
ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Caietului de obiective pentru încredințarea,  

prin concurs de proiecte, a managementului Bibliotecii Județene „Lucian Blaga” Alba  

- instituție de cultură din subordinea Consiliului Județean Alba - 

 

Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţa ordinară, publică, în data de 26 ianuarie 2017;

 Luând în dezbatere: 

- proiectul de hotărâre privind aprobarea Caietului de obiective pentru încredințarea, prin 

concurs de proiecte, a managementului Bibliotecii Județene „Lucian Blaga” Alba - instituție de 

cultură din subordinea Consiliului Județean Alba; 

 - expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea Caietului de obiective 

pentru încredințarea, prin concurs de proiecte, a managementului Bibliotecii Județene „Lucian 

Blaga” Alba - instituție de cultură din subordinea Consiliului Județean Alba; 

- raportul de specialitate nr. 952/18 ianuarie 2017 comun, al Direcției gestionarea 

patrimoniului și Biroului resurse umane din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 

Județean Alba; 

Ținând cont de avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 3 Administrație publică 

locală, juridică și ordine publică și de avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 4 

Educație, cultură, tineret, ONG-uri și sport; 

Având în vedere prevederile: 

- art. 91 alin. 5 lit. a pnct. 4 și art. 91 alin. 2 lit. c din Legea nr. 215/2001 a 

administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  

- O.U.G. nr. 189/2008 privind managementul instituțiilor publice de cultură, cu 

modificările și completările ulterioare; 

- Ordinului ministrului culturii nr. 2.799/2015 pentru aprobarea Regulamentului-cadru 

de organizare şi desfăşurare a concursului de proiecte de management, a Regulamentului-cadru 

de organizare şi desfăşurare a evaluării managementului, a modelului-cadru al caietului de 

obiective, a modelului-cadru al raportului de activitate, precum şi a modelului-cadru al 

contractului de management; 

 În temeiul art. 97 şi art. 115 alin. 1 lit. c din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice 

locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

HOTĂRÂRE 

Art. 1. Se aprobă Caietul de obiective pentru pregătirea concursului de proiecte de 

management la Biblioteca Județeană „Lucian Blaga” Alba, conform anexei - parte integrantă a 

prezentei hotărâri 

Art. 2. Președintele Consiliului Județean Alba prin intermediul Direcției gestionarea 

patrimoniului și Biroului resurse umane din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Alba 

va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

Art. 3. Prin intermediul secretarului Județului Alba prezenta hotărâre se publică în 

Monitorul Oficial al Judeţului Alba şi pe pagina de internet www.cjalba.ro, se înaintează și se 

comunică: Prefectului Judeţului Alba, Președintelui Consiliului Județean Alba, Bibliotecii 

Județene „Lucian Blaga” Alba, Direcţiei juridică şi relații publice, Direcției gestionarea 

patrimoniului și Biroului resurse umane din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 

Judeţean Alba. 

  

                   CONTRASEMNEAZĂ 

       PREŞEDINTE,                          SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

     Ion  DUMITREL                     Vasile BUMBU 

                                                               

 

 

 

Nr. 22 

Alba Iulia,  26 ianuarie 2017  



Anexa la Hotărârea 

 Consiliului Județean Alba nr. 22/26 ianuarie 2017 

 

 

CAIET DE OBIECTIVE 

pentru pregătirea concursului de proiecte de management  

la Biblioteca Județeană ”Lucian Blaga” Alba 

 

  Perioada de management este de 3 ani și 10 luni, începând cu luna martie 2017. 

  

Capitolul I –Tipul instituţiei 
 Tipul instituţiei publice de cultură, denumită în continuare instituţia: bibliotecă publică 

   Biblioteca Judeţeană „Lucian Blaga” Alba funcționează în subordinea Consiliului 

Judeţean Alba, în baza Regulamentului de organizare și funcționare întocmit în conformitate cu 

prevederile Legii nr. 334/2002 a bibliotecilor, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare a bibliotecilor publice. 

          Sediul Bibliotecii Judeţene „Lucian Blaga” Alba este în municipiul Alba Iulia, str. 

Trandafirilor, nr. 22, județul Alba. 

   Activitatea Bibliotecii Judeţene „Lucian Blaga” Alba, denumită în continuare Biblioteca, 

este finanțată din subvenţii acordate din bugetul local, prin bugetul Consiliului Județean Alba.  

   Conform Regulamentului de organizare și funcționare al instituţiei, aprobat prin 

Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 27/25 februarie 2016, Biblioteca Judeţeană „Lucian 

Blaga” Alba asigură egalitatea accesului la informaţii şi la documentele necesare informării, 

educaţiei permanente, petrecerii timpului liber şi dezvoltării personalităţii utilizatorilor, fără 

deosebire de statut social ori economic, vârstă, sex, apartenenţă politică, religioasă ori etnică. 

Atribuţiile şi activităţile specifice instituţiei sunt următoarele: 

a.) constituie, organizează, prelucrează, dezvoltă, conservă şi pune la dispoziţia 

utilizatorilor colecţii enciclopedice de documente; 

b.) asigură servicii de împrumut de documente la domiciliu şi de consultare în sălile de 

lectură, de informare comunitară, documentare, lectură şi educaţie permanentă, prin secţii, filiale 

ori puncte de informare şi împrumut; 

c.) achiziţionează, constituie şi dezvoltă baze de date, organizează cataloage şi alte 

instrumente de comunicare a colecţiilor, în sistem tradiţional şi/sau automatizat, formează şi 

îndrumă utilizatorii în folosirea acestor surse de informare; 

 d.) desfăşoară sau oferă, la cerere, activităţi/servicii de informare bibliografică şi de 

documentare, în sistem tradiţional sau informatizat; 

 e.) facilitează, potrivit resurselor şi oportunităţilor, accesul utilizatorilor şi la alte colecţii 

ori baze de date, prin împrumut interbibliotecar intern şi internaţional ori servicii de accesare şi 

comunicare la distanţă; 

 f.) iniţiază, organizează sau colaborează la programe şi acţiuni de diversificare, 

modernizare şi automatizare a serviciilor de bibliotecă, de valorificare a colecţiilor de documente 

şi a tradiţiilor culturale, de animaţie culturală şi de educaţie permanentă; 

 g.) efectuează, în scopul valorificării colecţiilor, studii şi cercetări în domeniul 

biblioteconomiei, ştiinţelor informării şi al sociologiei lecturii, organizează reuniuni ştiinţifice de 

profil, redactează şi editează produse culturale necesare membrilor comunităţii; 

 h.) întocmeşte rapoarte periodice de autoevaluare a activităţii; 

 i.) colecţionează, organizează, valorifică şi conservă colecţii reprezentative de cărţi, 

periodice şi alte documente grafice şi audio-vizuale adaptate numărului de locuitori ai judeţului 

şi structurii socio-profesionale a populaţiei din municipiul Alba Iulia şi din judeţ; 

j.) îndeplineşte funcţia de depozit legal al statului pentru judeţul Alba, primind în acest 

scop, gratuit, de la agenţii economici producători din judeţ, câte un exemplar din cărţile, 

periodicele şi celelalte documente grafice şi audio-vizuale pe care le realizează potrivit 

prevederilor legale în domeniu. 

   Biblioteca Judeţeană „Lucian Blaga” Alba asigură asistenţă de specialitate pentru 

bibliotecile municipale, orăşeneşti şi comunale din judeţul Alba, constând în coordonarea 

activităţilor curente, programare, completarea colecţiilor, aplicarea normelor de biblioteconomie, 

de evidenţă şi strategie culturală locală prin: îndrumarea directă pe teren; organizarea unor 

consfătuiri, schimburi de experienţă, dezbateri; elaborarea unor materiale de metodologie 



bibliotecară; efectuarea de studii, cercetări, analize, schimb interbibliotecar, aprovizionarea cu 

carte; perfecţionarea profesională (cursuri, seminarii, bibliografii). 

 

Capitolul II - Misiunea instituţiei 

    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.  

  

Capitolul III - Date privind evoluţiile economice şi socio-culturale specifice comunităţii în 

care instituţia îşi desfăşoară activitatea 

 Fiind o instituţie de interes judeţean, Biblioteca desfăşoară programe şi proiecte ale căror 

obiective trebuie armonizate cu misiunea şi scopul instituţiei,  prin  activităţi care să atragă un 

număr cât mai mare de beneficiari, de toate vârstele şi categoriile socio-culturale,  spre 

cunoașterea valorilor patrimoniului cultural şi spiritual al judeţului Alba. 

 Biblioteca Judeţeană „Lucian Blaga” Alba se adresează locuitorilor municipiului Alba 

Iulia şi celor din judeţul Alba. Dezvoltarea socio - culturală este văzută ca fiind un indice al 

calităţii şi atractivităţii vieţii în mediul urban şi rural.  

 Cultura are rol activ, fiind considerată un factor de dezvoltare socială şi comunitară, 

factor al calităţii vieţii, o forţă de coeziune socială, un mod de viaţă al individului şi al societăţii, 

o expresie a identităţii personale şi colective.  

 La nivel regional, dezvoltarea se concentrează în primul rând în zonele purtătoare de 

semnificaţii, care au valenţe socio-culturale, transformându-le în embleme ale regiunii 

respective. Valorificarea oportunităţilor ce vizează domeniul cultural şi al participării cetăţenilor 

la actul de cultură reprezintă tendinţa firească pentru intervenţia pe termen scurt şi mediu a 

administraţiei publice în acest sector strategic al judeţului Alba. 

    

Capitolul IV - Dezvoltarea specifică a instituţiei 
Instituția este structurată, conform organigramei şi a statului de funcţii, aprobate prin 

Hotărârea nr. 171/29 septembrie 2016 de către Consiliul Judeţean Alba, astfel: 

 Manager 

 Personal de specialitate, total:         22 posturi 

din care: 

- de conducere (contabil şef):       1 post 

- bibliotecari:              18 posturi 

- bibliograf:              1 post 

- inginer de sistem:             1 post 

- operator:                1 post 

         personal administrativ, total:        3 posturi 

din care: 

- economist:              1 post 

- magaziner:             1 post 

- secretar-dactilograf:        1 post 

  personal de întreţinere şi de deservire, total:  4 posturi 

din care: 

      - muncitor calificat (legător carte):                  1 post 

      - şofer:                                  1 post 

      - îngrijitori:                                                       2 posturi.  

  Documente de referinţă, necesare analizei: 

 - Regulamentul de organizare și funcționare al Bibliotecii  Județene „Lucian Blaga” 

Alba, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 152/24 septembrie 2015 – prevăzut 

în Anexa nr. 1 a prezentului caiet de obiective; 

 - Organigrama și  Statul de funcții ale Bibliotecii  Județene „Lucian Blaga” Alba, 

aprobate prin Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 171/29septembrie 2016 - prevăzute în 

Anexa nr. 2 a prezentului caiet de obiective; 



 - Bugetul aprobat al Bibliotecii  Județene „Lucian Blaga” Alba, pe ultimii trei ani - 

prevăzut în Anexa nr. 3 a prezentului caiet de obiective; 

 

4.1. Scurt istoric al instituţiei, de la înfiinţare până în prezent 
Biblioteca publică din Alba Iulia şi-a deschis porţile la data de 1 aprilie 1943,  având ca 

prim fond de carte volumele aflate în biblioteca muzeului şi o donaţie din partea marelui cărturar 

Nicolae Iorga (350 volume). A fost atestată documentar prin adresa nr. 2857/1943 a Ministerului 

Educaţiunii Naţionale, Comisiunea Monumentelor Istorice. Fondul bibliotecii era structurat pe 

patru servicii: împrumut la domiciliu, lectura la sală, cărţi şi reviste pentru copiii de şcoală 

primară şi periodice. 

Ca urmare a demersurilor şi a corespondenţei abundente pe care o întreţine profesorul 

Constantin Dumitrescu, primul bibliotecar al bibliotecii publice, cu diferite personalităţi ale 

vremii, cu instituţii, facultăţi, asociaţiuni literare şi ştiinţifice, editori, tipografi, numeroase 

donaţii vin în sprijinul bibliotecii astfel încât la sfârşitul anului 1943 biblioteca dispunea de 

18.000 volume.   

Din data de 26 noiembrie 1991 Biblioteca Judeţeană Alba poartă numele marelui filozof, 

poet şi dramaturg, LUCIAN BLAGA. 

 Astăzi patrimoniul bibliotecii numără peste 200.000 de unităţi bibliotecare repartizate la 

sediul instituţiei situat pe str. Trandafirilor, nr. 22 şi filialele din municipiul Alba Iulia (Filiala 

Cetate, Filiala Centrul de zi pentru persoane vârstnice şi Filiala Ampoi). 

             Activitatea curentă a Bibliotecii Judeţene „Lucian Blaga” Alba este structurată pe secţii, 

filiale şi compartimente, fiecare având atribuţii specifice, după cum urmează: 

  Secţia Prelucrare - Catalogare carte - achiziţionează, primeşte, gestionează unităţile de 

bibliotecă nou intrate şi le repartizează celorlalte secţii şi filiale care deservesc utilizatorii 

bibliotecii; organizează, întreţine şi actualizează cataloagele tradiţionale şi electronice ale 

bibliotecii; repartizează publicaţiile către celelalte biblioteci comunale şi orăşeneşti din judeţ; 

 Secţia de împrumut pentru copii - deserveşte utilizatorii bibliotecii cu vârste cuprinse 

între 3 şi 14 ani; facilitează,  potrivit resurselor şi oportunităţilor, accesul utilizatorilor şi la alte 

colecţii prin împrumut interbibliotecar; organizează activităţi instructiv-educative, distractiv-

recreative  şi culturale, de grup şi individuale pentru copii. 

Secţia de împrumut pentru adulţi - facilitează, potrivit resurselor şi oportunităţilor, 

accesul utilizatorilor la colecţiile bibliotecii; actualizează baza de date a secţiei cuprinzând atât 

cartea, cât şi circulaţia acesteia, cititorii şi frecvenţa lor; oferă servicii de consultanţă pe baza 

solicitărilor cititorului; organizează şi găzduieşte manifestări culturale specifice bibliotecii; 

participă la popularizarea şi publicitatea colecţiilor bibliotecii, pune la dispoziţia cititorilor 

programe culturale şi oferă sprijin de specialitate în organizarea acestora; colaborează cu 

celelalte instituţii culturale din judeţ în vederea organizării manifestărilor culturale; urmăreşte şi 

analizează implementarea indicatorilor de bibliotecă, precum şi a procedurilor activităţilor 

specifice. 

Sala de lectură  - pune la dispoziţia cititorilor publicaţiile solicitate; întocmeşte materiale 

documentare şi de popularizare a serviciilor de bibliotecă; oferă consultanţă de specialitate în 

întocmirea referatelor şi a altor lucrări, precum şi în utilizarea surselor de informare ale 

bibliotecii; realizează evidenţa centralizată a datelor statistice privind activitatea de bibliotecă; 

organizează şi găzduieşte manifestări culturale cu cartea (prezentări de carte, expoziţii, activităţi 

interactive, cultural – educative etc.); răspunde de marketingul de bibliotecă (chestionare, 

sondaje, reclamă pentru servicii şi publicaţii, promovarea imaginii bibliotecii, promovarea noilor 

apariţii editoriale etc.); pune la dispoziţia cititorilor programe culturale şi oferă sprijin de 

specialitate în organizarea acestora; colaborează cu celelalte instituţii culturale din judeţ în 

vederea organizării manifestărilor culturale; organizează şi asigură accesul neîngrădit al oricărei 

persoane la informaţiile de interes public, conform Legii nr. 544/2001; urmăreşte şi analizează 

implementarea indicatorilor de bibliotecă, precum şi a procedurilor activităţilor specifice. 

  Secţia Metodică şi Animaţie culturală - îndrumă, controlează, acordă la cerere asistenţă 

de specialitate bibliotecilor publice din judeţ; întocmeşte şi difuzează materiale necesare 

activităţii bibliotecilor; organizează, îndrumă şi participă la diverse manifestări culturale ale 

bibliotecilor publice din judeţ; organizează trimestrial colocvii profesionale zonale; întocmeşte 

rapoarte de evaluare a activităţii şi planuri de dezvoltare a bibliotecilor din judeţ; îşi desfăşoară 

activitatea de bază conform Programului manifestărilor culturale, anual, întocmit de Consiliul 

de administraţie al Bibliotecii Judeţene „Lucian Blaga” Alba şi aprobat de Consiliul Judeţean 



Alba; colaborează cu celelalte instituţii culturale din judeţ în vederea organizării manifestărilor 

culturale. 

 Secţia Periodice constituie şi organizează colecţiile de periodice, le pune la dispoziţia 

publicului interesat, îndrumă cititorii interesaţi de celelalte secţii şi informează utilizatorii despre 

posibilităţile de documentare oferite de bibliotecă. 

       Secţia Informatică  - întreţine, actualizează dezvoltă baza de date a bibliotecii; acordă 

asistenţă de specialitate tuturor secţiilor şi compartimentelor în cadrul activităţilor specifice; 

implementează şi întreţine software-ului specific şi de uz general; stabileşte soluţii, proceduri, 

tehnici pentru buna funcţionare şi corecta utilizare a calculatoarelor şi a  echipamentelor 

periferice. 

 Secţia de Bibliografie şi Biblionet  - întocmeşte bibliografii tematice şi de recomandare 

la cerere; realizează „Bibliografia locală” prin prelucrarea articolelor din presa locală, centrală şi 

din lucrări monografice referitoare la trecutul şi prezentul judeţului Alba, pe domenii, şi 

introducerea lor în baza de date; implementează activităţile serviciului de bibliotecă Biblionet.  

             Filialele bibliotecii, Filiala Cetate, Filiala Ampoi şi Filiala Centrul de zi pentru 

vârstnici pun la dispoziţia publicului carte cu caracter enciclopedic, colecţiile fiind constituite 

şi dezvoltate în funcţie de nevoile comunităţii pe care o deservesc, de categoria de vârstă şi 

structura ocupaţională a utilizatorilor.  

 Celelalte servicii şi compartimente: Contabilitate,  Resurse umane, Administrativ, 

Deservire  îşi desfăşoară activitatea conform atribuţiilor specifice care le revin, în conformitate 

cu legislaţia în domeniu, cu Regulamentul de organizare şi funcţionare al bibliotecii şi  celelalte 

prevederi legale.  

   

4.2. Criterii de performanţă ale instituţiei în ultimii trei ani   

Nr. 

crt

. 

 

Indicatori de performanţă* 
2013 2014 2015 

1. Cheltuieli pe beneficiar (subvenţie + 

venituri - cheltuieli de capital) 

1487526 1422316 1634162 

2. Fonduri nerambursabile atrase (lei) - - - 

3. Număr de activități educaţionale 32 29 31 
4. Număr de apariţii media 120 120 125 

5. Număr de beneficiari neplătitori 13099 13300 16000 

6. Număr de beneficiari plătitori** - - - 

7. Frecvenţa medie zilnică 380 370 300 

8. Număr de proiecte/acţiuni culturale 17/290 17/300 26/350 

9. Venituri proprii din activitatea de bază - - - 

10. Venituri din bunuri şi servicii primite cu 

titlu gratuit, reprezentând donaţii carte şi 

donaţii tehnică calcul Biblionet. 

5054 12674 16.906 

                                                                 

Nr. 

crt. 
Indicatori specifici 

2013 2014 2015 

1. Utilizatori ( nou înscriși) 5451 4883 3930 

2. Total volume difuzate 157220 132394 120732 

3. Vizitele cititorilor la bibliotecă 87701 80042 63606 

4. Frecvenţa zilnică 380 

cititori/zi 

370 

cititori/zi 

310 

cititori/zi 

5. Indicele de atragere la lectură 10% 10% 9,02% 

6. Manifestări culturale 

la sediu şi în afara instituţiei 

290 300 350 

7. Proiecte 17 17 26 

8. Parteneriate 48 48 45 

9. Apariții în mass media 120 120 125 

10. Participanţi la manifestările culturale 4000 5500 7500 

                         

                                                     



4.3. Scurtă descriere a patrimoniului instituţiei (sediu, spaţii, dotări etc.) 
Sediul instituției se află în municipiul Alba Iulia pe str. Trandafirilor, nr. 22.  

Suprafața desfășurată / utilă a clădirilor este de 800 mp.  

Spațiile de care dispune instituția sunt utilizate în procent de  100 %. 

  

4.4. Lista programelor şi proiectelor desfăşurate în ultimii trei ani 

Nr. 

Crt. 

Program  Proiect  2013 2014 2015 

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

1. Deschis la 

informație 

1. Bibliotec@ta x x x 

2. Dezvoltarea sistemului informatic x x x 

3. Biblionet x x x 

2. Lectură 

publică 

1. Zilele Bibliotecii Județene „Lucian Blaga” Alba Iulia x  x 

2. Cafeneaua culturală x x x 

3. Aproape de tine, cartea x x x 

4. Dacă e joi, e poezie și cafea x x  

5. Caravana culturală x x  

6. Premii Revista ACASĂ x x  

3. Dezvoltarea 

colecțiilor de 

bibliotecă 

1. Înnoirea și diversificarea colecțiilor din bibliotecă x x x 

4.  Biblioteca - 

Centru 

cultural și 

educațional 

1. Târgul de carte Alba Transilvana x x x 

2. Mediatecă    

3. Revista fermecată pentru copii isteți     

4. Educație și lectură în biblioteca publică x  x 

5. Creativitate în spațiul francofon   x 

6. Să ne cunoaștem valorile x  x 

7. Sunt și eu erou de poveste x   

8. Cărțile își au destinul lor   x 

5. Promovarea 

valorilor 

culturii 

române în 

lume 

1. Festivalul International „Lucian Blaga” x x  

2. Lucian Blaga – ediții multilingve x x x 

3. Spațiu mioritic - spațiu european x   

4. Cărți pentru românii de pretutindeni x x x 

5. Constelația Eminescu; Festival-concurs „Ocrotiți de 

Eminescu” 

x x  

6. Comunicare și 

formare 

profesională 

1. O viziune asupra rolului bibliotecii publice    

2. Participare la cursuri de pregătire și perfecționare x x x 

7. Diversitate 

culturală 

1. Colocviile romanului românesc contemporan x x x 

2. Festivalul Internaţional de epigrame, caricatură şi 

umor  

x x  

3. Colocviile de literatură şi arte Aiud x x x 

4. Festival Internaţional de literatură „Alb Umor” x x x 

5. Zilele culturale „Liviu Rebreanu” Aiud x x x 

6. Colocviul tinerilor scriitori x x x 

7. Vârstele poeziei x x x 

8. Lansări de carte x x x 

9. Premiile filialei Alba a USR x   

10. Colocviul de poezie română și italiană 

contemporană 

x   

11. Gala poeziei românești x  x 

12. Revista ASTRA x   

13. Revista ETHOS 21 x   

14. Adunarea Generală ASTRA   x 

15. Revista Discobolul 25   x 

16. Festivalul „Dilema Veche”   x 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Alba_Iulia


17.Dialoguri. Întâlniri memorabile   x 

18. Simpozionul „Dorin Pavel”   x 

 

4.5. Programul minimal realizat pe ultimii 3 ani 

Nr. 

Crt. 

Program Scurtă 

descriere a 

programului 

Nr. proiecte 

în cadrul 

programulu

i 

Denumirea 

proiectului 

Buget 

prevăzut pe 

program 

(lei) 

Buget 

consumat la 

finele anului  

(lei) 

Anul 2013 

1. Deschis la 

informație 

Program 

dedicat 

modernizări

i serviciilor 

informatizat

e pentru 

utilizatori 

3 - Bibliotec@ta 

- Dezvoltarea 

sistemului 

informatic 

- Biblionet 

10950 1800 

2. Lectură 

publică 

Program 

dedicate 

promovării 

imaginii și 

serviciilor 

instituției în 

comunitate 

și implicării 

bibliotecii 

publice în 

valorificare

a 

patrimoniul

ui cultural și 

spiritual 

6 - Zilele Bibliotecii 

Județene „Lucian 

Blaga” Alba Iulia 

- Cafeneaua culturală 

- Aproape de tine, 

cartea 

- Dacă e joi, e poezie 

și cafea 

- Caravana culturală 

- Premii Revista 

ACASĂ 

36000 18828 

3.  Dezvoltarea 

colecțiilor de 

bibliotecă 

Program 

dedicat 

dezvoltării 

colecțiilor 

de 

documente 

prin 

achiziție și 

donație 

1 - Înnoirea și 

diversificarea 

colecțiilor din 

bibliotecă 

200000 231229 

4. Biblioteca - 

Centru 

cultural și 

educațional 

Program 

destinat 

facilitării 

accesului la 

cultură și 

stimulării 

activităților 

conexe 

actului 

cultural în 

comunitate   

4 - Târgul de carte 

Alba Transilvana 

- Educație și lectură 

în biblioteca 

publică 

- Creativitate în 

spațiul francofon 

- Să ne cunoaștem 

valorile. Sunt și eu 

erou de poveste 

-  

252000 158411 

5. Promovarea 

valorilor 

culturii 

române în 

lume 

Program 

destinat 

diseminării 

culturii 

scrise 

românești în 

5 - Festivalul 

International 

„Lucian Blaga” 

- Lucian Blaga – 

ediții multilingve 

- Spațiu mioritic - 

185000 143700 



spațiul 

național și 

european 

spațiu european 

- Cărți pentru 

românii de 

pretutindeni 

- Constelația 

Eminescu;  

- Festival-concurs 

„Ocrotiți de 

Eminescu” 

6. Comunicare 

și formare 

profesională 

Program 

dedicate 

dezvoltării 

competențel

or 

profesionale 

și de 

comunicare 

1 - O viziune asupra 

rolului bibliotecii 

publice 

-  

10000 0 

7. Diversitate 

culturală 

Program 

destinat 

valorificării 

potențialulu

i cultural și 

creativ al 

oamenilor 

de cultură 

din județ și 

din țară 

13 - Colocviile 

romanului 

românesc 

contemporan 

Festivalul 

Internaţional de 

epigrame, 

caricatură şi umor  

- Colocviile de 

literatură şi arte 

Aiud 

- Festival 

Internaţional de 

literatură „Alb 

Umor” 

- Zilele culturale 

„Liviu Rebreanu” 

Aiud 

- Colocviul tinerilor 

scriitori 

- Vârstele poeziei 

- Lansări de carte 

- Premiile filialei 

Alba a USR 

- Colocviul de poezie 

română și italiană 

contemporană 

- Gala poeziei 

românești 

- Revista ASTRA 

- Revista ETHOS 21 

0 187335 

Anul 2014 

1. Deschis la 

informație 

Program 

dedicat 

modernizări

i serviciilor 

informatizat

e pentru 

utilizatori 

3 - Bibliotec@ta 

- Dezvoltarea 

sistemului 

informatic 

- Biblionet 

6800 1800 

2. Lectură Program 3 - Zilele Bibliotecii 20500 14800 



publică dedicat 

promovării 

imaginii și 

serviciilor 

instituției în 

comunitate 

și implicării 

bibliotecii 

publice în 

valorificare

a 

patrimoniul

ui cultural și 

spiritual 

Județene „Lucian 

Blaga” Alba Iulia 

- Cafeneaua culturală 

- Aproape de tine, 

cartea 

- Dacă e joi, e poezie 

și cafea 

- Caravana culturală 

-  

3.  Dezvoltarea 

colecțiilor de 

bibliotecă 

Program 

dedicat 

dezvoltării 

colecțiilor 

de 

documente 

prin 

achiziție și 

donație 

1 - Înnoirea și 

diversificarea 

colecțiilor din 

bibliotecă 

198000 245185 

4. Biblioteca - 

Centru 

cultural și 

educațional 

Program 

destinat 

facilitării 

accesului la 

cultură și 

stimulării 

activităților 

conexe 

actului 

cultural în 

comunitate   

1 - Târgul de carte 

Alba Transilvana 

-  

199000 144179 

5. Promovarea 

valorilor 

culturii 

române în 

lume 

Program 

destinat 

diseminării 

culturii 

scrise 

românești în 

spațiul 

național și 

european 

3 - Festivalul 

International 

„Lucian Blaga” 

- Lucian Blaga – 

ediții multilingve 

- Cărți pentru 

românii de 

pretutindeni 

-  

105500 79417 

6. Comunicare 

și formare 

profesională 

Program 

dedicate 

dezvoltării 

competențel

or 

profesionale 

și de 

comunicare 

1 - O viziune asupra 

rolului bibliotecii 

publice 

-  

2000 2000 

7. Diversitate 

culturală 

Program 

destinat 

valorificării 

potențialulu

i cultural și 

creativ al 

8 - Colocviile 

romanului 

românesc 

contemporan 

Festivalul 

Internaţional de 

0 120805 



oamenilor 

de cultură 

din județ și 

din țară 

epigrame, 

caricatură şi umor  

- Colocviile de 

literatură şi arte 

Aiud 

- Festival 

Internaţional de 

literatură „Alb 

Umor” 

- Zilele culturale 

„Liviu Rebreanu” 

Aiud 

- Colocviul tinerilor 

scriitori 

- Vârstele poeziei 

- Gala poeziei 

românești 

Anul 2015 

1. Deschis la 

informație 

Program 

dedicat 

modernizări

i serviciilor 

informatizat

e pentru 

utilizatori 

3 - Bibliotec@ta 

- Dezvoltarea 

sistemului 

informatic 

- Biblionet 

3500 1800 

2. Lectură 

publică 

Program 

dedicate 

promovării 

imaginii și 

serviciilor 

instituției în 

comunitate 

și implicării 

bibliotecii 

publice în 

valorificare

a 

patrimoniul

ui cultural și 

spiritual 

3 - Zilele Bibliotecii 

Județene „Lucian 

Blaga” Alba Iulia 

- Cafeneaua culturală 

- Aproape de tine, 

cartea 

-  

16500 13512 

3.  Dezvoltarea 

colecțiilor de 

bibliotecă 

Program 

dedicat 

dezvoltării 

colecțiilor 

de 

documente 

prin 

achiziție și 

donație 

1 - Înnoirea și 

diversificarea 

colecțiilor din 

bibliotecă 

200000 321993 

4. Biblioteca - 

Centru 

cultural și 

educațional 

Program 

destinat 

facilitării 

accesului la 

cultură și 

stimulării 

activităților 

conexe 

5 - Târgul de carte 

Alba Transilvana 

- Educație și lectură 

în biblioteca 

publică 

- Creativitate în 

spațiul francofon 

- Să ne cunoaștem 

200000 183151 



actului 

cultural în 

comunitate   

valorile.  

- Cărțile își au 

destinul lor 

5. Promovarea 

valorilor 

culturii 

române în 

lume 

Program 

destinat 

diseminării 

culturii 

scrise 

românești în 

spațiul 

național și 

european 

2 - Lucian Blaga – 

ediții multilingve 

- Cărți pentru 

românii de 

pretutindeni 

-  

70000 60763 

6. Comunicare 

și formare 

profesională 

Program 

dedicate 

dezvoltării 

competențel

or 

profesionale 

și de 

comunicare 

- - O viziune asupra 

rolului bibliotecii 

publice 

-  

0 0 

7. Diversitate 

culturală 

Program 

destinat 

valorificării 

potențialulu

i cultural și 

creativ al 

oamenilor 

de cultură 

din județ și 

din țară 

13 - Colocviile 

romanului 

românesc 

contemporan 

- Colocviile de 

literatură şi arte 

Aiud 

- Festival 

Internaţional de 

literatură „Alb 

Umor” 

- Festivalul ”Dilema 

Veche” 

- Zilele culturale 

„Liviu Rebreanu” 

Aiud 

- Colocviul tinerilor 

scriitori 

- Vârstele poeziei 

- Lansări de carte 

- Gala poeziei 

românești 

- Adunarea Generală 

ASTRA 

- Revista Discobolul 

25 

- Simpozionul 

„Dorin Pavel” 

- Dialoguri. Întâlniri 

memorabile 

314215 278479 

 

Capitolul V - Sarcini pentru management 

 Pe durata mandatului, managementul va avea următoarele sarcini: 

1. să dezvolte și să promoveze cultura și arta prin organizarea de manifestări culturale 

(expoziții, târguri, workshop-uri, conferințe, publicații, simpozioane, spectacole, festivaluri etc.); 



2. să regândească portofoliul de programe și proiecte în strânsă relație cu comunitatea 

locală, după parcurgerea procesului de identificare a nevoilor publicului – interviuri, focus-

grupuri, chestionare etc; 

3. să reorganizeze instituția, să actualizeze Regulamentul de organizare și funcționare, 

Regulamentul intern și fișele de post; 

4. să sprijine realizarea activităților de pedagogie, esențiale în educația tinerei generații, și 

să ajute la crearea unor oportunități de completare a curriculei oficiale din școli, cu precădere 

educația vocațională artistică; 

5. să adapteze oferta pedagogică la agenda digitală prin apelul la aplicațiile multimedia și la 

tehnologiile care să ofere mai multă interactivitate în relația cu tinerii; 

6. să valorifice spațiile interioare și exterioare pentru dezvoltarea de tabere artistice și de 

creație, expoziții de artă contemporană, mai ales ca platformă de lansare și de exprimare a 

artiștilor aflați la debut; 

7. să contribuie la creșterea ponderii veniturilor proprii și a veniturilor din alte surse în total 

venituri, și în același timp, a gradului de acoperire din aceste surse a cheltuielilor administrative 

ale instituției; 

8. să asigure crearea condițiilor necesare creșterii numărului de beneficiari, și în același 

timp, să diversifice oferta culturală a instituției; 

9. să asigure integritatea sediului în care își desfășoară activitatea, managementul securității 

și al riscurilor; 

10. să dezvolte relații de colaborare cu instituțiile de cultură care își desfășoară 

activitatea în același mediu; branșarea la rețelele artistice naționale și internațional pentru 

dezvoltarea unui eco-sistem creativ local puternic și vizibil; 

11. să dezvolte parteneriate cu autoritățile locale în vederea atragerii altor categorii de 

public, precum și cu instituții culturale naționale și internaționale; 

12. să identifice soluții pentru atragerea de fonduri nerambursabile pentru finanțarea 

programelor instituției, coroborată cu participarea personalului de specialitate la programe de 

formare continuă și stagii de pregătire profesională; 

13. să implementeze strategii de marketing pentru o promovare mai bună a instituției; 

14. să asigure dezvoltarea și actualizarea paginii web a instituției; 

15. să ducă la îndeplinire toate obligațiile care derivă din aprobarea proiectului de 

management și în conformitate cu hotărârile ordonatorului principal de credite, respective cele 

prevăzute de legislația în vigoare și în reglementările care privesc funcționarea instituției; 

16. să asigure respectarea prevederilor legale aplicabile în domeniile: sănătatea și 

securitatea muncii, apărarea împotriva incendiilor etc; 

17. să transmită rapoartele de activitate și toate informațiile/înscrisurile solicitate de 

către Consiliul Județean Alba, conform prevederilor O.U.G. nr. 189/2008 privind managementul 

instituţiilor publice de cultură, cu modificările şi completările ulterioare. 

  

Capitolul VI - Structura şi conţinutul proiectului de management 
 Proiectul întocmit de candidat este limitat la un număr de maxim 60 pagini, inclusiv 

anexe, și vor fi: format A4, marginile: stânga/dreapta 2 cm, sus/jos 1,25 cm, spațierea între 

rânduri: 6 pct. înainte de rând și 6 pct. după rând, alinierea: stânga-dreapta, font: Times New 

Roman, dimensiunea de 12 pct. pentru textul de bază și 14 pct. pentru titluri, utilizând 

diacriticele specifice limbii române, numerotarea paginii: în josul paginii, numărul paginii 

central. 

 Proiectul întocmit trebuie să conţină punctul de vedere al candidatului asupra dezvoltării 

instituţiei pe durata proiectului de management. În întocmirea proiectului se cere utilizarea 

termenilor conform definiţiilor prevăzute în O.U.G. nr. 189/2008 privind managementul 

instituţiilor publice de cultură, cu modificările şi completările ulterioare. 

 În evaluarea proiectului de management se va urmări modul în care oferta candidatului 

răspunde sarcinilor formulate în baza prevederilor art. 12 alin. 1 din O.U.G. nr. 189/2008 

privind managementul instituţiilor publice de cultură, cu modificările şi completările ulterioare, 

având în vedere următoarele prevederi, care reprezintă totodată şi criteriile generale de analiză şi 

notare a proiectelor de management: 

  a.) analiza socio-culturală a mediului în care îşi desfăşoară activitatea instituţia şi propuneri 

privind evoluţia acesteia în sistemul instituţional existent; 



  b.) analiza activităţii instituţiei şi, în funcţie de specific, propuneri privind îmbunătăţirea 

acesteia; 

  c.) analiza organizării instituţiei şi propuneri de restructurare şi/sau de reorganizare, după 

caz; 

  d.) analiza situaţiei economico-financiare a instituţiei; 

  e.) strategia, programele şi planul de acţiune pentru îndeplinirea misiunii specifice a 

instituţiei publice de cultură, conform sarcinilor formulate de autoritate; 

  f.) o previziune a evoluţiei economico-financiare a instituţiei publice de cultură, cu o 

estimare a resurselor financiare ce ar trebui alocate de către autoritate, precum şi a veniturilor 

instituţiei ce pot fi atrase din alte surse. 

   Proiectul, structurat obligatoriu pe modelul de mai jos, trebuie să conţină soluţii 

manageriale concrete, în vederea funcţionării şi dezvoltării instituţiei, pe baza sarcinilor 

formulate de autoritate. 

 

  A. Analiza socio-culturală a mediului în care îşi desfăşoară activitatea instituţia şi 

propuneri privind evoluţia acesteia în sistemul instituţional existent: 

  1. instituţii, organizaţii, grupuri informale (analiza factorilor interesaţi) care se adresează 

aceleiaşi comunităţi; 

  2. analiza SWOT (analiza mediului intern şi extern, puncte tari, puncte slabe, oportunităţi, 

ameninţări); 

  3. analiza imaginii existente a instituţiei şi propuneri pentru îmbunătăţirea acesteia; 

  4. propuneri pentru cunoaşterea categoriilor de beneficiari (studii de consum, cercetări, alte 

surse de informare); 

  5. grupurile-ţintă ale activităţilor instituţiei pe termen scurt/mediu; 

  6. profilul beneficiarului actual. 

 

  B. Analiza activităţii instituţiei şi propuneri privind îmbunătăţirea acesteia: 
  1. analiza programelor şi a proiectelor instituţiei; 

  2. concluzii: 

  2.1. reformularea mesajului, după caz; 

  2.2. descrierea principalelor direcţii pentru îndeplinirea misiunii. 

 

  C. Analiza organizării instituţiei şi propuneri de restructurare şi/sau de reorganizare, 

după caz: 

  1. analiza reglementărilor interne ale instituţiei şi a actelor normative incidente; 

  2. propuneri privind modificarea reglementărilor interne; 

  3. analiza capacităţii instituţionale din punctul de vedere al resursei umane proprii şi/sau 

externalizate; 

  4. analiza capacităţii instituţionale din punct de vedere al spaţiilor şi patrimoniului 

instituţiei, propuneri de îmbunătăţire; 

  5. viziunea proprie asupra utilizării instituţiei delegării, ca modalitate legală de asigurare a 

continuităţii procesului managerial. 

 

  D. Analiza situaţiei economico-financiare a instituţiei: 
  Analiza financiară, pe baza datelor cuprinse în caietul de obiective: 

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

solicitate/obţinute de la instituţie: 

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

  1.2. bugetul de cheltuieli (personal; bunuri şi servicii din care: cheltuieli de întreţinere, 

colaboratori; cheltuieli de capital); 

  2. analiza comparativă a cheltuielilor (estimate şi, după caz, realizate) în 

perioada/perioadele indicată/indicate în caietul de obiective, după caz, completate cu informaţii 

solicitate/obţinute de la instituţie: 

Nr. 

Crt. 

Programul / Proiectul Devizul 

estimat 

Devizul 

realizat 

Observații, comentarii, 

concluzii 

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

     



   

   

   

 Total Total Total  

  3. soluţii şi propuneri privind gradul de acoperire din surse atrase/venituri proprii a 

cheltuielilor instituţiei: 

  3.1. analiza veniturilor proprii realizate din activitatea de bază, specifică instituţiei (în 

funcţie de tipurile de produse/servicii oferite de instituţiile de cultură - spectacole, expoziţii, 

servicii infodocumentare etc.), pe categorii de produse/servicii, precum şi pe categorii de 

bilete/tarife practicate: preţ întreg/preţ redus/bilet profesional/bilet onorific, abonamente, cu 

menţionarea celorlalte facilităţi practicate; 

  3.2. analiza veniturilor proprii realizate din alte activităţi ale instituţiei; 

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

alte autorităţi publice locale; 

  4. soluţii şi propuneri privind gradul de creştere a surselor atrase/veniturilor proprii în 

totalul veniturilor: 

  4.1. analiza ponderii cheltuielilor de personal din totalul cheltuielilor; 

  4.2. analiza ponderii cheltuielilor de capital din bugetul total; 

  4.3. analiza gradului de acoperire a cheltuielilor cu salariile din subvenţie/alocaţie; 

  4.4. ponderea cheltuielilor efectuate în cadrul raporturilor contractuale, altele decât 

contractele individuale de muncă (drepturi de autor, drepturi conexe, contracte şi convenţii 

civile); 

  4.5. cheltuieli pe beneficiar, din care: 

  a.) din subvenţie; 

  b.) din venituri proprii. 

 

  E. Strategia, programele şi planul de acţiune pentru îndeplinirea misiunii specifice a 

instituţiei, conform sarcinilor formulate de autoritate: 

  Propuneri, pentru întreaga perioadă de management: 

  1. viziune; 

  2. misiune; 

  3. obiective (generale şi specifice); 

  4. strategia culturală, pentru întreaga perioadă de management; 

  5. strategia şi planul de marketing; 

  6. programe propuse pentru întreaga perioadă de management; 

  7. proiectele din cadrul programelor; 

  8. alte evenimente, activităţi specifice instituţiei, planificate pentru perioada de 

management. 

 

  F. Previzionarea evoluţiei economico-financiare a instituţiei publice de cultură, cu o 

estimare a resurselor financiare ce ar trebui alocate de către autoritate, precum şi a 

veniturilor instituţiei ce pot fi atrase din alte surse 

 

  1. Proiectul de buget de venituri şi cheltuieli pe perioada managementului: 

Nr. 

crt. 

Categorii Anul 

… 

Anul 

… 

Anul 

… 

Anul 

… 

(1) (2) (3) (…) (…) (…) 

1. TOTAL VENITURI, din care: 

1.a. Venituri proprii, din care: 

    1.a.1. venituri din activitatea de bază 

    1.a.2. surse atrase 

    1.a.3. alte venituri proprii 

1.b. Subvenții / alocații 

1.c. Alte venituri 

    

2. TOTAL CHELTUIELI, din care: 

2.a. Cheltuieli de personal, din care: 

    2.a.1. Cheltuieli cu salariile 

    



    2.a.2. Alte cheltuieli de personal 

2.b. Cheltuieli cu bunuri și servicii, din care: 

    2.b.1. Cheltuieli pentru proiecte 

    2.b.2. Cheltuieli pentru proiecte 

    2.b.3. Cheltuieli pentru reparații curente 

    2.b.4. Cheltuieli de întreținere 

    2.b.5. Alte cheltuieli cu bunuri și servicii 

2.c. Cheltuieli de capital 

  2. Numărul estimat al beneficiarilor pentru perioada managementului: 

  2.1. la sediu; 

  2.2. în afara sediului. 

  3. Programul minimal estimat pentru perioada de management aprobată 

Nr. 

Cr

t. 

Program 
Scurtă descriere a 

programului 

Nr. 

proiecte în 

cadrul 

programul

ui 

Denumir

ea 

proiectul

ui 

Buget 

prevăzut pe 

program 

(lei) 

Primul an de management 

1.      

…      

…      

Al doilea an de management 

2.      

…      

…      

Al treilea an de management 

3.      

…      

…      

Al patrulea an de management 

4      

…      

…      

 

Capitolul VII - Alte precizări 
 Pentru informaţii suplimentare necesare elaborării proiectului de management, candidaţii 

se pot adresa, în baza unei cereri motivate, Bibliotecii  Județene „Lucian Blaga” Alba, telefon 

0285.811.443 , fax 0258.817.204, e-mail: bjalba@gmail.com. 

 Relaţii suplimentare privind întocmirea proiectului de management se pot obţine şi de la 

Serviciul Turism, Cultură, Tineret, Sport şi Învățământ din cadrul Consiliului Județean Alba, la 

telefon 025.813.380 interior 7002, mobil: 0731560763, e-mail: sorina.oprean@cjalba.ro, doamna 

Sorina Oprean. 

  

Capitolul VIII – Anexe 
Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentul caiet de obiective. 

 

Anexa nr. 1 

Regulamentul de organizare și funcționare al Bibliotecii  Județene „Lucian Blaga” Alba, aprobat 

prin Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 27/25 februarie 2016 

Anexa nr. 2 

Organigrama și  Statul de funcții ale Bibliotecii  Județene „Lucian Blaga” Alba, aprobate prin 

Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 72/28 aprilie 2016  

Anexa nr. 3 

Bugetul aprobat al Bibliotecii  Județene „Lucian Blaga” Alba, pe ultimii trei ani 

 

 

 


