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Curriculum vitae  
Europass  

 

Informaţii personale   

Nume / Prenume  VOICU PETRUŢA MIHAELA 

Adresă  
Aleea Cuminţenia Pământului, nr.4, Bl. C1.9, sc. A, etaj 3, ap. 23, 
sector 6, Bucureşti, România 

Telefon  0721.290.419  

E-mail  petruta.voicu@bibnat.ro 
Naţionalitate  română  

Data naşterii  10.03.1974 

Sex  feminin 

Experienţa profesională  
 

Perioada 08.12.2014-prezent 

Funcţia sau postul ocupat  Director – Direcţia Funcţii specifice de bibliotecă publică 

Activităţi şi responsabilităţi  
principale  

Obiectivul: asigură managementul Direcției Funcţii specifice de 
bibliotecă publică prin îndeplinirea funcțiilor de prevedere și planificare, 
organizare, comandă, coordonare și control-verificare, comunicare și 
autoritate formală și informală, în conformitate cu atribuțiile conferite de 
lege, precum și cu alte reglementări legale.  
a) coordonează activitatea structurilor funcţionale aflate în 
subordinea sa: Compartimentul Biblioteca Omnia, Serviciul Dezvoltarea 
Colecțiilor, Serviciul Periodice, Serviciul Prelucrarea Colecțiilor, 
Serviciul Organizarea și Conservarea Colecțiilor Curente, Serviciul 
Comunicarea Colecțiilor, Biroul Referințe Bibliografice; 
b) defineşte, coordonează, realizează și actualizează procedurile 
de lucru, evaluează și răspunde de atribuţiile aferente următoarelor 
structuri funcționale din subordine; 
c) asigură colaborarea eficientă între structurile subordonate şi 
celelalte structuri funcţionale ale Bibliotecii pentru îndeplinirea 
atribuţiilor Bibliotecii Naţionale a României; 
d) asigură eficientizarea activităţii de informare, îndrumare şi relaţii 
cu publicul; 
e) asigură funcţionarea, în parametri optimi şi în conformitate cu 
normele naţionale şi internaţionale, a fluxului documentelor curente de 
la primirea până la depozitarea şi comunicarea acestora; 
f) realizează strategia, politica și planul  de integrare a fondurilor 
destructurate în colecțiile Bibliotecii și asigură implementarea acesteia; 
g) coordonează și implementează programul de reabilitare a 
depozitelor Bibliotecii;  
h) asigură respectarea standardelor profesionale de lucru, a 
normelor, regulamentelor şi a legislaţiei în vigoare; 
i) implementează sistemul de control intern/managerial la nivelul 
direcției; 
j) asigură relaţionarea cu terţii, la nivel naţional şi internaţional, 
conform competenţelor structurilor funcționale din subordine. 
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k) planifică și organizează resursele umane din cadrul Direcției 
Funcţii specifice de bibliotecă publică în acord cu misiunea, funcţiile 
instituţiei şi direcţiile de dezvoltare; 
l) urmăreşte realizarea obiectivelor propuse şi formulează 
propuneri de îmbunătăţire a activităţii; 
m) întocmește planul de dezvoltare profesională la nivelul direcției; 
n) monitorizează activitățile privind gestionarea la nivelul direcției, 
a mijloacelor fixe, obiectelor de inventar, echipamentelor informatice, 
materialelor consumabile, facilitează buna desfășurare a verificărilor 
anuale ale bunurilor din serviciu; 
o) identifică riscurile și întreprinde acțiuni de minimizare a 
acestora, asigurând un echilibru între nivelul riscurilor și costurile 
aferente; 
p) coordonează în cadrul Direcției Funcţii specifice de bibliotecă 
publică activitățile de implementare SCMI; 
q) cercetează, dezvoltă, organizează, gestionează, conservă şi 
comunică documentele curente deţinute în colecţiile sale și optimizează 
fluxul acestora; 
r) coordonează dezvoltarea Fondului Românica; 
s) asigură achiziţionarea cu prioritate, din ţară şi din străinătate, 
de documente specifice, de importanţă deosebită pentru identitatea 
culturală naţională; 
t) asigură îndeplinirea indicatorilor specifici de bibliotecă, în 
conformitate cu planul de activitate anual aprobat de Manager; 
u) asigură implementarea, realizarea şi actualizarea indicatorilor 
de performanţă specifici funcţiilor publice ale Bibliotecii; 
v) participă la elaborarea Planului anual al achizițiilor publice al 
Bibliotecii, prin centralizarea, analizarea și prioritizarea propunerilor 
formulate de departamentele funcţionale din subordine; 
x) asigură relaţionarea cu terţii, la nivel naţional şi internaţional, 
conform competenţelor serviciilor şi birourilor din subordine; 
z) participă în cadrul grupurilor de lucru la realizarea şi 
desfăşurarea proiectelor şi programelor culturale şi profesionale ale 
Bibliotecii Naţionale a României. 

Numele şi adresa angajatorului  BIBLIOTECA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI 
Bd. Unirii, nr. 22, sector 3, Bucuresti 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate  

Cultura/Educatie/Biblioteci 

Perioada 01.08.2009-07.12.2014 

Funcţia sau postul ocupat  Şef Serviciu Depozite.Legătorie 

Activităţi şi responsabilităţi  
principale  

- coordonarea şi implementarea programului de reabilitare a depozitelor 
Bibliotecii Naţionale a României; 
- gestionarea, organizarea, prezervarea şi conservarea colecţiilor 
Bibliotecii Naţionale a României, conform normelor în vigoare şi 
politicilor instituţiei; 
- organizarea, coordonarea şi  controlul activităţilor departamentului; 
- realizarea diagnoza depozitelor generale şi  analiza situaţiilor de 
gestiune a fondurilor curente; 
- coordonarea activitatii de selectie, transferuri şi casări de fonduri din 
depozite,  
- participare la verificarea fondurilor de publicaţii din depozite; 
- participare la organizarea instrumentelor de reflectare şi regăsire a 
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documentelor, asigurând relaţia corectă cu fondul existent; 
-coordonarea activitatii de  monitorizare a parametrilor microclimatici din 
depozite; 
- realizarea statisticilor şi a procedurilor specifice serviciului. 

Numele şi adresa angajatorului  BIBLIOTECA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI 
Bd. Unirii, nr. 22, sector 3, Bucuresti 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate  

Cultura/Educatie/Biblioteci 

Perioada 01.05.2012 -07.12.2014 

Funcţia sau postul ocupat  Coordonare/Şef serviciu Serviciul Primiri. Evidenţă. Expediţii 

Activităţi şi responsabilităţi  
principale  

- organizarea şi coordonarea activităţilor specifice serviciului; 
- organizarea fluxului de muncă; 
- asigurarea condiţiilor şi resurselor materiale necesare desfăşurării 
activităţii specifice; 
- repartizarea sarcinilor de muncă, conform atribuţiilor din fişele de post; 
- controlarea îndeplinirii atribuţiilor prevăzute în fişele de post; 
- urmărirea îndeplinirii standardului de performanţă asociat postului 
(cantitate – calitate – timp – costuri – utilizarea resurselor). 

Numele şi adresa angajatorului  BIBLIOTECA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI 
Bd. Unirii, nr. 22, sector 3, Bucuresti 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate  

Cultura/Educatie/Biblioteci 

Perioada 01.12.1999-31.07.2003 
Funcţia sau postul ocupat  Bibliotecar SII , Şef Serviciu Conservarea Colecţiilor 

Activităţi şi responsabilităţi  
principale  

- coordonarea activităţilor preliminare de organizare a fondurilor privind 
mutarea colecţiilor în noul sediu şi realizarea planului de mutare 
(analiza situaţiei fondurilor existente şi estimarea capacităţii depozitelor 
noi, stabilirea destinaţiei fiecărui format, legarea, deplasarea şi 
gestionarea fondurilor în noua locaţie 
- coordonarea activităţilor curente specifice serviciului; îndrumarea şi 
supravegherea întregii activităţi; 
- asigurarea şi verificarea condiţiilor ambientale în depozit (controlul 
permanent al stării depozitelor, citirea periodică a 
termohigrografelor,amplasate în depozitele de publicaţii şi luarea 
măsurilor în cazul în care se depăşeau valorile normale); 
-întocmirea statisticilor şi generarea rapoartelor. 

Numele şi adresa angajatorului  Biblioteca Centrală Universitară. Biblioteca  
str. Ion Boteanu nr. 1, cod 010027, Bucureşti 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Cultura/Educatie/Biblioteci 

Perioada 01.08.1995-30.11.1999 
Funcţia sau postul ocupat   Bibliotecar SII Serviciul Dezvoltarea Colecţiilor 

Activităţi şi responsabilităţi  
principale  

 - analiza planurilor de învăţământ în vederea achiziţiei de documente; 
- prospectarea pieţii editoriale; 
- urmărirea dezvoltării echilibrate a colecţiilor;  
- achiziţionarea prin cumpărătură a publicaţiilor străine pe valută; 
- urmărirea bugetului alocat pentru achiziţia de carte, pentru a nu fi 
depăşit; 
- prelucrarea donaţiilor de carte de la persoane particulare; 
- repartizarea bugetului de achiziţii bibliotecilor din reţeaua BCU. 

Numele şi adresa angajatorului  Biblioteca Centrală Universitară. Biblioteca  
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str. Ion Boteanu nr. 1, cod 010027, Bucureşti 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Cultură/Educaţie/Biblioteci 

 
Educaţie şi formare  

 

Perioada 
Calificarea / diploma obţinută 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale 

dobândite 
Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 
Nivelul în clasificarea naţională 

sau internaţională 
Perioada 

Calificarea / diploma obţinută 
Disciplinele principale studiate / 

competenţe profesionale 
dobândite 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 
Nivelul în clasificarea naţională 

sau internaţională 
Perioada 

2013 
Certificat de competenţe profesionale 
Formare de formatori 
 
 
Autoritatea Naţională pentru Calificări 
 
 
Standard ocupaţional M10 
 
2011 
Certificat de participare 
Controlul intern, un instrument pentru managerii instituţiilor publice. 
Autoevaluarea sistemului de control intern/managerial 
 
Ministerul Finanţelor Publice 
Şcoala de Finanţe Publice şi Vamă 
 
 
 
1996-1998 

Calificarea / diploma obţinută Master 
Disciplinele principale studiate / 

competenţe profesionale 
dobândite 

Etnografie şi Folclor 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

Universitatea Bucuresti, Facultatea de Litere 

Nivelul în clasificarea naţională 
sau internaţională 

Masterat 

Perioada 1992-1996 
Calificarea / diploma obţinută Licenţă 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale 

dobândite 

Bibliologie şi ştiinţa informării 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

Universitatea Bucureşti, Facultatea de Litere 

Nivelul în clasificarea naţională 
sau internaţională 

Studii superioare 

Perioada 1988-1992 

Calificarea / diploma obţinută Diploma de bacalaureat 
Disciplinele principale studiate / 

competenţe profesionale 
dobândite 

Umanist 
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Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

Liceul Teoretic „Grigore Tocilecsu” Mizil 

Nivelul în clasificarea naţională 
sau internaţională 

Liceu 

 
Aptitudini şi competenţe 

personale 
 

Limba(i) maternă(e) 
română 

Limba(i) străină(e) cunoscută(e)  engleza 

Autoevaluare 
Nivel european (*) 

 
 

 

Înţelegere  Vorbire  Scriere  

Ascultare Citire  Participare la  
conversaţie  

Discurs 
oral  

Exprimare 
scrisă 

 B2  B2  B2  B2  B2 

 B2  B2  B2  B2  B2 

Competenţe şi abilităţi sociale Abilitate de lucru în echipă, fairplay, flexibilitate, creativitate şi uşurinţă 
în comunicare, răbdare şi perseverenţă 

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

Stabilirea şi îndeplinirea obiectivelor 
Planificarea activităţilor 
Stabilirea priorităţilor 
Capacitatea de coordonare si organizare a resurselor umane, 
financiare, de timp. 

Competenţe şi aptitudini tehnice Utilizare calculator 
 

Competenţe şi aptitudini de 
utilizare a calculatorului 

Windows OS, Microsoft Office 
Netscape, Internet Explorer, Outlook, Mozilla 
Sisteme integrate de bibliotecă (ALEPH,VUBIS; ALICE) 
 

Informaţii suplimentare 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alte competenţe şi aptitudini 

Membru / preşedinte în comisii şi consilii de specialitate la nivelul 
Bibliotecii Naţionale a României 
Membru consultant în Consiliul Ştiinţific al Bibliotecii Naţionale a 
României 
Membru în Consiliul de administraţie al Bibliotecii Naţionale a României 
Consultant pe probleme de specialitate şi legislaţie specifică aplicabilă 
în domeniul de activitate 
Membru / preşedinte în comisii ale Consiliului Administrativ  în cadrul 
Bibliotecii Naţionale a României  
Membru în Asociaţiile Profesionale ABBNR şi  ABR– Preşedinte 
Secţiunea Carte veche. Conservare. Restaurare, Preşedinte Filiala 
Bucureşti, membru în comisia de cenzori ABR 
 
 

Anexe Diplomă Master Etnografie şi Folclor - Universitatea Bucuresti, 
Facultatea de Litere 
Diplomă Licenţă Bibliologie şi ştiinţa informării - Universitatea Bucuresti, 
Facultatea de Litere 
Certificat de competenţe profesionale - Formator 
Certificat de participare la cursul „Controlul intern, un instrument pentru 
managerii instituţiilor publice. Autoevaluarea sistemului de control 
intern/managerial”. 
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Subsemnatul am luat la cunoştinţă faptul că, în baza articolului  26 din legea 15/68, declaraţiile false, falsul în acte şi 
utilizarea de acte false sunt pedepsite în baza codului penal şi a legilor speciale. 
De asemenea, subsemnatul autorizează prelucrarea datelor personale, în baza legii 675/96 din 31 decembrie 1996. 
 
 
Data,       Semnatura, 
05.08.2015 


