
ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 

HOTĂRÂRE 
privind aprobarea rezultatului final al concursului, Proiectului de management 

 prezentat de doamna Pop Mioara si durata pentru care se va încheia contractul de management  
la Biblioteca judeţeană “Lucian Blaga” Alba 

 
Consiliul Judeţean Alba, întrunit în şedinţă ordinară în data de 27.09.2012, 

            Luând în dezbatere; 
- expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea rezultatului final al concursului, 

Proiectului de management depus de doamna Pop Mioara si durata pentru care se va încheia contractul de 
management la Biblioteca judeţeană “Lucian Blaga” Alba; 

- proiectul de hotarâre privind aprobarea rezultatului final al concursului, Proiectului de management 
depus de doamna Pop Mioara si durata pentru care se va încheia contractul de management la Biblioteca 
judeţeană “Lucian Blaga” Alba; 

- raportul de specialitate al Biroului resurse umane şi gestiunea funcţiilor publice 
nr.11776/17.09.2012 la proiectul de hotărâre privind aprobarea rezultatului final al concursului, Proiectului 
de management depus de doamna Pop Mioara si durata pentru care se va încheia contractul de management 
la Biblioteca judeţeană “Lucian Blaga” Alba; 

Văzând: 
  Avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr.4 – “Comisia educatie, cultură, tineret, ONG-uri si 
sport”; 

Având în vedere prevederile:  
-Ordonantei de Urgentă nr. 189/2008 privind managementul institutiilor publice de cultură, aprobată, 

cu modificări şi completări de Legea nr. 269/2009 pentru aprobarea Ordonantei de Urgentă nr. 189/2008 
privind managementul institutiilor de spectacole sau concerte, muzeelor si colectiilor publice, bibliotecilor si 
al asezămintelor culturale de drept public; 

-art. 91– (2), litera “e” din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul art. 97 - (1) şi art.115 – (1), litera “c”  din Legea administraţiei publice locale 
nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă prezenta 
 

HOTĂRÂRE 
 

Art. 1. Se aprobă rezultatul final al sesiunii de depunere al proiectului de management pentru postul 
de manager al Bibliotecii judeţene “Lucian Blaga” Alba, conform anexei nr.1, parte integrantă a prezentei 
hotărâri. 

Art.2. Se aprobă Proiectul de management prezentat de doamna Pop Mioara conform anexei nr.2, 
parte integrantă a prezentei hotărâri, contractul de management urmând a se încheia pe perioada 01.10.2012-
31.12.2016. 
 Art.3. Presedintele Consiliului Judetean Alba, domnul Ion Dumitrel, prin Biroul resurse umane si 
gestiunea functiilor publice, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
 Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al judeţului Alba, se înaintează şi comunică: 
 -Instituţiei Prefectului-Judeţul Alba; 
 -Direcţiei juridică şi administratie publică; 
 -Directiei relatii publice si informatică; 
 -Bibliotecii judeţene “Lucian Blaga”Alba; 
 -Doamnei Pop Mioara; 
 -Biroului resurse umane şi gestiunea funcţiilor publice. 
 
  PREŞEDINTE, 
           ION DUMITREL 
                                                                                              CONTRASEMNEAZĂ 
                                                                                         SECRETARUL JUDEŢULUI 
                                                                                               MARIANA HURBEAN 
Cugir, 27.09.2012  
Nr. 149                                                  



CONSILIUL JUDEŢEAN ALBA                                                          Anexa nr. 1 la  
Comisiile de examinare a proiectelor                                                    hotărârea 
de management pentru unele institutii                                             nr. 149  /27.09.2012 
de cultură 
Nr.11299/05.09.2012 
 
 

REZULTATUL FINAL  
la concursul de proiecte de management 

 
 
 Comisia de examinare a proiectelor de management pentru unele institutii de 
cultură din subordinea Consiliului Judetean Alba constituită prin Hotărârea Consiliului 
Judetean Alba nr.116/26.08.2012, s-a întrunit în data de 03.09.2012, ora 10,00, si a 
procedat la analiza si notarea proiectului de management nr.10442/22.08.2012, depus 
de doamna Pop Mioara, pentru postul de manager la Biblioteca judeteană “Lucian 
Blaga” Alba. 
 În urma analizei proiectului de management, membri comisiei au acordat 
doamnei Pop Mioara nota 9,50, din care 9,33 pentru comtinutul proiectului si 9,67 la 
interviu. 

 În conformitate cu prevederile art.19, alin.5 din Ordonanta de Urgentă nr. 
189/2008 privind managementul institutiilor publice de cultură, aprobată, cu modificări şi 
completări de Legea nr. 269/2009 pentru aprobarea Ordonantei de Urgentă nr. 
189/2008 privind managementul institutiilor de spectacole sau concerte, muzeelor si 
colectiilor publice, bibliotecilor si al asezămintelor culturale de drept public, este declarat 
câstigător candidatul care a obtinut nota de minimum 7. 

 În concluzie, doamna Pop Mioara a fost declarată câstigătoare. 
 
 

 Afisat azi, 5 septembrie 2012, ora 16,00, la sediul Consiliului Judetean Alba. 
 
 
 
 
 

Secretariatul comisiei  
SEF BIROU 

HORATIU SUCIU 
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Anexa 2  
la hotărârea nr. 149 /27.09.2012 

 
PROIECT DE MANAGEMENT 

privind dezvoltarea şi evoluţia  

BIBLIOTECII JUDEŢENE „LUCIAN BLAGA” ALBA 

în perioada  1 octombrie 2012- 31 decembrie 2016 

 

a. analiza socio-culturală a mediului în care îşi desfăşoară activitatea instituţia şi propuneri 
privind evoluţia acesteia în sistemul instituţional existent  

 
                 a.1. instituţii/organizaţii1 care se adresează aceleiaşi comunităţi; 
  

Prin disponibilitatea de servire a celor mai diverse interese de informare şi recreere, precum 

şi graţie prestigiului pe care şi l-a câştigat, ca una dintre cele mai frecventate instituţii judeţene de 

cultură şi important centru de informare, Biblioteca Judeţeană „Lucian Blaga” Alba are 

oportunitatea unei bune colaborări cu celelalte instituţii/organizaţii care se adresează, în acelaşi 

context socio-cultural, populaţiei judeţului Alba. Valenţele multiple ale activităţii Bibliotecii 

Judeţene „Lucian Blaga” Alba (educative, informaţionale şi culturale) o situează în prim-planul 

instituţiilor şi organizaţiilor care, prin specificul lor (învăţământ, cultură, artă, conservare şi 

promovare a tradiţiilor populare, istorie, ş.a.) se adresează comunităţii judeţului Alba.  

În principal, după caz, concurenţii/partenerii de tip instituţional/organizaţional sunt şi pot fi 
următorii: 

 Muzeul Naţional al Unirii Alba Iulia, 
 Teatrul de Păpuşi „Prichindel” Alba Iulia,  
 Uniunea Scriitorilor din România, Filiala Alba-Hunedoara,  
 Centrul de Cultură „Augustin Bena” Alba,  
 Inspectoratul Şcolar al Judeţului Alba (prin instituţiile de învăţământ de pe raza judeţului), 
 Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia, 
 Casa de Cultură a Sindicatelor din Alba Iulia,  
 Casa de Cultură a Studenţilor din Alba Iulia,  
 Centrul de Cultură „Lucian Blaga” Sebeş, 
 Centrul de Cultură „Liviu Rebreanu” Aiud,  
 Fundaţia Inter-Art Aiud,  
 Filiala U.A.P. Alba Iulia, 
 ASTRA, Despărţămintele din judeţul Alba, 
 Asociaţia ATMA - „Artă şi tradiţii meşteşugăreşti Alba” ,  
 Asociaţia Prietenii Muzeului Unirii Alba Iulia,  
 Asociaţia Cultur-Art Alba Iulia,  
 Fundaţia “Alba Iulia 1918 pentru Unitate şi Integritatea României”, 
 Fundaţia PAEM Alba Iulia, 
 alte asociaţii culturale, edituri, ziare, radiouri, televiziuni locale ş.a.  

 

 
1 prezentare succintă  
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Biblioteca Judeţeană îşi propune să fie un factor de coagulare a demersurilor socio-culturale 

şi educative ale acestor instituţii, împreună cu care dezvoltă parteneriate şi programe de nivel local, 

naţional şi internaţional. 

 
 a.2.participarea instituţiei în/la programe/proiecte europene/internaţionale2;  
 

În perioada 2012-2016,  Biblioteca Judeţeană „Lucian Blaga” Alba va derula o serie de 

proiecte europene/internaţionale, dezvoltându-le pe cele existente şi iniţiind altele noi, prin 

participarea la programe culturale de finanţare nerambursabilă. Este important ca, în următoarea 

perioadă de management, pornind şi de la dificultăţile perioadei anterioare de atragere a unor 

resurse europene, să fie atent studiate şi analizate cele mai diverse oportunităţi/modalităţi de 

implicare a bibliotecii şi ca iniţiator în programe/proiecte europene/internaţionale. 

Pentru împlinirea acestui deziderat se va urmări atât realizarea unei mai strânse colaborări cu 

compartimentul specializat al Consiliului Judeţean Alba, cât şi cea a valorizării propriilor şanse şi 

competenţe, dobândite prin specializarea mai multor persoane din cadrul bibliotecii în 

managementul de proiect şi participarea în calitate de partener la astfel de proiecte. 

DENUMIREA 
PROGRAMULUI/PROIECTULUI 

 

DESCRIERE 

- BIBLIONET – LUMEA ÎN 
BIBLIOTECA MEA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Biblionet este un program de cinci ani care le va 
facilita românilor accesul gratuit la informaţie, prin 
dezvoltarea unui sistem de biblioteci publice 
moderne în România. Prin cursurile de formare şi 
tehnologia furnizată, Biblionet va ajuta bibliotecile 
să asigure servicii în comunităţtile locale sub forma 
unui parteneriat între IREX, Asociaţia Naţională a 
Bibliotecarilor şi Bibliotecilor Publice din România 
(ANBPR), autorităţile locale şi naţionale şi 
bibliotecile din ţară. 
Proiecte:  
Proiectul: VREAU PE MESS! (2012) 
Familiarizarea adulţilor cu utilizarea Internetului - 
cursuri de iniţiere 
Proiectul: NET MANIA (2012) 
Oferirea de cursuri de initiere IT pentru persoanele 
de vârsta a III-a ce frecventează  Centrul de zi 
pentru persoane Vârstnice Alba Iulia   
Proiectul:  MAGIC LESSONS (2012-2013) 
Utilizarea software-urilor educaţionale 
INTUITEXT în procesul de instruire al elevilor 
Proiectul: Bazele serviciilor noi de bibliotecă 
(2012-2013) 
Cursuri de specializare a bibliotecarilor din 
bibliotecile publice ale judeţului Alba 
- Se va urmări atragerea de finanţări 

                                                 
2 lista programelor/proiectelor, şi o scurtă descriere a lor 



 3

 
 
 
 
- PROMOVAREA VALORILOR 
CULTURII ROMÂNE ÎN LUME  

nerambursabile existente în cadrul Programului 
Biblionet. 
 
 
Proiecte: 

• Festivalul Internaţional „Lucian Blaga”  
desfăşurat la Sebeş, Lancrăm şi Alba 
Iulia  este o manifestare cu tradiţie 
îndelungată, care a crescut calitativ an de an 
prin participarea unor personalităţi marcante 
din ţară şi străinătate. 

• Lucian Blaga – Ediţii multilingve. 
Publicarea operei blagiene în mai multe 
limbi de circulaţie internaţională şi 
promovarea acestora în ţară şi străinătate 
prin varii mijloace (târguri de carte, 
seminarii, sesiuni de comunicări, donaţii de 
carte ş.a.) 

• „Spaţiu mioritic – spaţiu european” – 
promovarea culturii româneşti în spaţiul 
european, cu accent pe valorificarea 
patrimoniului judeţului Alba.  Proiectul 
propune:  

- Dialoguri interculturale româno-
polono-celtice; editarea unor lucrări 
multilingve în colaborare cu Universitatea 
Adam Mickievicz din Poznan şi Societatea 
de promovare a tradiţiilor lirice din ţările 
celtice, România şi Polonia, ARADOS   

- Expoziţii itinerante „Acasă la 
Blaga”, „Aron Cotruş, rapsod al latinităţii”, 
„Memoria locului. Oameni, fapte, 
întâmplari”  (fotografie, artă plastică, carte 
etc.),  

- Momente comemorative, întâlniri cu 
asociaţii culturale din ţările europene, cu 
scriitori şi diplomaţi, cu românii din 
diaspora, lansări de carte, evenimente 
artistice, 

- Donaţii şi schimburi de carte  
• CĂRŢILE ALBEI – proiect de promovare 

a cărţilor apărute cu sprijinul 
Consiliului Judeţean Alba, la 
editurile din judeţul Alba, în cadrul 
unor saloane naţionale şi 
internaţionale de carte 

CĂRŢI PENTRU ROMÂNII DE 
PRETUTINDENI 

Programul urmăreşte diseminarea culturii scrise 
româneşti, în special cea a judeţului Alba, în  
rândul comunităţilor româneşti din lume. 
 
 
Proiecte: 

• Dezvoltarea Filialei de carte românească 
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ALBA IULIA din Chişinău prin: donaţii 
de carte, schimburi culturale, promovarea 
creatorilor din România şi Republica 
Moldova 

• Dezvoltarea punctelor de carte 
românească din Viena, Novi Sad, 
Cernăuţi cu sprijinul asociaţiilor româneşti 
din Austria, Serbia şi Ucraina 

• Înfiinţarea unei filiale de carte 
românescă în Alcala de Henares,  pentru 
comunitatea românească masivă din zona 
Madridului – prin colaborare cu asociaţiile 
româneşti şi cu universităţi şi biblioteci din 
Spania 

• Înfiinţarea unei filiale de carte pentru 
comunitatea românescă din Bulgaria 

 

 
a.3. cunoaşterea3 activităţii instituţiei în/de către comunitatea beneficiară a acesteia;  
 

Biblioteca Judeţeană „Lucian Blaga” Alba acţionează ca diseminator de informaţie, 

promotor şi coordonator de evenimente culturale, contribuind activ la dezvoltarea materială şi 

spirituală a comunităţii locale, prin asigurarea accesului la o vastă arie de idei şi informaţii, prin 

asistenţa de specialitate oferită, prin promovarea interesului pentru lectură şi învăţare pe tot 

parcursul vieţii.  

Este oportun a se folosi şi în perioada următoare toată gama activităţilor de informare şi 

promovare deja consacrate la nivelul bibliotecii, spre o cât mai bună cunoaştere la nivelul 

comunităţii beneficiare nu numai a bogatei oferte de servicii, ci şi a principalelor activităţi specifice, 

potrivit palierului său profesional. 

Serviciile bibliotecii sunt solicitate în permanenţă de toate categoriile socio-profesionale 

(elevi, studenţi, intelectuali, muncitori, pensionari, şomeri, persoane dezavantajate etc), fapt 

confirmat de cele peste 120000 de vizite anuale, cei peste 10000 de utilizatori activi şi aproximativ 

200 000 de volume difuzate. Acestora li se adaugă manifestările culturale derulate de bibliotecă ca 

iniţiator, partener sau colaborator (în jur de 240/an) la care au participat în jur de 12000 de persoane 

anual.  

Desigur, potrivit estimărilor noastre, este suficient loc şi pentru optimizarea acestui tip 

de activităţi, astfel că în perioada 2010-2016 vom avea în vedere următoarele: 

• redactarea şi transmiterea cu regularitate a cel puţin unui comunicat de presă/săptămână, 

adresat atât mass-mediei, cât şi site-ului propriu; 

• organizarea unei conferinţe de presă pe trimestru, pentru informări privind: oportunităţi de 

accesare a bibliotecii, calitatea şi starea colecţiilor, noi oferte şi evenimente, îndeplinirea 

                                                 
3  lista acestor acţiuni 
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principalilor indicatori de performanţă, noutăţi la nivelul reţelei de biblioteci publice din 

judeţ; 

• îmbunătăţirea şi actualizarea periodică a site-ului propriu; 

• utilizarea mai eficientă a oportunităţilor de diseminare a informaţiei pe Internet, prin fluxuri 

informaţionale de tip e-mail adresate, după caz, grupurilor de parteneri sau de utilizatori, 

precum şi prin sistemul de link-uri de la/către instituţii/organizaţii partenere/compatibile; 

• campanii bianuale de informare prin diverse materiale tipărite (scrisori, pliante, fluturaşi 

etc.) diferenţiat concepute şi distribuite prin: grădiniţe, şcoli, licee şi facultăţi din reţeaua 

instituţiilor de învăţământ aflate în municipiul de reşedinţă, cutiile poştale din blocurile de 

locuinţe, propriile compartimente de relaţii cu publicul. 

 
a.4. acţiuni întreprinse pentru îmbunătăţirea promovării/activităţi PR/strategii media; 
 

Pentru a avea succes, organizaţiile culturale trebuie să aibă vizibilitate. Cea mai bună 

metodă pentru creşterea vizibilităţii este aceea de a oferi în mod constant programe, evenimente, 

servicii de calitate superioară. La acestea se adaugă evenimente complementare (cursuri, conferinţe, 

etc.) interesante pentru public. Vizibilitatea certifică realizările şi calitatea organizaţiei. 

Poziţia bibliotecii în comunitate, interesul publicului şi utilizarea serviciilor ei sunt puternic 

marcate de efectele consumului şi modelelor generate de mass media. De aceea  fenomenul trebuie 

observat, analizat şi adaptat condiţiilor din bibliotecă.  

 Pentru îmbunătăţirea promovării imaginii şi activităţii instituţiei se pot utiliza tipuri de 

canale şi mijloace de promovare diferite: 

-  promovarea directă prin intermediul: 

- materialelor de publicitate şi promovare realizate cu prilejul evenimentelor culturale  

(semne de carte, afişe, pliante, insigne, pixuri, plachete, tricouri  personalizate etc);  

        - Ghidul Bibliotecii Judeţene „Lucian Blaga” Alba - 70; 

-  Calendarului cultural anual;  

- pliantelor cultural-turistice ale judeţului Alba; 

- participării la târguri de carte, expoziţii, alte evenimente socio-culturale; 

-  panotarea holurilor instituţiei cu imagini şi  informaţii pe diverse teme;  

- concursuri tematice; 

- pagina web a bibliotecii şi a târgului de carte „Alba Transilvana”; 

- link-uri sau informaţii postate pe site-urile importante ale judeţului Alba, ale altor biblioteci 

publice, al ANBR, site-uri culturale ş.a.; 

- ştiri, comunicate, articole, interviuri despre activităţile şi serviciile bibliotecii în mass media 

locală, naţională şi internaţională. 

- promovarea indirectă prin: 
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 -  parteneriate/proiecte dezvoltate cu instituţiile de învăţământ din municipiu şi judeţ, cu 

edituri, cu alte instituţii similare, cu ong-uri, fundaţii etc; 

- activităţi culturale diverse (Zilele Bibliotecii Judeţene „Lucian Blaga”, Târgul de carte „Alba 

Transilvana”,”Noaptea bibliotecilor”, cafenele literare, colocvii, aniversări etc); 

- realizarea de emisiuni care promovează cartea, lectura, biblioteca în cadrul Televiziunii 

ALBA TV („Un plus pentru educaţie”, „O carte pentru fiecare”) şi a radiourilor locale: Radio 

Reîntregirea (Schiţe de portret, Poezia creştinilor români), Radio Atlas, Radio Ardeleanul; 

-  organizarea unui concurs anual: BIBLIOTECA ŞI MASS MEDIA. Concursul îşi propune 

realizarea unui top al celor mai bune articole şi emisiuni care promovează imaginea şi 

serviciile Bibliotecii Judeţene „Lucian Blaga” Alba în decursul unui an şi premierea acestora 

într-un cadru festiv, cu prilejul Zilelor Biblotecii Judeţene Alba.  

 
a.5. reflectarea instituţiei în presa de specialitate4;  
 
    Imaginea, serviciile, activităţile culturale, cercetările efectuate în cadrul Bibliotecii Judeţene 

necesită o bună reprezentare în presa de specialitate. La colaborarea cu Revista „Biblioteca” 

(revistă de nivel naţional), cu publicaţiile bibliotecilor publice din ţară şi Republica Moldova, cu 

publicaţiile unor importante fundaţii şi organizaţii culturale, se vor adăuga noi valenţe prin 

relansarea revistei anuale a Bibliotecii Judeţene, Lumina cărţii – 70 (în anul 2013). Vor fi realizate 

şi publicate studii de specialitate privind cartea, lectura, serviciile bibliotecii, activităţile culturale, 

colecţiile bibliotecii punând în lumină tezaurul de cunoaştere şi creaţie deţinut de bibliotecă. 

 Printr-o prezenţă constantă şi de calitate în revistele de specialitate, prestigiul bibliotecii şi al 

personalului său vor creşte. În acest fel şi şansele de a beneficia de programe, fonduri 

nerambursabile, dotări  vor creşte, odată cu credibilitatea instituţiei care dovedeşte competenţe mai 

înalte. 

 
a.6. profilul/portretul beneficiarului actual;  
    - analiza datelor obţinute; 

- estimări pentru atingerea altor categorii de beneficiari5; 
 

Institutul Român pentru Evaluare şi Strategie (IRES) a realizat un studiu cu privire la 

consumul şi obiceiurile de lectură ale românilor în anul 2011.  Studiul a avut ca obiectiv principal 

investigarea obiceiurilor de lectură, a tipologiilor de lecturi, a scriitorilor preferaţi, precum şi 

identificarea atitudinilor de consum legate de cărţi. Analiza rezultatelor reliefează următoarele:  

• Peste o treime dintre participanţii la studiu susţin că au citit o carte în ultima lună, 23% au 

citit o carte în ultima săptămână, iar 12%, în luna curentă. Unul din cinci români însă a citit 

 
4 nu se vor ataşa comunicate de presă, ştiri sau anunţuri, ci doar articole ( cronici, recenzii, reportaje, anchete etc.) 
5 comparativ cu ultimul raport 
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o carte în urmă cu mai mult de un an, 2% citesc doar cărţi pentru şcoală sau facultate, iar 

22% recunosc că nu citesc deloc. 

• Femeile sunt mai prezente în rândul celor care au citit o carte în ultima săptămână (26% 

femei faţă de 19,5% bărbaţi). În ultima săptămână au citit o carte cu precădere subiecţii cu 

vârste între 36 şi 65 de ani, dar şi cei care locuiesc în mediul urban. 

• Aproape jumătate dintre cititorii de carte reuşesc să finalizeze lectura unei cărţi în câteva 

zile (42%), alţi 23% susţin că citesc o carte în câteva săptămâni, 6% au nevoie de mai multe 

săptămâni, însă 3% spun că le sunt necesare doar câteva ore. 

• Pentru aproape o treime dintre respondenţi (27%), ultima carte citită este un roman al unui 

autor străin. Alte tipuri de cărţi citite sunt: roman scris de un autor român (13%), cărţi 

religioase (10%), cărţi profesionale (10%), toate celelalte tipuri de cărţi menţionate adunând 

mai puţin de 4% din opţiuni.  

• În ceea ce priveşte preferinţele de lectură, cei chestionaţi declară că preferă să citească 

romane în general (23%), romane poliţiste (12%), romane de dragoste (10%), cărţi de istorie 

(9%), cărţi de specialitate (7%) sau cărţi religioase (6%).  

• Peste un sfert dintre respondenţi (26%) spun că principala motivaţie pentru care citesc este 

pasiunea/plăcerea. Pentru alţi 21%, factorul motivaţional este relaxarea/liniştea. Unul din 10 

respondenţi citesc pentru a-şi petrece timpul liber.  

• În ierarhia factorilor care îi determină pe respondenţi să citească se află: subiectul cărţii 

(30%), recomandarea prietenilor/cunoscuţilor (11%), nevoia de a afla informaţii utile pentru 

şcoală sau profesie (10%). Autorul este determinant pentru 8% dintre cititori, iar utilitatea 

cărţii, pentru 4%. Publicitatea, recenziile şi criticile din presă, aspectul cărţii sau preţul 

convenabil sunt factori mai puţin importanţi (1% fiecare) pentru a determina lectura. 

• Cărţile sunt oferite drept cadou de mai mult de jumătate dintre respondenţi (51%).  

• Un sfert dintre respondenţi cumpără cărţi mai rar decât o dată pe an. Alt sfert cumpără într-

un an mai puţin de cinci cărţi, 22% cumpără într-un an peste 10 cărţi, iar 13% cumpără între 

5 şi 10 cărţi pe an. 12% nu cumpără deloc cărţi. Femeile sunt cele care cumpără cele mai 

multe cărţi - 25,6% dintre respondenţii care cumpără într-un an mai mult de 10 cărţi sunt 

femei faţă de doar 17,2% bărbaţi. 

Analiza indicatorilor de performanţă ai activităţii, observaţia directă şi dialogul cu utilizatorii 

bibliotecii, cercetările efectuate, studiile existente ne-au condus spre identificarea unui profil al 

cititorului contemporan. Astfel, se constată o creştere a segmentării pieţei cărţii, de la multitudinea 

profilurilor de cititori până la diversificarea cererilor de titluri. La nivelul instituţiei noastre, din 

perspectiva modului şi scopurilor accesării serviciilor sunt vizibile cel puţin trei importante 

categorii de beneficiari (utilizatori): 

• Utilizatori ai serviciilor directe, accesate în bibliotecă; 
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• Utilizatori ai serviciilor electronice, accesate de la distanţă; 

• Utilizatori ai serviciilor de animaţie culturală şi instructiv-educative. 

Existenţa unui recul al lecturii la persoanele cu vârste între 15-24 de ani, considerat un “efect 

de generaţie” a condus la creşterea procentuală a analfabetismului funcţional. Un studiu privind 

educatia în statele membre, publicat de Comisia Europeană, arată că în România, în 2006 fată de 

2000, procentul de elevi în vîrstă de 15 ani care sunt analfabeti functional a crescut de la 41,3% la 

53,5%. Prin comparatie, în Finlanda doar 4,8% dintre elevii în vîrstă de 15 ani au dificultăti în a 

întelege ce citesc. Procentul plasează România pe ultimul loc din tările europene la știinta de carte. 

Rezultă că atât colectarea de date statistice, cât şi interpretarea indicatorilor de performanţă 

trebuie corespunzător nuanţate/diversificate, pentru a oglindi o nouă dinamică, în plină evoluţie. 

Fără îndoială, este şi o realitate capabilă să inter-relaţioneze, în sensul producerii unor importante 

schimbări în exercitarea profesiei de bibliotecar. De aici, şi provocarea sau presiunea asupra 

managementului, prin nevoia de continuă regândire şi remodelare a unor servicii, în concordanţă cu 

noi realităţi şi cerinţe, tot mai vizibile în bibliotecile publice. 

 Biblioteca Judeţeană „Lucian Blaga” Alba se adresează unei comunităţi de peste 60000 

persoane, atât din municipiul Alba Iulia, cât şi din judeţ.  Numărul cititorilor nou înscrişi variază 

în jurul cifrei de 5700 persoane/an, frecvenţa zilnică este de aproximativ 400 de cititori /zi, 

indicele de atragere la lectură variind (conform datelor statistice ale ultimilor 3 ani) între 9-10%. 

 În ce priveşte structura ocupaţională  a utilizatorilor putem spune că procentul cititorilor 

care urmează o formă de învăţământ în curs (elevi şi studenţi) se menţine ridicat, el cunoscând doar 

fluctuaţii temporare (scădere în timpul vacanţelor, creştere în perioadele de examene). În ceea ce 

priveşte vârsta, ponderea o reprezintă cititorii cu vârste cuprinse între 15-25 de ani,  urmaţi de cei 

până la 14 ani, apoi de cei între 26-40, ponderea fiind scăzută la segmentele de vârstă 41-60 şi peste 

61. Se remarcă o prezenţă mereu în creştere la activităţile specifice cu cartea organizate de către 

Biblioteca Judeţeană (Târgul de carte „Alba Transilvana” – cinci ediţii la care au participat peste 

20000 de vizitatori, Zilele Bibliotecii Judeţene – peste 300 de persoane anual, Festivalul 

Internaţional „Lucian Blaga”  - peste 500 de persoane anual, colocvii de literatură, lansări de carte şi 

cafenele literare, organizate periodic - peste 100 de persoane/eveniment, activităţi  pentru copii şi 

tineri ş.a.). Spectacolul cărţii este agreat de către publicul larg, putând atrage şi alte categorii de 

utilizatori.  

În condiţiile în care personalul bibliotecii s-a redus faţă de perioada anterioară de  

management,  nivelul alocaţiilor bugetare pentru achiziţii de documente, dotări funcţionale, 

optimizări de spaţii şi cheltuieli de capital a fost afectat negativ de perioada de austeritate pe care o 

traversăm, singura direcţie vizibilă în progres este dezvoltarea culturală şi turistică a arealului 

deservit. 

Ne propunem o serie de obiective pe care le dorim tangibile: 

http://ro.wikipedia.org/wiki/Comisia_European%C4%83
http://ro.wikipedia.org/wiki/Finlanda
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 menţinerea numărului utilizatorilor activi ai Bibliotecii Judeţene şi atragerea unor noi 

segmente ale populaţiei spre bibliotecă; 

 creşterea interesului pentru lectură în rândul tinerilor, formarea deprinderilor de a citi în 

rândul celor mici; 

 diversificarea serviciilor pentru categoriile dezavantajate (persoane cu deficienţe de vedere, 

de deplasare, de auz; vârstnici); pentru minorităţile etnice ş.a.; 

 dezvoltarea serviciilor on-line ale bibliotecii judeţene prin informaţii oferite pe pagina web a 

bibliotecii, realizarea catalogului on-line, digitizarea unor documente de interes pentru 

public; 

 acces liber la Internet pentru public (prin PROGRAMUL BIBLIONET) în bibliotecile 

publice din judeţul Alba; 

 crearea unui punct de informare turistică şi comunitară care să satisfacă unele nevoi 

specifice ale diferitelor categorii de public. 

 
a.7. beneficiarul ţintă al activităţilor instituţiei:     - pe termen scurt;  

             - pe termen lung; 

Prin oferta sa de servicii, extrem de diversificată, în concordanţă nu numai cu abilităţile şi 

competenţele personalului, ci şi cu orizontul de aşteptare al membrilor comunităţii, cu structura şi 

calitatea colecţiilor, Biblioteca Judeţeană „Lucian Blaga” Alba şi-a asumat rolul de centru de 

cultură şi  informare. Din această postură, ca şi prin misiunea sa, instituţia se adresează, în mod 

nediscriminatoriu, tuturor categoriilor de beneficiari, indiferent de statutul socio-profesional, vârstă, 

sex, convingeri politice şi religioase ori alte posibile elemente de diferenţiere a persoanelor.                   

Beneficiarii pe termen scurt sunt acei utilizatori care doresc să se informeze pe o anumită 

temă consultând lucrările de specialitate, cei care lecturează ziare şi reviste, consultă enciclopedii, 

dicţionare, lucrări de artă, ghiduri etc. Efectele pe termen scurt chiar şi ale unei singure vizite la 

bibliotecă ar putea fi acelea că utilizatorii găsesc informaţii relevante, pot rezolva o problemă, pot 

economisi timp în munca lor, pot să câştige abilităţi de căutare şi încredere de sine în folosirea 

informaţiei. 

 Beneficiarii pe termen lung sunt, în primul rând copiii, cărora biblioteca li se va adresa, cu 

precădere, prin mijloace şi servicii atractive, interactive, formative. Astfel,  publicaţia anuală, 

Revista fermecată pentru copii isteţi, este realizată de către copii (asistaţi de cadrele didactice şi 

bibliotecari) şi încurajează creativitatea, cunoaşterea, stimulează imaginaţia, formează deprinderi. 

Tot copiilor li se adresează, pe pagina web a Bibliotecii Judeţene www.bjalba.ro, o secţiune 

interesantă, Biblioteca copiilor, care le oferă posibilitatea de a se informa, de a comunica prin 

intermediul concursurilor interactive, de a cunoaşte. Ora poveştilor/Caravana poveştilor – o altă 

http://www.bjalba.ro/
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activitate îndrăgită de copii, realizată în colaborare cu grădiniţele şi şcolile din municipiu şi judeţ, 

cu  Asociaţia ZIBO din Baia Mare, ong-uri, instituţi similare, la care sunt invitaţi autorii de carte 

pentru copii – îşi va îmbogăţi conţinutul şi atractivitatea prin mijloace specifice bibliotecii şi metode 

psihopedagogice moderne.  

         Ne propunem: 

• intensificarea activităţilor de atragere, menţinere şi creştere a numărului de cititori copii şi 

adolescenţi prin: lecturi interactive, concursuri, vizionări de film, dezbateri, ateliere, focus-

grupuri, tabere de lectură, activităţi artistice. În acest sens vom continua dezvoltarea de 

parteneriate cu instituţii similare, cu organizaţii şi asociaţii socio-culturale, cu şcoli şi 

grădiniţe în scopul atragerii spre lectură şi familiarizării tinerilor cu biblioteca; 

• diversificarea serviciilor adresate categoriilor dezavantajate, persoanelor cu deficienţe, 

minorităţilor. Vom continua colaborarea cu Asociaţia Nevăzătorilor din România, Filiala 

Alba-Hunedoara, cu Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba, cu 

Asociaţia Filantropia Ortodoxă Alba Iulia, cu alte asociaţii şi ong-uri. Se vor organiza 

activităţi socio-educative şi culturale, se va continua dotarea bibliotecii literatură pe suport 

special pentru satisfacerea nevoilor de informare şi lectură ale persoanelor cu deficienţe de 

vedere;   

• organizarea unui serviciu de împrumut în afara bibliotecii pentru persoanele care nu se pot 

deplasa (cu deficienţe locomotorii sau datorită vârstei), pe baza unui orar stabilit de comun 

acord cu acestea, în cadrul unui proiect „Biblioteca în casa ta”, eventual printr-o activitate 

de voluntariat. 

 
a.8. descrierea modului de dobândire a cunoaşterii categoriilor de beneficiari (tipul 
informaţiilor: studii, cercetări, alte surse de informare); 
   
 Fiecare utilizator vine spre bibliotecă cu bagajul lui de cunoştinţe, deprinderi, competenţe.  

De aceea, este fundamental de cercetat şi evaluat: structura, caracteristicile, aşteptările, serviciile 

oferite, gradul satisfacţiei, nevoile exprimate, raporturile cu biblioteca şi personalul din bibliotecă 

etc. Pentru a cunoaşte mai bine categoriile de beneficiari vom utiliza metode şi tehnici specifice: 

• analiza instrumentelor curente de consemnare şi raportare lunară, trimestrială, semestrială şi 

anuală existente la nivelul Bibliotecii, precum: 

- Raportul statistic de activitate al Bibliotecii  

- Raportul statistic anual CULT 1, ce se înaintează Institutului Naţional de Statistică;  

• efectuarea periodică a unor cercetări/sondaje, ale căror rezultate să contribuie la obţinerea 

unor concluzii mai ample şi mai nuanţate, prin luarea în considerare şi a unor 

realităţi/cerinţe precum: 
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- nevoia studierii şi acelor categorii de public care nu cunosc oferta bibliotecii şi nu 

au găsit încă motive pentru a frecventa biblioteca; 

- gradul de satisfacţie al utilizatorilor serviciilor de bibliotecă. 

Aceste modalităţi de investigare şi cunoaştere a diferitelor categorii de beneficiari (reali şi 

potenţiali) vor fi practicate în continuare, ele derulându-se cel puţin lunar în cazul rapoartelor 

statistice şi anual în cazul sondajelor, astfel: 

-   2013: sondaj în instituţii publice, pe un public-ţintă de 250 persoane, cu studii 
medii şi superioare; 

-   2014: sondaj privind gradul de satisfacţie al utilizatorilor serviciilor de animaţie 
culturală, pe un public-ţintă de 500 persoane, cu studii diverse; 

-   2015: sondaj în rândul personalului didactic, pe un public ţintă de 300 persoane cu 
studii superioare.   

• iniţierea unui forum electronic pe pagina web a Bibliotecii Judeţene, www.bjalba.ro, 

serviciul „Întreabă bibliotecarul”, referinţe pe e-mail etc. 

 

a.9. utilizarea spaţiilor instituţiei 6;  
 

Spaţiile deţinute de instituţie sunt utilizate în procent de 100% pentru activităţile curente 

(evidenţa, prelucrarea şi dezvoltarea colecţiilor,  servicii de împrumut pentru adulţi şi copii,  sală de 

lectură, periodice, sectorul financiar-contabil şi administrativ, activităţi metodice, informatizare, 

atelierul de legătorie, animaţie culturală). 

Pentru activităţile cultural-educative se poate utiliza doar până la 20 % din spaţiul instituţiei 

datorită faptului că acesta este insuficient. Cele mai multe dintre evenimentele culturale iniţiate şi 

derulate de bibliotecă se desfăşoară extra muros (Casa de Cultură a Sindicatelor din Alba Iulia, 

Galeria de artă a UAP, Muzeul Naţional al Unirii, Alba Mall, Pavilionul expoziţional al Consiliului 

Judeţean Alba, şcoli, grădiniţe, expoziţii etnografice, aşezăminte religioase etc.). 

Pentru a veni în întâmpinarea nevoilor publicului, s-a urmărit înfiinţarea unor filiale în 

municipiul Alba Iulia, cea mai nouă aflându-se în cadrul Casei de Cultură a Sindicatelor din 

Alba Iulia. Pe lângă aceasta, Biblioteca Judeţeană mai deţine: 

• Filiala „Ampoi” (deţine un fond de carte diversă de peste 25000 volume, organizat 

în sistemul accesului liber la raft) 

• Filiala de la Căminul de pensionari din Alba Iulia   

• Filiala de la Centrul de zi pentru persoane vârstnice (cu peste 2500 volume şi 

publicaţii seriale).  

 
6 cele destinate publicului: de primire, de prezentare, de producţie, administrative, alte spaţii folosite de instituţie 

http://www.bjalba.ro/
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 Sediul instituţiei a fost adaptat nevoilor activităţii de bibliotecă, el nefiind destinat prin 

construcţie unor astfel de activităţi. De aici şi dificultatea modernizării, a dezvoltării unor servicii 

de bibliotecă. În decursul timpului spaţiile au fost reamenajate, încercându-se adaptarea lor continuă 

la nevoile utilizatorilor şi pentru o mai bună funcţionalitate. Dar existenţa unei biblioteci la 

standarde moderne presupune crearea unor spaţii care să răspundă nevoilor de dezvoltare a 

acesteia.  

 
a.10. propuneri de îmbunătăţiri ale spaţiilor: modificări, extinderi, reparaţii, reabilitări, după 
caz.  

Sediul actual al bibliotecii este impropriu bunei desfăşurări a activităţii şi, mai ales, 

dezvoltării şi modernizării acesteia într-un oraş ca Alba Iulia. Alba Iulia are deja un statut unic, 

deoarece dispune de un patrimoniu istoric imens, care poate da o nouă dimensiune actului cultural, 

sau dezvoltării turismului în acest domeniu. Spectacolul cărţii alături de arhitectura și regenerarea 

urbană, prin design și artă, vor putea completa oferta traditională a artelor spectacolelor, a filmului 

și fotografiei, totul raportat la meșteșugurile traditionale, la monumentele noastre deosebite și la 

potentialul turistic pe care îl avem. 

E nevoie de un spaţiu suplimentar sau o nouă clădire care să răspundă următoarelor 

cerinţe: spaţiu pentru desfăşurarea  de evenimente culturale (expoziţii, întâlniri cu oameni de 

cultură, colocvii, conferinţe, anivesări, etc.), spaţiu pentru o secţie multimedia, spaţiu pentru 

creşterea colecţiilor, spaţiu pentru secţia de periodice, spaţiu pentru arhivă, spaţiu pentru acces liber 

la Internet, ludotecă. 

Având în vedere destinaţia cultural-turistică a Cetăţii Alba Iulia poate ar fi oportună 

alocarea/ construirea unui spaţiu pentru bibliotecă în zona istorică a oraşului, alături de muzeu, 

universitate, celelalte obiective importante astfel încât patrimoniul material şi spiritual să poată fi 

valorificat şi îmbogăţit permanent.  

În anul 2010 s-a efectuat Studiul de fezabilitate: „Reabilitare sediu Biblioteca 

Judeţeană Alba”. Analiza efectuată de specialişti a reliefat faptul că în prezent biblioteca nu îşi 

poate îndeplini funcţiile de bază datorită dotărilor şi sediului impropriu. Scenariile tehnico-

economice prin care obiectivele proiectului de investiţii pot fi atinse pun în evidenţă două variante: 

a) reabilitarea clădirii existente prin înlocuirea tâmplăriei, reparaţii la planşeul existent, 

igienizarea subsolului, reparaţii la şarpantă – variantă care nu rezolvă problema spaţiului pentru 

manifestări şi activităţi, fiind doar o rezolvare pe termen scurt şi mai puţin costisitoare; 

b) igienizarea subsolurilor, adâncirea lor până la cota care să nu afecteze fundaţia şi 

structura, amenajarea lor ca spaţii funcţionale, închiderea accesului principal şi lărgirea sălii de 

lectură cu suprafaţa holului, realizarea unui nou acces, schimbarea tâmplăriei, igienizarea spaţiilor. 

Se propune amenajarea podului ca spaţii pentru birouri şi săli de conferinţe prin refacerea şarpantei 

şi realizarea unui planşeu din beton peste parter. Această a doua soluţie ar rezolva problemele pe 
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perioadă de timp mai îndelungată. Dezvoltarea pe verticală a clădirii este mult mai potrivită 

scopului propus.  La nivelul anului 2010 valoarea investiţiei conform studiului de fezabilitate se 

ridica la 436.921 mii euro, iar durata lucrărilor a fost apreciată la 24 luni.  
 
B. F:\Downloads\caiet_sarcini_bja.doc - ###analiza activităţii profesionale a instituţiei şi 
propuneri privind îmbunătăţirea acesteia: 
b.1. analiza programelor/proiectelor instituţiei;  
 

Agenda manifestărilor cu cartea specifice bibliotecii (publicarea unor volume valoroase, 

realizarea unor evenimente culturale cu mare impact asupra publicului, simpozioane, lansări de 

carte, memorii culturale, retrospective istorico-literare, întâlniri cu scriitori şi oameni de cultură, 

concursuri de creaţie, expoziţii, recitaluri de poezie) a fost deosebit de bogată în perioada anterioară 

de management. 

Diversitatea serviciilor culturale organizate de bibliotecă, intra şi extra muros, frecvenţa 

acestora, adresabilitatea variată, au comunicat nu numai colecţiile, părţi de colecţii, servicii 

specializate, facilităţi pentru utilizatori ci, prin modul creativ şi non-conformist de organizare, au 

„comunicat” deschiderea, onestitatea şi interesul manifestate de bibliotecă în relaţia cu utilizatorul 

şi invitaţia permanentă la coparticipare. Sistemul de colaborări interinstituţionale, din ce în ce mai 

diversificat şi mai operaţional, a contribuit şi el la consolidarea rolului bibliotecii în comunitate. 

Programele şi proiectele derulate de Biblioteca Judeţeană în ultimii 3 ani s-au dovedit 

oportune, bine orientate spre nevoile culturale şi educative ale publicului. Longevitatea unora dintre 

acestea (Târgul de carte Alba Transilvana, Festivalul Internaţional „Lucian Blaga”, Zilele 

Bibliotecii, Zilele Mihai Eminescu, Zilele Ion Agârbiceanu, Cafeneaua culturală, publicaţia anuală 

Calendarul cultural, volumele multilingve şi cele anastatice din opera lui Lucian Blaga, 

recuperările literare – corespondenţa şi scrierile lui Ionel Pop, pagini regăsite din Ion Agârbiceanu,  

aniversările culturale) denotă interesul publicului pentru astfel de evenimente, precum şi 

competenţa bibliotecii judeţene de a le realiza, promova şi inova. 

Vom realiza în continuare o analiză succintă a proiectelor derulate în perioada de referinţă, 

aşa cum reiese din Caietul de obiective: 

 

• Programul: Creşterea gradului de acces al populaţiei la serviciile publice informatizate 
 

Proiectele derulate în cadrul acestui program (Proiectul   Bibliotec@ta, Dezvoltarea sistemului 

informatic în Biblioteca Judeţeană „Lucian Blaga”, Proiectul Crearea reţelei bibliotecilor publice 

din judeţul Alba, Proiectul BIBLIONET) şi-au atins în mare măsură obiectivele. Paginile web 

www.bjalba.ro, www.albatransilvana.ro au fost actualizate periodic, dotările IT ale Bibliotecii 

judeţene au fost îmbunătăţite în anul 2011. Nerealizările în acest domeniu (catalogul on-line, 

http://www.bjalba.ro/
http://www.albatransilvana.ro/
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implementarea noului sistem TINREAD, informatizarea bibliotecilor publice din judeţul Alba) s-au 

datorat limitărilor bugetare.  

De mare succes s-a bucurat implementarea Programului BIBLIONET. Acest serviciu nou de 

bibliotecă oferă o serie întreagă de facilităţi publicului şi personalului bibliotecii: acces liber la 

internet pentru public, cursuri de iniţiere IT pentru publicul larg (3 runde de cursuri în cadrul 

proiectului Net Mania!, destinat adulţilor), cursuri de iniţiere şi formare în domeniu IT-LIB, 

ateliere, schimburi de experienţă, vizite de lucru pentru bibliotecari. În cea de-a doua rundă a 

programului (anul 2011) au fost dotate cu echipamente IT 18 biblioteci publice locale şi Biblioteca 

Judeţeană și au fost instruiti 27 bibliotecari, rezultând astfel o investitie de 540,055.96 RON la nivelul 

judetului Alba. În rundele 3 şi 4 ( anul 2012) încă 21 de biblioteci publice locale au îndeplinit 

criteriile de eligibilitate.Valoarea echipamentelor pentru fiecare bibliotecă se ridică la 22000 lei. 

Proiectele generate de existenţa acestui serviciu nou de bibliotecă sunt diverse şi bine primite de 

public. 

• Programul: Lectură publică (Proiectul Zilele Bibliotecii Judeţene „Lucian Blaga” Alba,   

Proiectul  Cenaclul bibliotecii,  Proiectul   Filiala Cetate, Caravana poveştilor, Proiectul Biblioteca 

şi persoanele dezavantajate, Lecturi urbane, ArtCafé etc.) care a urmărit promovarea imaginii şi 

serviciilor instituţiei în comunitate şi  implicarea bibliotecii publice în valorificarea patrimoniului 

cultural şi spiritual, la nivel local şi regional a întrunit aprecierea factorilor implicaţi,  interesul 

publicului pentru astfel de evenimente fiind în creştere. 

           Deschiderea Filialei de carte Cetate în cadrul Casei de Cultură a Sindicatelor din Alba Iulia 

reprezintă un bun început pentru demersurile noastre de a aduce cartea şi evenimentele conexe în 

zona istorică şi culturală a oraşului. Participarea largă de care se bucură Cafeneaua culturală în 

cadrul căreia, periodic, sunt aniversate personalităţile născute pe meleagurile judeţului Alba, 

ecourile media pozitive, prezenţa unor invitaţi de marcă din ţară şi străinătate ne conving că un 

astfel de proiect merită continuat şi inovat. 

• Programul: Dezvoltarea colecţiilor de bibliotecă, în limita sumelor alocate, a fost orientat 

spre public şi valorificarea patrimoniului cultural al judeţului Alba. 

• Programul: Diversitate culturală şi artistică (Proiectul: Târgul de carte „ALBA 

TRANSILVANA”, Proiectul: Dialoguri culturale intercomunitare) s-a remarcat prin modalităţile 

diverse şi inovative de a apropia cartea de cititor, de a aduce împreună  producătorii şi consumatorii 

de cultură scrisă şi nu numai. Dezvoltarea marketingului cultural a condus înspre transformarea 

bibliotecii în spaţiu de interferenţă a activităţilor cultural – educative cu cele de valorificare optimă 

a loisir-ului (divertisment şi timp liber). 

• Programul: Promovarea valorilor culturii române în circuitul cultural naţional şi 

internaţional (Proiectul: Festivalul Internaţional “Lucian Blaga”, Proiectul: Lucian Blaga – Ediţii 

multilingve, Proiectul: „Spaţiu mioritic – spaţiu european”, Cărţi pentru românii de pretutindeni) a 
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crescut calitativ, an de an, prin participarea la aceste evenimente a unor personalităţi marcante din 

ţară şi străinătate. Proiectul a urmărit diseminarea culturii scrise româneşti, în special cea a judeţului 

Alba, în  rândul comunităţilor româneşti din întreaga lume prin donaţii de carte, schimburi culturale, 

dezvoltarea de parteneriate cu asociaţii culturale ale românilor din diaspora. 

•  Programul: Dezvoltarea profesională continuă a personalului. Faţă de perioada 

anterioară de management, în perioada ultimilor 3 ani se înregistrează o creştere semnificativă a 

participării personalului bibliotecii la  cursuri de perfecţionare, prin Programul Biblionet, prin 

Programul de perfecţionare a personalului din administraţia publică organizat de Consiliul Judeţean 

Alba, prin cursurile organizate pe plan central de Centrul de Pregătire Profesională în Cultură şi 

ANBPR.  

Propuneri 

Analizând situaţia programelor şi proiectelor din perioada anterioară de management şi având în  

vedere obiectivele propuse pentru următoarea perioadă, considerăm că acestea pot fi atinse prin: 

- implementarea softului integrat de bibliotecă TINREAD prin upgradarea softului existent care 

va permite accesarea catalogului on-line şi automatizarea circulaţiei documentelor de bibliotecă în 

vederea reducerii timpilor tranzacţiilor de împrumut/restituire carte; 

- o nouă viziune asupra rolului bibliotecii publice în comunitate printr-o strategie comună a 

Bibliotecii Judeţene, Consiliului Judeţean Alba şi factorilor de decizie locali care să urmărească 

consolidarea rolului şi funcţiilor bibliotecilor publice şi îmbunătăţirea imaginii acestora la nivelul 

tuturor categoriilor de public. În acest sens este necesară reabilitarea, amenajarea bibliotecilor 

publice din judeţ, inscripţionarea cu sigle standard de uzanţă internaţională ("Bibliotecă", 

"Informare europeană" şi "Informare turistică"), îmbunătăţirea pregătirii profesionale a 

bibliotecarilor, realizarea de cât mai eficiente parteneriate şi acţiuni în plan local, întocmirea şi 

livrarea periodică a unor mape info-documentare pe domeniile astfel asumate de bibliotecile 

publice; 

- continuarea programului BIBLIONET, intensificarea preocupărilor şi eforturilor privind 

implementarea acestui program în toate bibliotecile publice locale din judeţul Alba,  valorizând nu 

numai spiritul de emulaţie creat după selectarea şi dotarea primelor 20 de biblioteci, ci şi 

oportunităţile decurgând din noua calitate a Bibliotecii, de centru judeţean de formare pentru 

personalul bibliotecar participant în Programul Biblionet; 

- continuarea proiectelor tradiţionale (Târgul de carte Alba Transilvana, Festivalul Internaţional 

Lucian Blaga, Cărţile Cetăţii – Zilele Bibliotecii Judeţene Alba, Cafeneaua culturală, Memoria 
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locului: oameni, fapte, întâmplări, Caravana poveştilor, Lecturi urbane, Noaptea Bibliotecilor ş.a.), 

regândirea lor dintr-o perspectivă nouă şi atractivă pentru public şi iniţierea unor proiecte noi, care 

să răspundă schimbărilor din arealul socio-cultural al judeţului;  

- activitatea editorială a Bibliotecii Judeţene trebuie continuată şi orientată spre recuperarea 

operelor valoroase ale scriitorilor din judeţul Alba şi promovarea unor tineri autori care să conducă 

la îmbunătăţirea imaginii bibliotecii şi a judeţului Alba în ţară şi străinătate. Promovarea 

publicaţiilor editate cu sprijinul Consiliului Judeţean Alba în cadrul saloanelor de carte, târgurilor şi 

festivalurilor naţionale şi internaţionale, sporesc vizibilitatea  culturală a judeţului nostru.  

b.2. analiza participării la festivaluri, gale, concursuri, saloane, târguri etc. (în ţară, la nivel 
naţional/internaţionale, în U.E, după caz alte state);  
 
  Biblioteca a participat  prin reprezentanţii săi la Festivalul Internaţional de Poezie 

„Grigore Vieru”, 2009- 2011, Iaşi – Chişinău;   la activităţile din cadrul Programului Biblionet  

(vizita de studiu ce s-a desfăşurat în Grecia, la Biblioteca Publica Centrală din Veria, în perioada 1 – 

5 noiembrie 2010, vizita de lucru în Polonia – 2012); la Spectacolul „Meşterul Manole” dedicat lui 

Lucian Blaga organizat de Asociaţia Culturală “Juan Ramon Jimenez & Lucian Blaga” la Madrid, 

2011; la manifestările reunite sub genericul:  Limba noastră cea română ( 30-31 august 2011, 

Chişinău); dezvelirea bustului lui Grigore Vieru la Biblioteca Alba Iulia din Chişinău (13-15 

februarie 2012) şi în Ucraina în perioada 30-31 mart.; la ediţia a V-a a Festivalului prieteniei “Vise 

printre stele”  (1-2 apr. 2012), la Colocviile Contemporaneitatea lui Lucian Blaga de la 

Universitatea din Poznan, Polonia – 2012, la Viena (Radio şi la sediul Filialei, 2012),  în Serbia, la 

Institutul Cultural Român (2012), ş.a.  

Această participare este urmarea firească a prestigiului de care se bucură biblioteca şi, 

totodată, e de natură să sporească gradul de vizibilitate al instituţiei, contribuind substanţial la 

popularizarea experienţei profesionale şi a realizărilor personalului bibliotecii. 

Potrivit - pe de o parte, resurselor financiare posibil de alocat de către ordonatorul de credite 

şi bibliotecă, iar pe de altă parte, facilităţilor/oportunităţilor oferite de organizatori, prin susţinerea 

totală ori parţială a cheltuielilor - este important ca personalul bibliotecii să continue aceste 

participări, consolidându-şi astfel imaginea/vizibilitatea la nivelul breslei profesionale (şi nu 

numai). De asemenea, nu trebuie neglijate nici celelalte aspecte, întru totul benefice personalului 

bibliotecii, şi rezultând din asemenea preocupări şi politici la nivel instituţional/managerial: 

-         creşterea capacităţii profesionale a personalului desemnat să realizeze comunicări şi 

să participe la aceste reuniuni; 



 17

-         cunoaşterea - şi apoi împărtăşirea la nivelul bibliotecii - a inovărilor şi experienţei 

existente în cadrul altor instituţii/organizaţii. 

Apreciem că, în actualele condiţii de austeritate financiară, realizarea, în medie, a circa 10 

asemenea participări/an, în condiţiile unor moderate şi exigente alocări de resurse şi - după caz - 

potrivit unor atente alegeri, redactări şi prezentări a comunicărilor şi activităţilor susţinute cu acest 

prilej, poate reprezenta un nivel satisfăcător de reprezentare/participare a Bibliotecii şi o modalitate 

firească de continuitate în domeniul activităţii profesionale. 

b.3. analiza misiunii actuale a instituţiei: - ce mesaj poartă instituţia, cum este percepută, 
factori de succes şi elemente de valorizare socială, aşteptări ale beneficiarilor etc;  
 

Misiunea actuală a instituţiei este formulată astfel:  

             Biblioteca Judeţeană „Lucian Blaga” Alba urmăreşte satisfacerea intereselor de studiu, 

lectură, informare, documentare, educare şi recreere din municipiul şi judeţul Alba, prin 

promovarea cunoaşterii, având la bază optimizarea accesului liber la informaţii relevante prin 

creşterea colecţiilor de bibliotecă şi prin asigurarea de servicii publice moderne de informare 

adecvate fiecărei categorii de utilizatori.  

 În vederea realizării misiunii sale, Biblioteca Judeţeană a urmărit în permanenţă direcţiile de 

acţiune, care sunt în concordanţă cu Manifestul UNESCO privind bibliotecile (1994):  

OBIECTIVE  PRIORITARE: 

I. Consolidarea rolului bibliotecii judeţene ca principală instituţie de cultură şi educaţie; 

II. Modernizarea, optimizarea  şi diversificarea serviciilor pentru utilizatori. 

                        Direcţii de acţiune: 

• creşterea calităţii managementului instituţional; 

• consolidarea rolului bibliotecii judeţene ca principală instituţie de cultură şi educaţie a  

comunităţii din judeţul Alba; 

•  diversificarea ofertei culturale, informaţionale şi educaţionale; 

•  modernizarea şi optimizarea serviciilor către utilizatori; 

• realizarea de studii privind satisfacţia utilizatorilor; 

• iniţierea şi derularea de proiecte culturale cu parteneriat din ţară şi din străinătate; 

•  eficientizarea serviciilor de prelucrare informatizatã a cărţii şi a serviciului bibliografic; 

• promovarea imaginii şi vizibilităţii bibliotecii; 

•  oferirea de servicii şi materiale specifice utilizatorilor care nu pot, din diferite motive, să le 

folosească pe cele obişnuite. Această categorie cuprinde, de exemplu, minorităţile 

lingvistice, şi persoanele cu dizabilităţi; 

• revitalizarea spiritului comunitar şi a solidarităţii sociale; 
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• promovarea grijii pentru moştenirea culturală, aprecierea pentru artă, descoperiri ştiinţifice 

şi inovaţii; 

• dezvoltarea şi întreţinerea tehnologiei de ultimă oră; 

• creşterea competenţelor personalului prin pregătire şi dezvoltare; 

• cooperare locală, naţională şi internaţională. 

 

 Biblioteca Judeţeană este astăzi o combinaţie între biblioteca tradiţională (reală) şi cea 

virtuală, cu rol strategic în cadrul societăţii informaţionale. Ea este, în egală măsură, centru de 

cultură şi educaţie, de învăţare şi cercetare, de recreere şi dialog, de inserţie socială, de informare şi 

formare, de training. Funcţiilor ei mai vechi – custodială, educaţională, estetică – li s-au adăugat 

altele, actuale, impuse de noile tendinţe mondiale ale biblioteconomiei – producătoare de 

informaţie, formatoare, de inserţie în social. 

Consecventă misiunii sale, Biblioteca Judeţeană s-a implicat tot mai activ în problemele 

comunităţii, responsabilizarea sa socială evoluând pozitiv de la an la an. Feed-back-ul venit din 

partea beneficiarilor demersurilor educative, culturale, informaţionale şi sociale ale bibliotecii, a 

fost unul pozitiv. Fie că este vorba de persoane individuale (scriitori, artişti, cadre didactice), fie de 

organizaţii sau asociaţii socio-culturale, de instituţii similare -  toţi cei care au solicitat sprijinul 

Bibliotecii judeţene în organizarea unor evenimente socio-culturale şi-au exprimat mulţumirea 

pentru promptitudinea şi profesionalismul colaborării cu aceasta.  

 
 
b.4. concluzii: - reformularea mesajului, după caz;  
  - descrierea principalelor direcţii pentru îndeplinirea misiunii  
 

          Atât timp cât îndeplinirea misiunii Bibliotecii este corelată cu toate actele normative în 

vigoare, cu manifestele programatice şi celelalte documentele oficiale care îi reglementează sau 

tutelează activitatea, mesajul îşi păstrează actualitatea.   

C. F:\Downloads\caiet_sarcini_bja.doc - ###analiza organizării/sistemului organizaţional al 
instituţiei şi propuneri de restructurare şi/sau reorganizare, după caz: 
 
c.1. analiza reglementărilor interne ale instituţiei şi ale actelor normative incidente; 
 

Întreaga activitate a Bibliotecii Judeţene „Lucian Blaga” Alba s-a derulat în conformitate cu 

Legea bibliotecilor nr.334/2002, cu modificările şi completările ulterioare, cu Legea 269/2009 şi 

Ordonanţa de urgenţă nr. 189/2008 privind managementul instituţilor de spectacole sau 

concerte, muzeelor şi colecţiilor publice, bibliotecilor şi aşezămintelor culturale de drept public, 

cu Legea-cadru 284/2012 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fondurile publice, 

cu Legea 285/2010 privind salarizarea în anul 2011 a personalului plătit din fonduri publice şi 
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conform legislaţiei europene în domeniu, ştiut fiind faptul că biblioteca are importanţă strategică în 

viaţa şi dezvoltarea comunităţii.  

În temeiul prevederilor din Legea 215/2001, Legea 161/2003 şi Regulamentul de 

organizare şi funcţionare a Consiliului Judeţean Alba, Biblioteca Judeţeană „Lucian Blaga” Alba 

funcţionează în subordinea Consiliului Judeţean Alba ca bibliotecă publică. Finanţarea instituţiei  se 

realizează din şi subvenţii/alocaţii acordate de la bugetul Consiliului Judeţean Alba. 

De asemenea, Biblioteca Judeţeană este organizată ca instituţie culturală pe principiul 

teritorial şi funcţionează în baza Regulamentului de organizare şi funcţionare, precum şi a altor 

acte normative privind activitatea instituţiilor de cultură aflate în subordinea Consiliului Judeţean 

Alba. Conform Legii 269/2009 şi Ordonanţei de urgenţă nr. 189/2008 privind managementul 

instituţiilor de spectacole sau concerte, muzeelor şi colecţiilor publice, bibliotecilor şi al 

aşezămintelor culturale de drept public, conducerea  Bibliotecii Judeţene este asigurată de către 

directorul acesteia, în baza Proiectului de management întocmit pentru perioada 2012-2016. 

      Principalele activităţi desfăşurate pe acest palier în anterioara perioadă de management au fost: 

• actualizarea Regulamentului de organizare şi funcţionare, în conformitate cu solicitarea 

Consiliului Judeţean Alba şi modificările survenite în legislaţia privitoare la conţinutul-

cadru al acestui document; 

• actualizarea fişelor postului pentru personalul care a cunoscut schimbări şi completări de 

atribuţii în cadrul Bibliotecii; 

• întocmirea rapoartelor de evaluare a performanţelor profesionale ale personalului, anual; 

• întocmirea procedurilor operaţionale pentru activităţile specifice din domeniile financiar-

contabilitate, resurse umane, biblioteconomie. 

Toate aceste reglementări au fost necesare, corespunzător redactate/efectuate şi prompt aplicate. 

• prin Hotărârea Consiliului Judeţean Alba  nr. 42/27.01.2011, Biblioteca Judeţeană „Lucian 

Blaga” Alba s-a reorganizat prin comasarea secţiilor: Prelucrare-catalogare, evidenţă carte, 

Împrumut pentru adulţi, Împrumut carte pentru copii, Sala de lectură, Periodice, Metodică şi 

a filialelor: Ampoi, „Dorin Pavel” , Centrul de zi pentru persoane vârstnice, Căminul pentru 

persoane vârstnice Cetate în Secţia Biblioteca.   

 

c.2. propuneri privind modificarea reglementărilor interne şi/sau ale actelor normative 
incidente;  

• Reglementările interne (Regulamentul de organizare şi funcţionare, Decizii etc.) vor fi în 

permanenţă actualizate şi aplicate în funcţie de cadrul legal de funcţionare a bibliotecii şi 

legislaţia în domeniu. 
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• Potrivit evoluţiilor şi cerinţelor ce se vor înregistra în politicile publice guvernamentale de 

utilizare şi valorizare a resurselor umane, potrivit normelor şi reglementărilor privind 

evaluarea şi salarizarea personalului şi Normelor finale de aplicare a Legii salarizării unice, 

apreciem drept necesar a analiza şi oportunitatea unor posibile modificări, în 2012, atât în 

organigramă, cât şi statul de funcţii şi personal. Actuala structură organizaţională a 

Bibliotecii, promovată prin organigramă, prin statul de funcţii şi prin Regulamentul de 

organizare şi funcţionare, nu mai corespunde funcţiilor de bază ale Bibliotecii publice şi 

nevoilor de dezvoltare ale acesteia. Având în vedere structura existentă în toate celelalte 

biblioteci judeţene din ţară, propunem realizarea unei structuri organizaţionale care să 

reflecte tipul activităţilor, funcţiile bibliotecii publice, tendinţele de dezvoltare ale acesteia, 

în conformitate cu prevederile legislative şi normele propuse pe plan naţional de Asociaţia 

Naţională a Bibliotecilor publice din România (ANBPR). 

O structură nouă şi funcţională a bibliotecii presupune existenţa compartimentelor, 

birourilor, serviciilor care să ilustreze tipul de activitate: comunicarea colecţiilor, relaţiile 

publice, activităţile culturale şi de marketing, împrumutul documentelor la domiciliu,  

dezvoltarea colecţiilor, prelucrarea şi catalogarea documentelor, informatizarea, Biblionet-ul, 

activităţi culturale şi de marketing etc.  Nivelul ierarhic se cere completat cu cel puţin 2 funcţii 

de nivel mediu (şef serviciu, şef birou), aşa cum este prevăzut şi existent şi în celelalte biblioteci 

judeţene din ţară, nivel care asigură un flux informaţional mai bun, o coordonare şi organizare a 

activităţii mai eficientă, îmbunătăţind exercitarea tuturor funcţiilor manageriale.  

Propunem realizarea unei structuri organizaţionale care să cuprindă servicii, birouri, 

niveluri ierarhice conform organigramei anexate prezentului proiect. Aceste modificări vor fi 

avansate spre aprobare ordonatorului principal de credite.  

 

        c.3. funcţionarea instituţiilor delegării responsabilităţilor7: analiza activităţii consiliilor 

de conducere, după caz, ale celorlalte organe colegiale, propuneri de modificare a limitelor de 

competenţe în cadrul conducerii instituţiei;  

 Consiliul de administraţie al Bibliotecii Judeţene ”Lucian Blaga” Alba are rol consultativ şi  

sprijină activitatea directorului, prin următoarele atribuţii: face propuneri de îmbunătăţire a 

activităţii instituţiei; analizează activitatea economico-financiară şi de personal-salarizare a 

bibliotecii; face propuneri privind creşterea rentabilităţii activităţii; propune programul de 

funcţionare; urmăreşte aplicarea Legii bibliotecilor nr. 334/2002, republicată, cu actualizările 

ulterioare a Regulamentului intern al  bibliotecii; stabileşte programul de funcţionare a bibliotecii ; 

stabileşte programul de participare la unele manifestări culturale. 
                                                 
7 Numărul întrunirilor, data acestora. 
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În cadrul Bibliotecii Judeţene funcţionează şi un consiliu ştiinţific, cu rol consultativ în 

domeniul dezvoltării colecţiilor, în domeniul cercetării ştiinţifice şi al activităţii culturale.  

Ne propunem: 

- întrunirea lunară, conform unui grafic stabilit,  a Consiliului de administraţie pentru 

monitorizarea derulării programelor şi proiectelor bibliotecii, precum şi a activităţii curente, 

prin prisma indicatorilor specifici; 

- implicarea membrilor Consiliului de administraţie în activităţi de atragere de fonduri, lobby 

şi advocacy pentru obţinerea unor spaţii şi dotări; 

- întrunirea Consiliului ştiinţific ori de câte ori este nevoie, pentru buna desfăşurare a 

activităţilor de specialitate. 

 
c.4. analiza nivelului de perfecţionare a personalului angajat – propuneri privind cursuri de 
perfecţionare8 pentru conducere şi restul personalului.  
 
 Personalul Bibliotecii Judeţene îşi desfăşoară activitatea conform organigramei, stabilită în 

funcţie de numărul total de posturi aprobate de Consiliul Judeţean Alba, conform reglementărilor în 

vigoare. În perioada analizată, 1 octombrie 2009 - 30 martie 2012,  personalul Bibliotecii Judeţene  

s-a redus cu 17,5 posturi din următoarele motive: 

- pensionări 

- reorganizarea instituţiei datorită constrângerilor bugetare.  

Structura actuală a personalului se prezintă astfel:  

Total posturi:  28 din care: 
• Personal/funcţii de conducere 1: 

           din care: contabil şef: 1 
                        

• Personal/funcţii de execuţie  27: 
            din care:  
o personal de specialitate: 20 

• -bibliotecari: 18 
• -inginer de sistem: 1 
• -operator: 1 

o personal administrativ: 3 
• -economist: 1 
• -secretar dactilograf: 1 
• -magaziner: 1 

o personal deservire:  4 
          - muncitor calificat: 1 (legător carte) 
           - şofer:1 
           - îngrijitor: 2 

 

În perioada de management anterioară, participarea la cursuri de pregătire şi perfecţionare 

profesională, organizate la nivel local şi naţional a cunoscut o creştere semnificativă, în special în 

 
8 Lista nominală cu menţionarea duratei şi tipului cursului de perfecţionare/formare profesională 
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anii 2010 şi 2011. Astfel,  în anul 2010, 2 persoane au urmat cursul de Management strategic în 

instituţile de cultură organizat de CPPC Bucureşti, 3 persoane au participat la seminarii de 

informare în cadrul Programului Biblionet. În perioada 2011-2012, pe plan naţional un număr de 7 

persoane au urmat cursuri de Dezvoltarea serviciilor noi de bibliotecă (organizat de ANBPR), 

Conservarea preventivă a colecţiilor de bibliotecă şi Bazele biblioteconomiei, modulul 2 (organizat 

de CPPC), Formator de formatori; Accesare de fonduri europene (IREX, ANBPR). Pe plan local, 

85 % din personalul  bibliotecii a  participat la programe de perfecţionare şi formare profesională 

prin Programul Biblionet şi Programul de instruire pentru dezvoltarea capacităţii 

administrative şi creşterea eficienţei organizaţionale în administraţiile publice ale judeţului 

Alba (proiect cofinanţat din Fondul Social European).  

Paleta largă a acestor cursuri a crescut competenţele personalului în mai multe direcţii 

(Elaborarea şi managementul proiectelor, Contabilitatea proiectelor cu finanţare europeană, 

Egalitate de şanse, Legislaţie în domeniul achiziţilor publice, Dezvoltare durabilă, Limbi străine , 

Iniţiere IT-LIB, Bazele serviciilor noi de bibliotecă etc.) 

 Specificul muncii de bibliotecă presupune instruirea continuă, atât prin autoperfecţionare, 

cât şi prin participarea la diferite forme de pregătire. Acest concept promovat permanent de 

managementul instituţiei include: 

- instruirea la locul de muncă; 

- stagii de documentare şi informare; 

- participări la diverse reuniuni profesionale din ţară şi străinătate; 

- forme organizate de pregătire prin Centrul de Pregătire Profesională în Cultură  Bucureşti şi 

alte instituţii abilitate; 

- implicarea în proiecte şi programe de specialitate, comunicare profesională etc. 

 Ne propunem, în următoarea perioadă de management, continuarea participării la cursuri de 

formare şi perfecţionare profesională,  prima etapă cuprinzând următoarele persoane şi 

specializări: 

Nr. 
Crt. 

Numele şi 
prenumele 

Funcţia Durata 
cursului 

Tipul cursului 

1.  Preda Loredana  bibliotecar 10/15 zile Bazele biblioteconomiei, Modul 
I; Modulul II 

2.  Dubleş Oana bibliotecar 20 zile Web designer grafică 
3. Miron Anca bibliotecar 10/15 zile Relaţii publice şi comunicare  
4.  Măriuţă Codruţa bibliotecar 10/15 zile Relaţii publice şi comunicare 
5. Salaoru 

Alexandra 
bibliotecar 10/15 zile Relaţii publice şi comunicare 

6. Damşa Victoria bibliotecar  10/15 zile Relaţii publice şi comunicare 
7. Zaharie Mariana bibliotecar 10/15 zile Relaţii publice şi comunicare 
8.  Iova Dana bibliotecar  10/15 zile Prelucrare, catalogare, 

dezvoltarea colecţiilor 
9. Ungur Maria bibliotecar 10/15 zile Prelucrare, catalogare, 
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dezvoltarea colecţiilor 
10.  Avram Monica bibliotecar 10/15 zile Cercetarea de public/Educaţia 

adulţilor în instituţii de cultură 
11. Colda Felicia bibliotecar 10/15 zile Marketing cultural/Social media 

şi promovarea imaginii 
organizaţiei 

12. Armian Steliana bibliotecar 10/15 zile Specializare  prin programul 
Biblionet 

13 Smadea Cristina animator 
cultural 

10/15 zile Organizator de spectacole 

14 Pop Delia operator 
calculator 

10/15 zile Operator text şi imagine 

15  Bolca Claudia informatician 20 zile Web designer grafică 
 

 În funcţie de posibilităţile financiare, conform prevederilor Codului muncii, la cursurile de 

perfecţionare vor participa şi restul angajaţilor care în ultimii 2 ani nu au urmat un astfel de 

program.  

 
D. analiza situaţiei economico-financiare a instituţiei: 
 

d.1. analiza datelor de buget din caietul de obiective, după caz, completate cu informaţii 

solicitate/obţinute de la instituţie: 

- bugetul de venituri (subvenţii/alocaţii, surse atrase/venituri proprii); 

- bugetul de cheltuieli (personal: contracte de muncă/convenţii/contracte încheiate în baza 

legilor speciale; bunuri şi servicii; cheltuieli de capital, cheltuieli de întreţinere; cheltuieli pentru 

reparaţii capitale);  

F:\Sintact 2.0\cache\Legislatie\temp\00127486.HTM - #În perioada 2010-2011 F:\Sintact 

2.0\cache\Legislatie\temp\00127486.HTM - #au fost prevăzuţi şi realizaţi indicatorii economici din 

tabelul de mai jos:F:\Sintact 2.0\cache\Legislatie\temp\00127486.HTM - # 

Nr. 
crt. Categorii Prevăzut 2010 

(lei) 
Realizat 2010

(lei) 
Prevăzut 2011 

(lei) 
Realizat 2011

(lei 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

  Venituri proprii 
(totalitatea surselor atrase) 

10000 4572 10000 24481 

  Subvenţii/Alocaţii 1550000 1498000 1483000 1479128
  Cheltuieli de întreţinere, din care: 

- cheltuieli de capital: investiţii 
733000 
30000 

783000 
30000 

952300 
30000 

950390 
28450 

  Cheltuieli de personal, din care: 
- cheltuieli cu colaboratorii 

817000 715000 500700 500345 

  1550000 1498000 1483000 1479128
      
  

Cheltuieli pe beneficiar, din care: 
- din subvenţie 
- din venituri proprii/surse atrase 10000 4572 10000 24481 

 
       Analiza datelor de buget din caietul de obiective relevă faptul că Biblioteca Judeţeană s-a 

încadrat judicios în limitele bugetare previzionate şi că a urmărit atragerea de surse extrabugetare, a 

căror valoare a crescut în ultima perioadă prin Programul Biblionet şi prin donaţiile de carte. 
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d.2. analiza F:\Downloads\caiet_sarcini_bja.doc - ###comparativă9 a cheltuielilor (estimate şi, 
după caz realizate) în perioada/perioadele indicate în caietul de obiective, după caz, 
completate cu informaţii solicitate/obţinute de la instituţie:  
 

În urma analizei comparative a datelor din Caietul de obiective am ales ca perioadă de referinţă 

anul 2011, în care s-au derulat următoarele programe şi proiecte: 
Raportarea costurilor proiectelor 

realizate la limitele propuse în proiecte 
din anul 2011  Nr. 

crt Denumirea programului 

Costuri 
prevăzute 
pe proiect 
pentru 

2011 cadrul 
acestora 

Costuri 
realizate 
pe proiect 

în 
2011 în 
cadrul 

acestora 

mici 
(între 0 lei 
şi 5000 
lei) 

medii 
(între 5000 lei 
şi 50000 lei) 

Mari 
(peste 50000 

lei) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 
1 Programul 1)10 Creşterea 

gradului de acces al populaţiei 
la serviciile publice 
informatizate 

63000 58849               1 

 
           3 

 
- 

2 Programul 2: Lectura publică  104000 27478 -  
3 

 
          - 

3 Programul 3: Dezvoltarea 
colecţiilor de bibliotecă 250000 119000    

         1  
4. Programul 4: Diversitate 

culturală şi artistică 269000 162375    
         1 

5. Programul 5 :Promovarea 
culturii judeţului Alba în 
circuitul naţional şi 
internaţional 

285000 147946  

  
         2 

6. Programul 6 :Dezvoltarea 
profesională continuă a 
personalului 

35000 2400       1 
  

 
 
Nr. 
crt. Programul Tip proiect Denumire proiect11 Deviz estimat Deviz realizat 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 
 
 
 
1

Programul 1)12 
Creşterea gradului de 
acces al populaţiei la 
serviciile publice

proiecte mici 1.1.Proiectul     
Bibliotec@ta 3000 1800

                                                 
9 Tabelul trebuie să ofere o imagine a investiţiilor făcute în  proiecte (mici/medii/mari).  În cazul mai multor proiecte de 
acelaşi tip, se recomandă şi menţionarea separată, în coloana (5) şi (6), a investiţiei planificate şi realizate pe fiecare 
proiect în parte. 
10  Rândul (2) se va multiplica în funcţie de numărul programelor. Este necesară menţionarea denumirii 
programului, conform descrierii făcute la pct. e.3.al proiectului de management. 
11  În funcţie de specificul fiecărei instituţii, această coloană (4), denumirea proiectelor, va conţine, după caz titlul 
expoziţiilor, prezentărilor publice, cercetărilor, activităţilor specifice din biblioteci (restaurare, lectură publică, împrumut) etc.  
12  Rândul (2) se va multiplica în funcţie de numărul programelor. Este necesară menţionarea denumirii 
programului, conform descrierii făcute la pct. e.3.al proiectului de management. 
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proiecte medii 

1.2. Proiectul 
Dezvoltarea 
sistemului informatic 
în BJAlba 
1.3. Crearea reţelei 

bibliotecilor publice 
din judeţul Alba 
1.4. Proiectul 

Biblionet 
 

30000 
 
 

20000 
 

 
10000 

 
 
 
 
- 

28450 

- 

28599 
din care 24481 surse 
atrase 

proiecte mari   
proiecte mici   

proiecte medii 2.1. Zilele Bibliotecii 
Judetene (Calendar 
Cultural 2012) 
2.2.  Cenaclul 
Bibliotecii 
2.4. Biblioteca şi 
persoanale 
dezavantajate  

17000 
 
 

12000 
 
 

15000 

15761

11717

-

 
2 

Programul 2:  

Lectura publică  
 

proiecte mari   -
proiecte mici   
proiecte medii Dezvoltarea  

colecţiilor bibliotecii 
250000 119000

 
3 

Programul 3:  
Dezvoltarea 

colecţiilor de 
bibliotecă 

proiecte mari   
proiecte mici   

proiecte medii 

4.2. Dialoguri 
culturale 
intercomunitare 
4.3. Revista 

fermecată pentru 
copii isteţi 

10000 
 

9000 

-

-

 
 
 
4 Programul 4 : 

Diversitate culturală 
şi artistică 

 

proiecte mari 
4.1. Proiectul Târgul 
de carte Alba 
Transilvana 

250000 162375

proiecte mici   

proiecte medii 
5.4. Cărţi pentru 
românii de 
pretutindeni 

30000 2000

 
 
 
 
 

5 

Programul 5 : 
Promovarea valorilor 
culturii române în 
circuitul naţional şi 
internaţional 

 proiecte mari 

5.1. Festivalul 
Internaţional 
„Lucian Blaga”  
5.2. „Lucian  Blaga 

– ediţii multilingve” 
5.3. Spaţiul mioritic 

– spaţiu european 

150000 
 

55000 
 
 

50000 

           97945

50000

-

 
 
 

6 

Programul 6 : 
Dezvoltarea 
profesională continuă 
a personalului 

proiecte mici 

6.1. Cea mai 
eficientă bibliotecă 
publică din judeţul 
Alba 

5000 -
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proiecte medii 
6.2. Participarea la 
cursuri de pregătire 
şi perfecţionare  

30000 2400

proiecte mari   - 
 total: 6 total: 16  total: 

946000  
total: 520048

                                                                                                                                          din care surse atrase: 24481 
 
Programele şi proiectele propuse în proiectul de management au fost realizate în limita fondurilor alocate. 
 
Pe lângă proiectele proprii realizate conform Proiectului de management, Biblioteca Judeţeană „Lucian Blaga” 

Alba a fost organizator în următoarele manifestări cultural-artistice: 
 

Nr. 
Crt. 

Denumirea proiectului Costuri realizate 

1. Colocviile romanului românesc contemporan 17500
2 Colocviul tinerilor scriitori 17500
3 Ocrotiţi de Eminescu 2156
4 Revista ETHOS 21, Publicaţiile:Grigore Vieru, Alba Iulia 9401
5 Revista ASTRA Blaj 21100
6 Festivalul Internaţional de Epigrame, caricatură, umor  7000
7 Zilele „Liviu Rebreanu” Aiud 3000
8 Colocviile de literatură şi arte 2000
9 Uniunea Scriitorilor, Filiala Alba Hunedoara – Premierea scriitorilor din 

judeţul Alba si Sedinta USR 
12214

10 Noaptea bibliotecilor, ediţia I 5000
11 Simpozion Dorin Pavel, Sebeş 11109
12 Lansări de carte: Doina Uricariu, Ana Blandiana, Valentin Uritescu ş.a. 3951
13 Proiect editare carte Ion Agârbiceanu 19200
  Total:131131 

 
 

 Analiza investiţiilor  în programe/proiecte în perioada de raportare relevă faptul că nivelul 

investiţiilor realizate (520048) este mai scăzut decât cel previzionat (946000). Acest fapt s-a datorat 

nerealizării unor proiecte (spre exemplu cele destinate dezvoltării sistemului informatic în 

biblioteca judeţeană, filiale, celelalte biblioteci publice din judeţ, reamenajării spaţiului, etc.) 

datorită limitărilor legislative privind investiţiile. 

 Ne propunem reluarea  unora dintre aceste proiecte absolut necesare unei activităţi moderne 

şi competitive, continuarea celor de succes şi iniţierea altor proiecte care să vină în întâmpinarea 

nevoilor comunităţii. 

 
d.3. analiza gradului de acoperire din surse atrase/venituri proprii a cheltuielilor instituţiei: - 
analiza veniturilor proprii realizate din activitatea de bază, specifică instituţiei pe categorii de 
bilete/tarife practicate: preţ întreg/preţ redus/bilet profesional/bilet onorific, abonamente, cu 
menţionarea celorlalte facilităţi practicate;  
 

     - analiza veniturilor proprii realizate din alte activităţi ale instituţiei; 

     - analiza veniturilor realizate din prestări de servicii culturale în cadrul parteneriatelor cu 

alte autorităţi publice locale;  

  Nu este cazul conform Legii bibliotecilor nr. 334/2002. 
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d.4. analiza gradului de creştere a surselor atrase/veniturilor proprii în totalul veniturilor;  
  
 Biblioteca Judeţeană a participat la concursuri de proiecte în vederea atragerii de fonduri 

guvernamentale  prin AFCN însă proiectele înscrise nu au fost selecţionate. Biblioteca Judeţeană a 

reuşit intrarea în Programul Biblionet prin care gradul surselor atrase în 2011 a crescut cu 1%, iar în 

2012 cu 8,45 %. Biblionet este un parteneriat între IREX, Ministerul Culturii și Patrimoniului 

National, Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale, Fundatia EOS (Educating for an 

Open Society), Asociatia Natională a Bibliotecarilor și Bibliotecilor Publice din România 

(ANBPR), Intuitext și bibliotecile publice românești. Acest nou serviciu existent în Biblioteca 

Judeţeană şi o bună parte a bibliotecilor publice din judeţul Alba creşte gama serviciilor destinate 

comunităţii judeţului Alba. În perioada analizată, s-a reuşit atragerea de importante donaţii de carte, 

din partea editurilor, fundaţilor culturale, autorilor şi a comunităţii. Acestea au intrat în fondurile 

bibliotecii judeţene, ale filialelor şi bibliotecilor publice din judeţ, iar o parte importantă a avut ca 

destinaţie comunităţile româneşti din Republica Moldova, Ucraina, Voivodina, Austria. De 

asemenea, au fost utilizate pentru diferite manifestări cu cartea, în cadrul parteneriatelor derulate cu 

instituţiile de învăţământ şi alte instituţii similare din judeţ. 

Ne propunem:  

- continuarea accesării de fonduri prin AFCN, Biblionet şi alte programe destinate culturii; 

- participarea, în calitate de partener, în cadrul unor proiecte pentru a dobândi experienţa necesară; 

- atragerea de sponsorizări şi donaţii din partea unor fundaţii, edituri, persoane fizice ori juridice 

interesate de actul cultural  

 
d.5. analiza ponderii cheltuielilor de personal din totalul cheltuielilor;    
           
  În perioada de raportare, ponderea cheltuielilor de personal a fost de  44%, ele înscriindu-se 

în limitele bugetare stabilite de către autoritate. 

Ne propunem menţinerea unui echilibru între cheltuielile de personal şi celelalte cheltuieli 

ale instituţiei, astfel încât să fie respectat cadrul legal, iar personalul să fie recompensat în funcţie de 

rezultate. 

 
 d.6. analiza ponderii cheltuielilor de capital din bugetul total;  
             

În ce priveşte ponderea cheltuielilor de capital, aceasta a fost de 1,66 %. S-au realizat 

investiţii modeste prin dotarea bibliotecii cu tehnică modernă de calcul în vederea optimizării 

activităţii, dar nu s-a reuşit dotarea cu un mijloc de transport pentru înlocuirea celui existent, uzat 

moral şi fizic; crearea de noi spaţii destinate lecturii şi depozitării, reabilitarea clădirii.   
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Ne propunem: dotarea cu tehnologia modernă necesară dezvoltării unor noi servicii de 

bibliotecă; achiziţionarea unui mijloc de transport necesar atât activităţilor diverse cu cartea în 

judeţ, în ţară şi în străinătate, cât şi celor de asistenţă de specialitate acordată bibliotecilor publice 

din judeţ; reabilitarea clădirii bibliotecii. 

 
d.7. analiza gradului de acoperire a salariilor din subvenţie/alocaţie. 
                 - gradul de acoperire a salarilor din subvenţie - 100 %           
Cheltuielile privind salariile s-au realizat conform reglementărilor legale. 

- ponderea cheltuielilor efectuate în cadrul raporturilor contractuale, altele decât contractele 

de muncă (drepturi de autor, drepturi conexe, contracte şi convenţii civile) – nu este cazul 

 
d.8. cheltuieli pe beneficiar, din care: - din subvenţie;  

     - din venituri proprii 
               În perioada 2010-2011, au existat următoarele cheltuieli pe beneficiar: 

- din subvenţie – 2977128 lei 

- din venituri proprii/surse atrase – 29053 lei 

Ne propunem: eficientizarea cheltuielilor /beneficiar, atragerea de surse extrabugetare prin 

proiecte şi donaţii.  

 
E. strategia, programele si planul de acţiune pentru îndeplinirea misiunii 
specifice a instituţiei, conform sarcinilor şi obiectivelor managementului: 

 
e.1. prezentarea strategiei culturale (artistice, după caz) pentru întreaga perioadă de 
management;  
 

 Mutaţiile survenite în societatea românească aflată într-o continuă schimbare, atât din punct 

de vedere economic, cât şi socio-cultural, determină o redimensionare permanentă a conţinutului şi 

sferei de preocupări ale instituţiilor de cultură, ele racordându-se în mod necesar imperativelor 

prezentului. Biblioteca publică este o bibliotecă de tip enciclopedic, cu funcţiuni complexe de 

centru  cultural, educaţional şi de informare, pusă în slujba unei comunităţi locale, înfiinţată, 

finanţată şi susţinută, după caz, de autorităţile administraţiei publice locale şi centrale.  

Componentă a sistemului naţional de biblioteci, Biblioteca Judeţeană „Lucian Blaga” Alba 

joacă un rol esenţial, deoarece asigură accesul egal şi neîngrădit la cunoştinţe, informaţii, învăţarea 

pe tot parcursul vieţii şi dezvoltarea creativităţii pentru toţi membrii comunităţii, indiferent de 

naţionalitate, vârstă, sex, religie, limbă, dizabilităti, statut social şi economic, nivel de educaţie şi le 

asigură acestora o diversitate de resurse şi servicii. 

  În acest context, fiind o componentă a sistemului educaţional, prin specificitatea 

instrumentelor cu care operează trebuie să-şi modeleze formele de activitate pentru a răspunde cât 

mai bine diverselor solicitări şi interese ale utilizatorilor.  
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DIAGNOZA MEDIULUI 

                             în care evoluează Biblioteca Judeţeană „Lucian Blaga” Alba:  

 MEDIUL EXTERN  

            Factorii sociali: 

• dezvoltarea societăţii informaţionale; 

• dezvoltarea învăţământului şi a cercetării ştiinţifice la toate nivelurile; 

• nevoia de educaţie permanentă; 

• apariţia de noi profesii; 

• reconversia profesională; 

• conştientizarea şi exercitarea drepturilor omului; 

• pericolul excluderii sociale a persoanelor cu dizabilităţi şi, în general, a oricărei minorităţi; 

• evoluţia ratei şomajului; 

      Factorii tehnologici: 

• evoluţia rapidă a tehnologiei informaţiei; 

• dezvoltarea sistemelor de comunicaţie; 

• creşterea impactului documentelor electronice şi audiovizuale. 

      Factorii economici: 

• economie de piaţă insuficient dezvoltată, marcată de efectele prelungite ale crizei; 

• nivelul scăzut al alocării bugetare; 

• liberalizarea pieţei muncii; 

• inflaţie; 

• creşterea exponenţială a costurilor de întreţinere; 

• putere de cumpărare redusă. 

      Factorii politici: 

• România este membră a Uniunii Europene; 

• legislaţie deficitară; 

• necesitatea alinierii legislaţiei la cea a Uniunii Europene; 

• reforma administraţiei; 

• utilizarea fondurilor comunitare; 

• ineficienţa legii sponsorizării. 

   

 MEDIUL INTERN  

Puncte forte: 

• biblioteca judeţeană face parte din sistemul naţional de biblioteci publice ; 

• deţine colecţii semnificative şi reprezentative de documente; 
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• organizează, valorifică şi diseminează informaţia; 

• asigură acces nediscriminatoriu la informaţie; 

• oferă o gamă largă de servicii şi de facilităţi; 

• oferă un spaţiu comunitar şi instituţional neutru; 

• propune publicului activităţi culturale şi educaţionale diverse, interesante, pornind de la 

nevoile acestuia 

  

Puncte slabe: 

• nivel scăzut al investiţiilor pentru sediu nou sau pentru extindere de spaţiu şi pentru dotări; 

• achiziţie insuficientă de documente, atât ca număr de exemplare, cât şi ca număr de titluri 

• nivel insuficient de informatizare a serviciilor (absenţa catalogului on-line, circulaţia 

documentelor neinformatizată etc.) 

• documente electronice şi audiovizuale insuficiente; 

• slaba motivare a personalului, afectat de reducerea drastică a salariilor, începând cu 

decembrie 2009 ( în comparaţie cu alte biblioteci publice din judeţ şi ţară unde sporurile 

prevăzute de Legea Bibliotecilor au intrat în salariul de bază) 

 

Oportunităţi: 

• piaţă largă de utilizatori cu nevoi diverse de lectură, informare şi petrecerea timpului liber 

• potenţial cultural-turistic deosebit, datorită reabilitării centrului istoric al municipiului Alba 

Iulia 

• necesitatea de integrare în structuri informaţionale europene 

• posibilităţi de afiliere la structuri profesionale europene şi internaţionale 

• existenţa unor surse de finanţare nerambursabilă destinate culturii şi educaţiei 

 

Ameninţări: 

• insuficienţa programelor guvernamentale strategice adresate bibliotecilor publice 

• insuficienţa resurselor financiare în plan local 

• constrângerile financiare şi legislative 

• slaba reprezentare a bibliotecilor la nivel naţional (absenţa unei direcţii a bibliotecilor în 

Ministerul Culturii) 
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        Strategia  de dezvoltare a Bibliotecii Judeţene „Lucian Blaga” Alba pe perioada 2012 – 

2016, bazată pe nevoile, cererile şi aspiraţiile culturale ale comunităţii judeţului Alba,  

stabileşte scopuri şi obiective, trasând direcţiile de acţiune viitoare care vizează:  

 Diversificarea şi modernizarea activităţilor de completare, înnoire şi prelucrare a 

colecţiilor Bibliotecii potrivit standardelor europene, evoluţiilor IT&C şi 

schimbărilor survenite în cerinţele de informare, studiu şi lectură ale utilizatorilor, de 

susţinere a educaţiei lor individuale, autodidacte şi instituţionale, la toate nivelurile; 

 Creşterea gamei activităţilor de animaţie culturală potrivit obiectivelor educaţiei 

permanente şi cerinţelor de a contribui la promovarea valorilor, dezvoltarea 

creativităţii personale, la formarea şi cultivarea unor variate deprinderi culturale şi a 

unor sănătoase convingeri civice, la optimizarea socializării persoanelor în 

comunitate şi la dezvoltarea societăţii democratice; 

 Consolidarea poziţiei de lider judeţean pe piaţa bibliotecară şi a informaţiei specifice, 

prin promovarea susţinută a imaginii bibliotecii, asigurarea unui nivel superior al 

pregătirii profesionale a salariaţilor şi consolidarea climatului de valorificare a 

potenţialului fiecărui angajat, precum şi prin derularea unor cât mai consistente şi 

variate programe/proiecte/activităţi la nivelul ofertei culturale;  

 Eficientizarea căilor şi mijloacelor de exercitare a funcţiei metodologice la nivelul 

întregii reţele de biblioteci publice din judeţ, pentru îmbunătăţirea performanţelor 

profesionale, instructiv-educative şi cultural-artistice ale acestora; 

 Continuarea automatizării serviciilor bibliotecii şi a implementării noilor tehnologii 

pentru o mai bună informare şi comunicare atât la nivelul instituţiei şi al comunităţii, 

câtprecum şi în plan naţional/extern; 

 Monitorizarea şi analizarea constantă a indicatorilor de performanţă, ca instrument 

de optimizare a politicilor culturale, în condiţiile promovării cu consecvenţă a 

principiilor de eficienţă în gestionarea mijloacelor financiare şi a resurselor umane şi 

materiale, la nivelul Bibliotecii Judeţene şi al întregii reţele de biblioteci publice din 

judeţ; 

 Intensificarea cooperării culturale şi profesionale locale, naţionale şi internaţionale, 

inclusiv în cadrul structurilor asociative profesionale, în scopul promovării 

excelenţei şi inovaţiei, optimizării şi diversificării serviciilor; 

 Promovarea unei politici coerente de marketing cultural. Pentru bibliotecă aceasta 

presupune modificarea produselor/serviciilor existente prin îmbunătăţirea calităţii  

lor şi eliminarea produselor/serviciilor depăşite, nereuşite sau care nu se mai bucură 



 32

de cerere, precum şi prin crearea produselor şi serviciilor noi, în concordanţă cu 

necesităţile beneficiarilor reali şi potenţiali ai săi. 

Activitatea bibliotecii centrată pe utilizator, orientată social, tehnologic şi multimedia, 

comunitar inovativă va asigura convergenţa conceptelor actuale – comunitate, comunicare, 

conversaţie şi conectare în beneficiul publicului larg. 

 
e.2. programele propuse pentru întreaga perioadă de management cu denumirea şi, după caz, 
descrierea13 fiecărui program, a scopului şi ţintei acestora, exemplificări;  
 

  

Urmărind îndeplinirea misiunii sale şi atingerea obiectivelor propuse pentru următoarea 

perioadă de management, Biblioteca Judeţeană „Lucian Blaga” Alba va derula următoarele 

programe: 

 
1. DESCHIS LA INFORMAŢIE. Creşterea gradului de acces al populaţiei la 

serviciile informatizate 
 

 Alături de serviciile tradiţionale, ne propunem o serie de proiecte care să genereze noi 

servicii pentru utilizatori şi să le dezvolte pe cele existente. Oferirea accesului liber la Internet 

pentru publicul judeţului Alba (prin Proiectul BIBLIONET – LUMEA ÎN BIBLIOTECA MEA), 

dezvoltarea bazei de date a bibliotecii, servicii de rezervare on-line şi reînnoire a împrumutului, 

crearea unei reţele judeţene cu o bază de date comună, accesul la Catalogul Naţional Partajat, 

Catalogul on-line, servicii de tipul Întreabă bibliotecarul, modernizarea paginilor web 

www.bjalba.ro şi www.albatransilvana.ro, informatizarea filialelor bibliotecii, iniţierea unui 

forum pe pagina web destinat utilizatorilor – sunt numai câteva dintre obiectivele acestui program. 

Publicul ţintă îl reprezintă nu numai utilizatorii familiarizaţi cu aceste tipuri de instrumente 

informaţionale, ci şi aceia care vor dori să se iniţieze în utilizarea lor. Pentru aceştia din urmă se vor 

organiza cursuri de iniţiere şi formare în utilizarea calculatorului şi a Internetului. 

 
2. LECTURĂ PUBLICĂ 
 

 Revitalizarea rolului bibliotecii ca instrument important în devenirea intelectuală şi 

spirituală a personalităţii umane impune folosirea celor mai adecvate modalităţi pentru afirmarea 

caracterului deschis şi dinamic al acestui spaţiu cultural, unde lectura dezvăluie sensurile şi 

semnificaţiile cunoaşterii umane. 

 În cadrul acestui program vom dezvolta proiectele Zilele Bibliotecii Judeţene „Lucian 

Blaga” Alba, Cafeneaua culturală, Caravana poveştilor, Lecturi împreună, Dacă e joi e poezie şi 

                                                 
13 Pentru o mai bună înţelegere autoritatea poate recomanda prin intermediul caietului de sarcini ca fiecare Program să 
poarte elemente de identificare distinctă (denumire), să aibă o descriere clară, inteligibilă, scop şi public ţintă 
definit/identificabil. 

http://www.bjalba.ro/
http://www.albatransilvana.ro/
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cafea ş.a., care vizează: optimizarea imaginii bibliotecii în comunitate; stimularea creativităţii, 

imaginaţiei, aptitudinilor artistice şi intelecuale ale copiilor şi tinerilor; schimburi benefice de 

informaţii, experienţe, cunoaştere între generaţii; valorificarea patrimoniului cultural, istoric, turistic 

al judeţului Alba şi al ţării; omagierea  unor renumiţi oameni de cultură, personalităţi ale ştiinţei, 

artei şi nu în ultimul rând lectura publică şi/sau individuală. 

 Prin proiectul Aproape de tine, cartea... ne vom adresa  categoriilor dezavantajate  ale 

comunităţii prin  diversificarea serviciilor adresate minorităţilor, grupurilor vulnerabile, altor 

categorii de public. 

 
 
3. ÎNNOIREA ŞI DIVERSIFICAREA COLECŢIILOR DE BIBLIOTECĂ 

 
Conform legii, creşterea anuală a colecţiilor trebuie să fie de minim 50 documente 

specifice la 1.000 locuitori. Raportată la solicitările tot mai diverse, la concurenţa reprezentată de 

alte medii de informare (presa scrisă, televiziunea,  internetul) achiziţia de carte este  încă 

insuficientă, unele domenii de mare interes precum dreptul, ştiinţele sociale şi cele aplicate având 

nevoie de o continuă actualizare şi completare.  La acestea se adaugă nevoia achiziţionării de non-

book-uri (audio-book-uri, cd-uri multimedia, e-book-uri) destinate atât persoanelor cu deficienţe de 

vedere, cât şi celor care utilizează calculatorul sau alte tehnologii moderne.  

Ne propunem atragerea de donaţii de carte dinspre edituri, alţi donatori sau prin intermediul 

schimburilor interbiliotecare.  

 
4. BIBLIOTECA – CENTRU CULTURAL ŞI EDUCAŢIONAL 

 
  Programul propune facilitarea accesului la cultură a publicului larg prin intermediul unor 

manifestări diverse, al schimburilor interculturale, biblioteca devenind liantul între culturi, domenii 

artistice, grupurile etnice şi membrii comunităţii. Pentru a realiza aceste deziderate ne propunem 

următoarele proiecte:   

Proiectul: Reabilitarea/Relocarea Bibliotecii Judeţene „Lucian Blaga” Alba. 

Proiectarea sau modernizarea clădirilor de bibliotecă publică trebuie să aibă în vedere mai mult 

funcţia ei comunitară, ca spaţiu cultural, de socializare şi de petrecere a timpului liber şi mai puţin 

aceea de spaţiu de depozit fizic de documente. Se vor asigura condiţii adecvate activităţii de 

lectură, informare, socializare şi de petrecere a timpului liber prin ambientare, dotări tehnice şi 

condiţii igienico-sanitare specifice, cu respectarea normelor de securitate şi siguranţă în muncă. 

Dispunerea rafturilor trebuie să permită accesul facil şi ergonomic la documente pentru toţi 

utilizatorii şi să respecte criteriile de exploatare în siguranţă pentru fiecare destinaţie a spaţiilor 

(depozit, acces public la raft, sală de lectură). Infrastructura proiectată şi/sau amenajată trebuie să 

prevadă garderobe, vestiare, instalaţie de climatizare şi instalaţie sanitară, accesul persoanelor cu 

dizabilităţi, echipamente electronice şi audiovizuale.  
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 În acest program intră proiectul Târgului de carte „Alba Transilvana”, unanim considerat a 

fi un forum temporar pentru producătorii şi consumatorii de cultură scrisă şi nu numai; stimularea 

unor activităţi conexe actului cultural care pot mări atractivitatea lui oferind accesul la cultură 

tuturor categoriilor sociale, inclusiv celor marginalizate sau defavorizate; promovarea şi 

cunoaşterea valorilor autentice, a personalităţilor pe care judeţul Alba le-a dăruit culturii naţionale; 

organizarea unor întâlniri cu caracter deschis şi în cadru neconvenţional etc. 

 Programul cuprinde şi proiectul Biblioteca şi dialogul comunitar – adresat minorităţilor 

etnice din judeţul Alba – proiect care va pune în valoare cultura şi tradiţiile acestora. În acest 

program intră şi proiectele educaţionale realizate cu liceele din Alba Iulia: Să ne cunoaştem 

valorile, Comunicând cu tinerii, Tinerii şi societatea etc.             

  

5. PROMOVAREA VALORILOR CULTURII ROMÂNE ÎN CIRCUITUL 

CULTURAL INTERNAŢIONAL 

Proiecte: 
 

• Festivalul Internaţional „Lucian Blaga”  desfăşurat la Sebeş, Lancrăm şi Alba Iulia  

este o manifestare cu tradiţie îndelungată, care a crescut calitativ an de an prin participarea 

unor personalităţi marcante din ţară şi străinătate. 

• Lucian Blaga – Ediţii multilingve. Publicarea operei blagiene în mai multe limbi de 

circulaţie internaţională şi promovarea acestora în ţară şi străinătate prin varii mijloace 

(târguri de carte, seminarii, sesiuni de comunicări, donaţii de carte ş.a.). 

• „Spaţiu mioritic – spaţiu european” – promovarea culturii româneşti în spaţiul european, 

cu accent pe valorificarea patrimoniului judeţului Alba.  Proiectul propune:  

- Dialoguri interculturale româno-polono-celtice; editarea unor lucrări multilingve 

în colaborare cu Universitatea Adam Mickievicz din Poznan şi Societatea de promovare a 

tradiţiilor lirice din ţările celtice, România şi Polonia, ARADOS;  

- Expoziţii itinerante: „Acasă la Blaga”, „Aron Cotruş, rapsod al latinităţii”, 

„Memoria locului. Oameni, fapte, întâmplari”  (fotografie, artă plastică, carte etc.) 

- Momente comemorative, întâlniri cu asociaţii culturale din ţările europene, cu 

scriitori şi diplomaţi, cu românii din diaspora, lansări de carte, evenimente artistice 

- Donaţii şi schimburi de carte 

• Cărţile Albei – proiect de promovare a cărţilor apărute cu sprijinul Consiliului Judeţean 

Alba, la editurile din judeţul Alba, în cadrul unor saloane naţionale şi internaţionale de carte 

• Cărţi pentru românii de pretutindeni.   Proiectul urmăreşte diseminarea culturii scrise 

româneşti, în special cea a judeţului Alba, în  rândul comunităţilor româneşti din lume: 
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- Dezvoltarea Filialei de carte românească ALBA IULIA din Chişinău şi a Filialei 

„LUCIAN BLAGA” din Ialoveni (Republica Moldova) prin: donaţii de carte, schimburi 

culturale, promovarea creatorilor din România şi Republica Moldova 

- Dezvoltarea punctelor de carte românească din Viena, Novi Sad, Cernăuţi cu sprijinul 

asociaţiilor româneşti din Austria, Serbia şi Ucraina 

- Continuarea dotării cu carte a  Filialei de carte românescă în Alcala de Henares 

(Spania), înfiinţată în anul 2012,  pentru comunitatea românească masivă din zona 

Madridului – prin colaborare cu asociaţiile româneşti şi cu universităţi şi biblioteci din 

Spania 

- Înfiinţarea unei filiale de carte pentru comunitatea românescă din Bulgaria 

 

6. COMUNICARE ŞI FORMARE PROFESIONALĂ 
 
  Programul urmăreşte dezvoltarea competenţelor  profesionale ale bibliotecarilor, 

îmbunăţăţirea imaginii instituţiei în rândul comunităţii prin participarea la colocviile profesionale 

realizate pe plan central şi judeţean, la cursurile de perfecţionare organizate de Centrul de Pregătire 

a Personalului din Cultură Bucureşti, la seminarii, work-shop-uri de specialitate etc. 

 Proiectul O nouă viziune asupra rolului bibliotecii publice în comunitate va continua să 

stimuleze interesul bibliotecarilor pentru autoperfecţionare şi optimizarea serviciilor bibliotecii. 

 
 
 
e.3. proiecte propuse14 în cadrul programelor;  
 

1.  Programul: DESCHIS LA INFORMAŢIE. Creşterea gradului de acces al 
populaţiei la serviciile publice informatizate 

                     
1.1. Proiectul   Bibliotec@ta  
 

Obiective şi activităţi: 
 Modernizarea paginilor web www.bjalba.ro, www.albatransilvana.ro 
 Servicii on-line pentru utilizatori: Întreabă bibliotecarul, Forum de discuţii, Biblioteca 

copiilor, Rezervări de carte on-line 
       Costuri: perioada 1.10.2012 – 31.12.2013 –  6000 lei 
                      anul 2014 - 3500 lei 
                      anul 2015 - 3500 lei 
                      anul 2016 - 3500 lei 
    
 

                                                 
14 În funcţie de specificul fiecărei instituţii, la acest punct (e.2.), la formularea solicitării privind prezentarea  proiectelor, 
autoritatea  va avea în vedere următoarele: 
- în cazul bibliotecilor, detalii concrete privind  proiectele/activităţile specifice din biblioteci (restaurare, lectură 

publică, împrumut etc.) se vor solicita  pentru 1 an. 

http://www.bjalba.ro/
http://www.albatransilvana.ro/
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1.2. Proiectul Dezvoltarea sistemului informatic în Biblioteca 
Judeţeană „Lucian Blaga”  

 
Obiective şi activităţi: 

 Optimizarea sistemului integrat de bibliotecă TINLIB prin achiziţia de tehnică de calcul 
performantă  şi implementarea noului sistem TINREAD (care permite accesarea on-line a 
bazei de date a bibliotecii de către utilizatori), Catalogul on-line 

 Informatizare filiale  
       
         Costuri: perioada 1.10.2012 – 31.12.2013 –  20000 lei  
 

                1.3. Proiectul   BIBLIONET  
 
Obiective şi activităţi: 

 acces public gratuit la Internet prin Programul naţional BIBLIONET în Biblioteca 
Judeţeană şi bibliotecile publice din judeţul Alba 

             Costuri:   perioada 1.10.2012 – 31.12.2013 –  7800 lei 
                                    
                       

Din care:  venituri atrase prin Programul naţional BIBLIONET – 20000 lei 
 
 
2. Programul: LECTURĂ PUBLICĂ 
 

2.1. Proiectul Zilele Bibliotecii Judeţene „Lucian Blaga” Alba   
 
Obiective şi activităţi: 

 promovarea imaginii şi serviciilor instituţiei în comunitate ; editarea publicaţiilor 
bibliotecii (Revista Lumina cărţii, Calendarul cultural ş.a.) 

 implicarea bibliotecii publice în valorificarea patrimoniului cultural şi spiritual, la nivel 
local şi regional 

 însuşirea conceptelor esenţiale ale ştiinţei informării şi a tehnicilor de informare de către 
toţi bibliotecarii, în cadrul colocviilor profesionale  

 editarea unor materiale aniversare Biblioteca Judeţeană « Lucian Blaga » Alba - 70 
 
Costuri:         perioada 1.10.2012 – 31.12.2013- 30000 lei  

                                         anul 2014  -  10000 lei  
                                         anul 2015 -   10000 lei 
                                         anul 2016  -  10000 lei   

 

2.2. Proiectul  Cafenea culturală  
 

Obiective şi activităţi: 
 valorificarea potenţialului cultural şi creativ al oamenilor de cultură din judeţ prin 

promovarea lor atât în mediile artistice şi culturale, cât şi în rândul publicului larg prin 
întâlniri cu caracter deschis şi în cadru organizat 

 aniversarea personalităţilor de seamă ale culturii române, ale judeţului Alba 
 încurajarea tinerelor talente 

            Costuri:  perioada 1.10.2012 – 31.12.2013- 12500 lei  
                                              anul 2014  -  10000 lei  
                                              anul 2015 -   10000 lei 
                                              anul 2016  -  10000 lei   
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2.3. Proiect: Aproape de tine, cartea... 
 

Obiective şi activităţi: 
Asigurarea şi diversificarea serviciilor pentru categoriile dezavantajate din comunitate:  

- Biblioteca în casa ta - destinat persoanelor dezavantajate care se află în 
imposibilitatea de a frecventa sediul bibliotecii; deservirea la domiciliu a acestor 
persoane cu publicaţiile solicitate, pe baza unei programări telefonice 

-  Cartea călătoare – destinat persoanelor cu deficienţe de vedere; se doreşte 
achiziţionarea aparatelor şi cărţilor audio pentru a le pune la dispoziţia acestei 
categorii de utilizatori 

- Învăţ la bibliotecă – serviciu destinat copiilor ai căror părinţi sunt plecaţi la lucru 
în străinătate şi doresc să îşi facă temele la bibliotecă, după orele de curs 

- Tabără de lectură – serviciu destinat copiilor defavorizaţi care, în timpul 
vacanţei de vară, doresc să participe la activităţi cu cartea, momente artistice, 
vizionări de filme  organizate în cadrul Secţiei pentru copii a bibliotecii 

 
       Costuri:  perioada 1.10.2012 – 31.12.2013- 7000 lei  

                                         anul 2014  -  5000 lei  
                                         anul 2015 -   5000 lei 
                                         anul 2016  -  5000 lei   

          
2.4. Proiect: Noaptea bibliotecilor 
 

Obiective şi activităţi: 
 Comunicarea colecţiilor prin activităţi diverse cu cartea, momente artistice, expoziţii 

de carte şi arte, lecturi publice. 
         Costuri: perioada 1.10.2012 – 31.12.2013- 15000 lei  

                                          anul 2014  -  5000 lei  
                                          anul 2015 -   5000 lei 
                                          anul 2016  -  5000 lei   
 
 

3. Programul: ÎNNOIREA ŞI DIVERSIFICAREA COLECŢIILOR DE 
BIBLIOTECĂ 

 
Obiective şi activităţi: 

 Achiziţie de documente de bibliotecă (carte, cd, dvd, audio-book, e-book etc)  
 Atragerea de donaţii (cărţi, reviste, cursuri universitare etc.) 
 Colecţiile trebuie să conţină documente relevante din toate domeniile cunoașterii  

       pentru toate categoriile de vârstă şi să includă atât documente tradiţionale, cât şi documente    
       realizate cu tehnologii moderne. 

 
       Costuri:  perioada 1.10.2012 – 31.12.2013- 230000 lei  

                       anul 2014  -  200000 lei  
                                        anul 2015 -   200000 lei 
                                        anul 2016  -  200000 lei   

 
Din care surse atrase: 5000 lei 
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4. Programul: BIBLIOTECA – CENTRU CULTURAL ŞI EDUCAŢIONAL 
 

4.1. Proiectul: Reabilitarea/Relocarea Bibliotecii Judeţene „Lucian 
Blaga” Alba 
 

       Obiective şi activităţi: 
 Proiectarea sau modernizarea clădirii bibliotecii având în vedere funcţia ei comunitară, 

ca spaţiu cultural, de socializare şi de petrecere a timpului liber; 
 Asigurarea condiţiilor adecvate activităţii de lectură, informare, socializare şi de 

petrecere a timpului liber prin ambientare, dotări tehnice şi condiţii igienico-sanitare 
specifice, cu respectarea normelor de securitate şi siguranţă în muncă.  

  
Costuri:          perioada 1.10.2012 – 31.12.2013 -   1.900.000 lei 

                                    anul 2014  -  50000 lei  
                                    anul 2015 -   50000 lei 
                                    anul 2016  -  50000 lei   

Notă: În măsura în care este posibil se va urmări atragerea unor fonduri nerambursabile 
destinate reamenajării sau reabilitării instituţiilor publice de cultură.  
 

4.2. Proiectul: Târgul de carte „ALBA TRANSILVANA”  
 

Obiective şi activităţi: 
 facilitarea accesului la cultură în cadrul unui târg de carte, unanim considerat a fi un 

forum temporar pentru producătorii şi consumatorii de cultură scrisă şi nu numai; 

 stimularea unor activităţi conexe actului cultural care pot mări atractivitatea lui oferind 

accesul la cultură tuturor categoriilor sociale, inclusiv celor marginalizate sau 

defavorizate; 

 promovarea valorilor culturale judeţene şi naţionale, punerea lor la dispoziţia publicului 

prin dezvoltarea marketingului cultural; 

       Costuri:   
                           perioada 1.10.2012 – 31.12.2013 -   200000 lei 
                                    anul 2014  -  200000 lei  
                                    anul 2015 -   200000 lei 
                                    anul 2016  -  200000 lei   

4.3. Proiectul: Dialoguri culturale intercomunitare 

      Obiective şi activităţi: 

  Identificarea valorilor cultural-istorice ale comunităţilor etnice şi religioase şi 
organizarea de activităţi culturale în care să fie antrenaţi membrii acestora, relevante 
pentru identitatea lor: lansări de carte, evocarea unor personalităţi, aniversări  

 Transformarea bibliotecii în spaţiu de interferenţă a activităţilor cultural – educative cu 
cele de valorificare optimă a loissir-ului (divertisment şi timp liber). 

       Costuri:   
                                   perioada 1.10.2012 – 31.12.2013 -   5000 lei 
                                    anul 2014  -  5000 lei  
                                    anul 2015 -   5000 lei 
                                    anul 2016  -  5000 lei   
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4.4. Proiectul: Revista fermecată pentru copii isteţi 

Obiective şi activităţi: 
 Implicarea bibliotecii în descoperirea şi promovarea de noi talente din rândul micilor 

cititori 
 Promovarea imaginii si serviciilor oferite utilizatorilor de către Secţia Împrumut pentru 

Copii 
 Realizarea de noi parteneriate cu instituţiile de învăţământ din judeţ 

       Costuri:   
                                   perioada 1.10.2012 – 31.12.2013-   7000 lei 
                                    anul 2014  -  7000 lei  
                                    anul 2015 -   7000 lei 
                                    anul 2016  -  7000 lei   

        4.5. Proiecte educaţionale: Să ne cunoaştem valorile; Tinerii şi 
societatea; Comunicând cu tinerii  

Obiective şi activităţi:  
 Proiectele vizează cultivarea deprinderilor de lectură la adolescenţi şi tineri, stimularea 

creativităţii şi dialogului, autocunoaşterea, cunoaşterea şi promovarea valorilor autentice, 
locale şi universale prin activităţi interactive. 

 
Costuri:   

                                   perioada 1.10.2012 – 31.12.2013-   5000 lei 
                                    anul 2014  -  5000 lei  
                                    anul 2015 -   5000 lei 
                                    anul 2016  -  5000 lei   
 
 

5. Programul: PROMOVAREA VALORILOR CULTURII ROMÂNE ÎN 
LUME 

 
5.1. Proiectul: Festivalul Internaţional “Lucian Blaga”  
 

Obiective şi activităţi: 
 desfăşurat la Sebeş, Lancrăm şi Alba Iulia, festivalul  are o tradiţie îndelungată, care a 

crescut calitativ an de an prin participarea unor personalităţi marcante din ţară şi 
străinătate. 

 Introducerea în circuitul naţional şi internaţional a valorilor culturale locale şi 
comunicarea lor publică, element esenţial în promovarea identităţii şi dezvoltării 
spirituale a comunităţii locale 

 
Costuri:   

                                   perioada 1.10.2012 – 31.12.2013-   100000 lei 
                                    anul 2014  -  100000 lei  
                                    anul 2015 -   100000 lei 
                                    anul 2016  -  100000 lei   
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5.2. Proiectul: Lucian Blaga – Ediţii multilingve şi anastatice 
  

Obiective şi activităţi: 
 Publicarea operei blagiene în mai multe limbi de circulaţie internaţională şi promovarea 

acestora în ţară şi străinătate prin varii mijloace (târguri de carte, seminarii, sesiuni de 
comunicări, donaţii de carte ş.a.) 

 Publicarea operei blagiene prin reproducerea fidelă (anastatică) a unor ediţii valoroase şi 
rare 

 
Costuri:  

                            perioada 1.10.2012 – 31.12.2013-   50000 lei 
                            anul 2014  -  50000 lei  
                            anul 2015 -   50000 lei 
                            anul 2016  -  50000 lei  
 

5.3. Proiectul: „Spaţiu mioritic – spaţiu european”  
 

Obiective şi activităţi: 
- Cărţile Albei. Proiect de promovare a cărţilor apărute cu sprijinul Consiliului 

Judeţean Alba, la editurile din judeţul Alba, în cadrul unor saloane naţionale şi 

internaţionale de carte. 

- Dialoguri interculturale româno-polono-celtice; editarea unor lucrări multilingve 

în colaborare cu Universitatea Adam Mickievicz din Poznan şi Societatea de promovare a 

tradiţiilor lirice din ţările celtice, România şi Polonia, ARADOS   

- Expoziţii itinerante „Acasă la Blaga”, „Aron Cotruş, rapsod al latinităţii”, 

„Memoria locului. Oameni, fapte, întâmplari”  (fotografie, artă plastică, carte etc.),  

- Momente comemorative, întâlniri cu asociaţii culturale din ţările europene, cu 

scriitori şi diplomaţi, cu românii din diaspora, lansări de carte, evenimente artistice, 

- Donaţii şi schimburi de carte  

       Costuri: perioada 1.10.2012 – 31.12.2013-   50000 lei 
                      anul 2014  -  50000 lei 
                      anul 2015 -   50000 lei 
                      anul 2016  -  50000 lei   
 

5.4. Proiectul: Cărţi pentru românii de pretutindeni 
 
Obiective şi activităţi: 

                     Proiectul urmăreşte diseminarea culturii scrise româneşti, în special cea a   judeţului 
Alba, în  rândul comunităţilor româneşti din întreaga lume prin donaţii de carte, schimburi culturale, 
dezvoltarea de parteneriate cu asociaţii culturale ale românilor din diaspora. 

 Dezvoltarea Filialei de carte românească ALBA IULIA din Chişinău şi a Filialei 
„LUCIAN BLAGA” din Ialoveni (Republica Moldova) prin: donaţii de carte, 
schimburi culturale, promovarea creatorilor din România şi Republica Moldova 

 Dezvoltarea punctelor de carte românească din Viena, Novi Sad, Cernăuţi cu 
sprijinul asociaţiilor româneşti din Austria, Serbia şi Ucraina 

 Continuarea dotării cu carte a  Filialei de carte românescă în Alcala de Henares,  
pentru comunitatea românească masivă din zona Madridului – prin colaborare cu 
asociaţiile româneşti şi cu universităţi şi biblioteci din Spania 
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 Înfiinţarea unei filiale de carte pentru comunitatea românescă din Bulgaria   
     

 Costuri:       perioada 1.10.2012 – 31.12.2013–  30000 lei 
                      anul 2014 -   30000 lei 
                      anul 2015  -  30000 lei   
                      anul 2016 -   30000 lei 
                       

6.  Programul: COMUNICARE ŞI FORMARE PROFESIONALĂ 
 

6.1. Proiectul: O nouă viziune asupra rolului bibliotecii publice în 
comunitate  

 
Obiective şi activităţi: 

 crearea unei identităţi distincte a bibliotecilor publice şi creşterea vizibilităţii lor 
în comunitate 

 stimularea interesului bibliotecarilor pentru autoperfecţionare şi optimizarea 
serviciilor bibliotecii publice 

      
 Costuri:       perioada 1.10.2012 – 31.12.2013 –  10000 lei 
                      anul 2014 -   10000 lei 
                      anul 2015  -  10000 lei 
                      anul 2016  -  10000 lei 

 
6.2. Proiectul: Participarea la cursuri de pregătire şi perfecţionare pe plan 
naţional  

 
Obiective şi activităţi: 

 dezvoltarea competenţelor  profesionale ale bibliotecarilor,  
  participarea la cursuri de perfecţionare organizate de Centrul de Pregătire a 

Personalului din Cultură Bucureşti, la seminarii, work-shop-uri de specialitate 
etc. 

          Costuri: perioada 1.10.2012 – 31.12.2013–  10000 lei 
                      anul 2014 -   10000 lei 
                      anul 2015  -  10000 lei   
                      anul 2016  -  10000 lei   
 
 
 
e.4. alte evenimente, activităţi15, specifice instituţiei planificate pentru perioada de 
management; 
 
 În trimestrul IV al anului 2012, Biblioteca Judeţeană va derula proiectele prevăzute pentru 

această perioadă, după cum urmează: 

- COLOCVIILE ION AGÂRBICEANU 

- EXPOZIŢIE ŞI SIMPOZION INTERNAŢIONAL DE MAIL ART „EX LIBRIS 

ÎN SECOLUL XXI” 

- PREMIILE ANUALE ALE REVISTEI ACASA 

 
15 Programe, după caz,  proiecte, acţiuni, evenimente etc. ocazionale, care prin natura lor nu fac parte din activitatea 
curentă a instituţiei dar prin care managerul apreciază că va putea facilita realizarea sarcinilor şi obiectivelor 
manageriale.  
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- CĂRŢILE ALBEI. Zilele Bibliotecii Judeţene „Lucian Blaga” Alba 

- NOAPTEA BIBLIOTECILOR, EDIŢIA A II-A 

 Biblioteca Judeţeană va organiza şi alte activităţi precum: expoziţii tematice de carte, 

medalioane literare, evocări, retrospective istorico-literare, colocvii, seminarii, aniversări ale unor 

personalităţi sau evenimente. De asemenea, va sprijini derularea altor evenimente culturale în 

calitate de partener, colaborator sau coorganizator.   Printre manifestările tradiţionale se numără: 

 
Nr. 
Crt. 

Denumirea proiectului 

1. Colocviile romanului românesc contemporan 
2 Colocviul tinerilor scriitori 
3 Ocrotiţi de Eminescu 
4 Revista ETHOS 21, Publicaţii aniversare (ex. Alba Iulia,Grigore 

Vieru etc.) 
5 Revista ASTRA Blaj 
6 Festivalul Internaţional de Epigrame, caricatură, umor  
7 Zilele „Liviu Rebreanu” Aiud 
8 Colocviile de literatură şi arte 
9 Uniunea Scriitorilor, Filiala Alba-Hunedoara – Premierea 

scriitorilor din judeţul Alba şi Şedinţa USR 
 
F. previzionarea evoluţiei economico-financiare a instituţiei, cu menţionarea resurselor 
financiare necesare de alocat de către autoritate: 
 
f.1. previzionarea evoluţiei economico-financiare a instituţiei pentru următorii 4 ani (perioada 
proiectului de management), corelată cu resursele financiare necesare de alocat din 
subvenţia/alocaţia acordată instituţiei de către Consiliul judeţean Alba.  
 „Situaţia politică din ţară afectează semnificativ economia. Deprecierea monedei este doar 

unul din barometrele care indică cert instabilitatea, chiar regresul în ceea ce priveşte acum sectorul 

financiar. Lângă leu se găsesc suficient de mulţi indicatori ce arată că nu mergem bine pe un grafic 

dorit crescător. Drept exemplu, Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (BERD) a 

estimat recent ca negativă prognoza de creditare economică a României pentru anul în curs, de la 

1,2 la 0,8%, ca şi pentru 2013, atrăgând atenţia că situaţia externă dificilă şi criza politică din ţară ar 

putea afecta pe termen scurt PIB. Calculul BERD aferent acestui an readuce România la cota 

raportului dat publicităţii în luna mai, atunci când numita instituţie bancară ridicase previziunile de 

la 0,8 la 1,2 procente. O inversare a cifrelor. Banca întrevede o înrăutăţire a aşteptărilor în ceea ce 

priveşte creşterea economică pe 2013.”16 

 Previzionarea evoluţiei cheltuielilor privind salariile este dificil de întreprins în situaţia dată.  

Totuşi, raportat la perioada precedentă şi ţinând cont de rata previzionată a inflaţiei, precum şi de 

nevoile viitoare ale instituţiei, anticipăm următoarele cheltuieli: 

 

                                                 
16 http://www.ziare.com/berd/romania 

http://www.ziare.com/berd/
http://www.ziare.com/economie/criza/
http://www.ziare.com/economie/pib/
http://www.ziare.com/berd/romania-stiri/
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• previzionarea evoluţiei cheltuielilor de personal ale instituţiei; 
                                    anul 2012 -  480000 lei 
          anul 2013 -  563000 lei 
                                    anul 2014 -  563000 lei  
                                    anul 2015 -  563000  lei 
                                    anul 2016 -  563000  lei  
 
• previzionarea evoluţiei veniturilor propuse a fi atrase de către candidat, cu 

menţionarea surselor vizate 
                                     perioada 2012/2013 – 20000 lei 
           anul 2014 – 10000 lei 
                                     anul 2015 – 10000 lei 
                                     anul 2016  - 10000 lei  

Aceste venituri vor fi atrase prin accesarea de fonduri nerambursabile destinate culturii prin 
programe precum AFCN, Programul BIBLIONET, Fundaţia Soros etc. 
 

• previzionarea evoluţiei economico-financiare a instituţiei:  
 

Nr. 
crt. Categorii 2012 

 
2013 

 

 
2014 

 
2015 

 
2016 

  Prevăzut 
(Lei) 

Realizat
(Lei) 

Prevăzut
(Lei) 

Prevăzut
(Lei) 

Prevăzut 
(Lei) 

Prevăzut
(Lei) 

1. Venituri 
proprii 
(totalitatea 
surselor 
atrase) 

20000 45631 20000 10000 10000 10000 

2. Subvenţii 
/alocaţii 

1338000  1350000 1350000 1350000 1350000 

808000 787000 787000 787000 787000 3. - Cheltuieli 
de 
întreţinere 
– cheltuieli 
de capital: 
investiţii 

50000 19000000 10000 10000 10000 

480000 
 

 
563000 

 
563000 

 
563000 

 
563000 

4. Cheltuieli de 
personal, din 
care: 
– cheltuieli 
cu 
colaboratorii 
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 Menţionăm că structura investiţiilor este următoarea: 

Anul 2012 – 50000 lei (informatizare, achiziţia unui mijloc de transport). 

Anul 2013 – 1.900.000 lei (reabilitare clădire/ relocare, amenajări, dotări etc.) 

                  Anul 2014 -   10000 lei (dotări IT, echipamente, rafturi etc.) 

                  Anul 2015  -  10000 lei  (programe IT, echipamente audiovizuale) 

                  Anul 2016  -  10000 lei  (modernizări şi echipamente)  

 
f.2. previzionarea evoluţiei costurilor17 aferente proiectelor (din programele propuse) prin 
realizarea unei proiecţii financiare privind investiţiile preconizate18 în proiecte, pentru 
întreaga perioadă de management19  
       Costurile aferente  celor 67 de proiecte propuse a fi realizate în următoarea perioadă de 
management (1 octombrie 2012- 31 decembrie 2016)  sunt  repartizate astfel: 
 
- perioada 1 octombrie 2012- 31 decembrie 2013 – 2715300  lei, din care 20000 lei reprezintă  
fonduri atrase prin programul Biblionet; 
- anul 2014 – 710500 lei, din care 10000 lei reprezintă  fonduri atrase; 
- anul 2015 – 710500 lei, din care 10000 lei reprezintă  fonduri atrase; 
- anul 2016 – 710500 lei, din care 10000 lei reprezintă  fonduri atrase. 
 
f.3. proiecţia20 veniturilor proprii realizate din activitatea de bază, specifică instituţiei pe 
categorii de bilete/tarife practicate.  
                                               
 Nu este cazul conform Legii Bibliotecilor nr. 334/2002. 
 
 

Sincronizându-şi mesajul funcţional cu cel al altor instituţii de cultură şi educaţie, 

aplicând prevederile Strategiei naţionale de dezvoltare a bibliotecilor româneşti, Biblioteca 

Judeţeană „Lucian Blaga” Alba, prin valorosul potenţial informativ, material şi uman pe care 

îl deţine, contribuie la ridicarea nivelului general de cunoaştere al utilizatorilor serviciilor 

sale, precum şi la o mai bună integrare a valorilor spirituale din acest spaţiu geografic în 

cultura naţională şi universală. 

      

                                                 
17 Conform tabelului din anexa nr. 1 la caietul de sarcini: tabelul valori de referoinţă. 
18 Conform tabelului din anexa nr. 2 la caietul de sarcini: tabelul investiţiilor în programe. 
19 Din perspectiva autorităţii, previzionarea cheltuielilor aferente programelor/proiectelor reprezintă o informaţie extrem 
de utilă care va sta la baza negocierii  clauzelor  contractului de management şi  a programului minimal anual. 
20 Conform tabelului din anexa nr. 2 la caietul de sarcini: tabelul veniturilor proprii realizate din activitatea de bază, 
specifică instituţiei pe categorii de bilete/tarife practicate. 



ANEXA nr. 32 la Proiectul de management 
 
TABEL  VALORI DE REFERINŢĂ21:  
 
 

Categorii de 
investiţii în 
proiecte22 

Limite valorice 
ale 

investiţiei în proiecte 
din perioada precedentă23 

(de la 2009 la 2012)  
 

Limite valorice ale 
investiţiei în proiecte 

propuse 24 pentru perioada de 
management  

(de la 2012 la 2016)  
 

(1) (2) (3) 
Mici De la 450 lei până la 4000 De la 0 lei până la 5000 

Medii De la 5000 lei până la 50000 De la 5000 lei până la 50000 
Mari De la 50000 lei până la 200000 Peste 50000 

 
 
 
 
 
 

 

                                                 
21 Valorile de referinţă pentru proiectele realizabile pe durata managementului urmează să fie propuse de către candidat în urma analizei datelor din subcapitolul III.5.1. din 
caietul de sarcini (după caz, completate cu informaţii solicitate de la instituţie). Limitele valorice astfel rezultate urmează a constitui: 1. elementul de calcul pentru proiecţia 
financiară şi 2. limite superioare de cheluieli pentru management, a căror depăşire atrage răspunderea managerului.  
22 Împărţirea pe trei categorii de referinţă (mici, medii, mari) permite previzionarea pentru întreaga perioadă de management a costurilor legate de proiecte. 
23 În lipsa altor informaţii, pot fi utilizate datele din subcapitolul III.5.1. din caietul de sarcini (după caz, completate cu informaţii solicitate de la instituţie). 
24 Stabilirea limitelor valorice maxime ale investiţiei în proiect reprezintă dimensionarea financiară a proiectului ca unitate de referinţă pentru un interval de timp prestabilit 
(perioada de management). 
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ANEXA nr. 33 la Proiectul  de management 
TABELUL  INVESTIŢIILOR ÎN PROGRAME25 

TOTAL 29 
Investiţia în program  (LEI)  

 
 

Categorii 
de 

Investiţii 26 
 proiecte 

 
Nr. 

proiecte 
perioada 

1.10.2012- 
31.12.2013 

Investiţie 
27 în 

Proiecte  
perioada 

1.10.2012- 
31.12.2013 

Nr. de 
proiecte 
în anul 
2014 

Investiţie 
în 
Proiecte  
 anul 

2014 

 
Nr. de 

proiecte 
în anul 
2015 28 

 
Investiţie  
în 
Proiecte  
anul 2015 

 
Nr. de 

proiecte 
în anul 
2016 

  
Investiţie 
în 
Proiecte  

anul 2016 
1.10.2012- 
31.12.2013 

Anul 
2014 

Anul  
2015 

Anul 
2016 

 
(0) 

 
(1) 

 
(2) 

 
(3) 

 
(4) 

 
(5) 

 
(6) 

 
(7) 

 
(8) 

 
(9) 

 
(10) 

 
(11) 

 
(12) 

 
(13) 

 
(14) 

0-5000 lei 

  

1 3500 

 
 
1 

 
 
3500 

 
 
1 3500 

5000-
50000 lei 

 
3 

 
33800 - - 

 
- 

 
- 

 
- - 

 

(1) 

Programul 1:30 
Deschis la 
informaţie. 
Creşterea 

gradului de 
acces al 

populaţiei la 
serviciile 
publice 

informatizate 
(3 proiecte) 

Peste 
50000  lei 

  
  

   
 

 
 
 
 
 
33800 

 
 
 
 
 
3500 

 
 
 
 
 
3500 
 

 
 
 
 
 
3500 

0-5000 lei   2 10000 2 10000 2 10000 

5000-
50000 lei 

 
 
4 

 
 
64500 

 
2 

 
20000 

 
 
2 

 
 
20000 

 
 
2 

 
20000 

 

(2) 

 

Programul 2:  

Lectura 

publică  

(4 proiecte) 
Peste 
50000  lei 

  
  

   
 

 
 
 
64500 

 
 
 
30000 

 
 
 
30000 

 
 
 
30000 

0-5000 lei         (3) Programul 3:  
Înnoirea şi 
diversificarea 5000-

50000 lei 
        

 
 
230000 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

                                                 
25 Tabelul devine cel mai important document al managementului, reprezentând baza de negociere a contractului de management în privinţa cheltuielilor materiale aferente 
Programelor propuse, pentru întreaga perioadă a managementului. 
26 Investiţiile în proiecte urmează a se încadra în limitele  (mici, medii, mari) propuse de candidat în tabelul valorilor de referinţă (anexa n. 1.). 
27 Candidatul trebuie să precizeze valoarea cumulată a investiţiei, în raport cu numărul de proiecte, din respectiva subcategorie. 
28 Anul „x” reprezintă al doilea, al treilea, după caz al patrulea şi/sau al cincilea an de management, în funcţie de perioada de management stabilită de autoritate. Coloanele (5) 
şi (6) se vor multiplica în funcţie de numărul de ani pentru care se întocmeşte proiectul de management. Candidatul în coloana (5) trebuie să precizeze câte proiecte din care 
categorie doreşte să realizeze în fiecare an al managementului, iar la coloana (6) valoarea estimată a investiţiei în realizarea proiectului. 
29 Se calculează valoarea totală,  pe programe, pentru întreaga perioadă de management. Coloanele (7) şi (8) se vor multiplica în funcţie de numărul de ani pentru care este 
întocmit proiectul de management. 
30 Rândul (2) se va multiplica în funcţie de numărul programelor. Este necesară menţionarea denumirii programului, conform descrierii făcute la pct. e.3.al proiectului de 
management. 
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colecţiilor de 
bibliotecă Peste 

50000  lei 

 
1 

 
230000  

1 
 
200000 

 
1 

 
200000 

 
1  

200000 

 
200000 
 
 

 
200000 

 
200000 

0-5000 lei 2 10000 2 10000 2 10000 2 10000 
5000-
50000 lei 

1 7000 1 7000 1 7000 1 7000 
(4) Programul 4:  

Biblioteca – 
centru 
cultural şi 
educaţional 
(5 proiecte) 

Peste 
50000  lei 

 
2 

 
2100000 1 200000 

 
1 

 
200000 

 
1 

 
200000 

2117000 

 
 
 
217000 

 
 
 
217000 

 
 
 
217000 

0-5000 lei         

5000-
50000 lei 

 
3 

 
130000 3 130000 

 
3 

 
130000 

 
3 

 
130000 

(5) Programul 5: 
Promovarea 
valorilor 
culturii 
române în 
lume 
(4 proiecte)  

Peste 
50000  lei 

 
1 

 
100000  

1 
 
100000 

 
1 

 
100000 

 
1 

 
100000 

230000 

 
 
 
 
230000 

 
 
 
 
230000 

 
 
 
 
230000 

0-5000 lei         
5000-
50000 lei 

 
2 

 
20000 

 
2 

 
20000 

 
2 

 
20000 

 
2 

 
20000 

(6) Programul 6: 
Comunicare 
şi formare 
profesională 
(2 proiecte) 

Peste 
50000  lei 

  
  

    
20000 

 
 
 
20000 

 
 
 
20000 

 
 
 
20000 

 

 TOTAL31 , 
 
    4846800 lei 
din care: 

 
- 
 

 
 
 
 
 
 

19 

 
 
 
 
 
 

2715300 
 

 
 
 

16 

 
 
 
 

710500 
 

 
 
 

16 

 
 
 
 
 
 

710500 
 

 
 
 
 
 
 

16 

 
 
 
 
 
 

710500 
 

- Total 
investiţie în 
proiecte în 

per. 
1.10.2012-
31.12.2013 

 
2715300  
din care: 

Total 
investiţie 

în 
proiecte 
în 2014 

 
 

710500 
din care: 

Total 
investiţie 

în 
proiecte 
în  2015 

 
 

710500 
din care: 

Total 
investiţie 

în 
proiecte 
în 2016 

 
 

710500 
din care: 

 Surse 
atrase32:  
50000 lei 

 
- 

  
20000  10000  

 
10000 

     
10000 20000 

 
10000 

 
10000 

 
10000 

(5) Bugetul 

autorităţii33 

 

- 

  

2695300 

 

- 

 

700500 
- 

 

700500 

 

- 

 

700500 

 

2695300 

 

700500 

 

700500 

 

700500 

                                                 
31 Se calculează Totalul pe coloanele (3), (4), . 
32 Rândul (4) reprezintă asumarea managerului în privinţa atragerii de fonduri/producerii de venituri proprii. Se completează cu estimările candidatului ca scop realizabil auto-
propus, privind atragerea de fonduri din alte surse decât bugetul solicitat din partea Autorităţii. 
33 Finanţarea care se solicită a fi asigurată din subvenţia, după caz, alocaţia bugetară acordată instituţiei de către autoritate. 
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                                                                                                                                           ANEXA nr. 34 la Proiectul de management 
 
 
TABELUL  VENITURILOR PROPRII REALIZATE DIN ACTIVITATEA DE BAZĂ, SPECIFICĂ INSTITUŢIEI PE CATEGORII DE 
BILETE/TARIFE PRACTICATE 
 
 

 
nr. de 

proiecte34 proprii 
nr. de 

beneficiari35 
nr. de 

bilete36 

Venituri  
Propuse 
(mii lei) 

 
(1) (2) (3) (4) 

 
(5) 

Anul de 
referinţă37 

    

Primul an     

Anul x     

Total38     

 
                                Notă: Nu este cazul pentru biblioteca publică. 

                                                 
34 Numărul de Proiecte proprii propuse (în funcţie de specificul instituţiei), fără a fi cuprinse proiecte găzduite, evenimente ocazionale etc. 
35 Beneficiarul specific instituţiei: vizitatori, cititori, spectatori etc., după caz. Coloana (3) va conţine estimarea privind numărul beneficiarilor, inclusiv cei care accesează gratuit 
sau cu bilete onorifice/invitaţii. 
36 Coloana (4) va conţine estimările privind Biletele de intrare, evidenţiate în contabilitate, pentru care se înregistrează contravaloarea în bani, indiferent de valoarea sau de 
tipul lor (bilet cu preţ întreg/redus, profesional, cu excepţia biletului onorific cu valoare zero lei). 
37 Rândul „anul de referinţă” va cuprinde informaţiile aferente, oferite de autoritate în caietul de sarcini, completate, după caz cu informaţii solicitate de la instituţie. 
38 Cifrele reprezintă scopul realizabil în privinţa veniturilor proprii  realizate din activitatea de bază. 
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