Biblioteci Naţionale, din cadrul Asociaţiei Bibliotecarilor din 

România. 

 

 

Conf. univ. dr. Elena Tîrziman 


