
ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
PREȘEDINTE 

 
PROIECT DE HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Caietului de obiective  în vederea organizării şi desfăşurării  
concursului pentru analizarea noului proiect de management al managerului   

Bibliotecii Județene „Lucian Blaga” Alba 
 
 

Consiliul Judeţean Alba, convocat în şedinţă „ordinară” în luna octombrie 2020; 
 Luând în dezbatere referatul de aprobare al proiectului de hotărâre privind aprobarea 
Caietului de obiective  în vederea organizării şi desfăşurării concursului pentru analizarea 
noului proiect de management al managerului  Bibliotecii Județene „Lucian Blaga” Alba - 
instituție publică de cultură din subordinea Consiliului Județean Alba; 

Având în vedere prevederile: 
- art. 173 alin. 1 lit. d şi lit. f, art. 173 alin. 5 lit. d din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 
- O.U.G. nr. 189/2008 privind managementul instituțiilor publice de cultură, cu 

modificările și completările ulterioare; 
- anexei nr. 3 a Ordinului ministrului culturii nr. 2799/2015 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. 182 alin. 1 şi alin. 3, art. 196 alin. 1 lit. a și art. 243 alin. 1 lit. a din 
O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, 
adoptă următoarea  

 
HOTĂRÂRE 

 
 

Art. 1. Se aprobă Caietul de obiective în vederea organizării şi desfăşurării concursului 
pentru analizarea noului proiect de management al managerului Bibliotecii Județene „Lucian 
Blaga” Alba , conform anexei - parte integrantă a prezentei hotărâri. 

Art. 2. Președintele Consiliului Județean Alba, prin intermediul Serviciului investiții, 
dezvoltare, promovare patrimonială și managementul unităților de cultură din cadrul aparatului 
de specialitate al Consiliului Judeţean Alba, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

Art. 3. Prezenta hotărâre poate fi contestată la Tribunalul Alba în condițiile și termenele 
stabilite de Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările și completările 
ulterioare.  

Art. 4. Prin intermediul secretarului general al 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, domnului Silvan 
Theodor STÂNCEL, Bibliotecii Județene „Lucian Blaga” Alba, Administratorului public al 
Judeţului Alba, Direcţiei juridică şi administrație publică, Direcţiei dezvoltare şi bugete, 
Serviciului investiții, dezvoltare, promovare patrimonială și managementul unităților de cultură 
şi Biroului resurse umane din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba. 

 
                                                        Avizat pentru legalitate 

     PREŞEDINTE,                           SECRETAR GENERAL 
                         Ion DUMITREL                               Vasile BUMBU 
 
 
 
Înregistrat cu nr. 224 
Alba Iulia,  8 octombrie 2020 



Prezentul proiect de hotărâre: 
 a fost inițiat în conformitate cu prevederile art. 182 alin. 2 şi art. 182 alin. 4 coroborat 

cu art. 136 alin. 2-4, art. 136 alin. 6 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

 a fost avizat de legalitate în conformitate cu prevederile art. 243 alin. 1 lit. a din 
O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 

 va fi transmis în vederea întocmirii raportului de specialitate, în conformitate cu 
prevederile art. 182 alin. 4 coroborat cu art. 136 alin. 3 lit. a şi art. 136 alin. 4-5 din O.U.G. nr. 
57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare:  

Serviciului investiții, dezvoltare, promovare patrimonială și managementul unităților 
de cultură din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba  

 va fi transmis în vederea avizării, în conformitate cu prevederile art. 182 alin. 4 
coroborat cu art. 125 alin. 1 lit. a și lit. b, art. 136 alin. 3 lit. b şi art. 136 alin. 4-6 din O.U.G. 
nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, către 
următoarele comisii de specialitate:  

Comisia de specialitate nr. 3 Administrație publică locală, juridică și ordine publică 
Comisia de specialitate nr. 4 Educație, cultură, tineret, ONG-uri și sport  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
PREŞEDINTE 
Nr. 22479/8 octombrie 2020 
 
 
 

REFERAT DE APROBARE 
la proiectul de hotărâre privind aprobarea Caietului de obiective  în vederea organizării şi 
desfăşurării concursului pentru analizarea noului proiect de management al managerului   

Bibliotecii Județene „Lucian Blaga” Alba 
 
 

Managementul Bibliotecii județene „Lucian Blaga” Alba este asigurat de către un 
manager, respectiv persoana fizică ce a câștigat concursul de management și a încheiat un 
contract de management cu autoritatea, în condițiile Ordonanței de Urgenţă a Guvernului nr. 
189/2008 privind managementul instituţiilor publice de cultură, cu modificările şi completările 
ulterioare. Astfel managementul bibliotecii este asigurat de către domnul Silvan Theodor 
Stâncel, în baza Contractului de management nr. 7.162 din 14 aprilie 2017, cu modificările 
și completările ulterioare. 

Art. 36, alin (1) din Ordonanţă de Urgenţă a Guvernului nr. 189/2008 privind 
managementul instituţiilor publice de cultură, cu modificările şi completările ulterioare 
prevede că „evaluarea managementului se face anual, pe baza Regulamentului-cadru de 
organizare și desfășurare a evaluării managementului, elaborat de Ministerul Culturii și 
reprezintă procedura prin care autoritatea verifică modul în care au fost realizate obligațiile 
asumate prin contractul de management, în raport cu resursele financiare alocate, potrivit 
procedurilor prevăzute la art. 25, alin (2) și (3).” 

Conform art. 37 alin. 2 din Ordonanţă de Urgenţă a Guvernului nr. 189/2008 privind 
managementul instituţiilor publice de cultură, cu modificările şi completările ulterioare, „În 
cazul în care rezultatele evaluărilor anterioare sunt peste 8, autoritatea este obligată să organizeze 
evaluare finală cu cel puțin 90 de zile calendaristice înainte de expirarea duratei contractului de 
management”.  

De asemenea Contractul de management nr. 7.162 din 14 aprilie 2017, cu 
modificările și completările ulterioare, încheiat între autoritate, respectiv Județul Alba prin 
Consiliul județean Alba și manager, respectiv domnul Silvan Theodor Stâncel, prevede la CAP. 
III - Durata contractului, art. 3, punctul (1) următoarele: „Prezentul contract se încheie pe durată 
determinată, producând efecte de la data de 14.04.2017 până la data de 31.12.2020( …)”, iar la 
CAP. VII – Evaluarea managementului, art. 10, punctul (3), lit. d) următoarele: „de la 
01.09.2020 la 30.09.2020 - evaluarea finală, (analiza raportului și susținerea raportului de 
activitate) cu respectarea dispoziţiilor art. 37 alin. (2) din ordonanţa de urgenţă”. 

În urma evaluării finale a managementului la Biblioteca Județeană „Lucian Blaga” Alba, 
desfășurată în data de 30 septembrie 2020, rezultatul final obținut a fost 9,64, acesta fiind 
consemnat în Raportul privind rezultatul evaluării finale a managementului la Biblioteca 
Județeană „Lucian Blaga”, înregistrat cu numărul 21604/30.09.2020. 

În conformitate cu art. 43¹, alin. (1) din Ordonanța de Urgență nr. 189 din 2008 privind 
managementul instituțiilor publice de cultură, cu modificările și completările ulterioare, „în 
cazul în care rezultatul evaluării finale, prevăzute la art. 37 alin. (2) este mai mare sau egal cu 9, 
managerul are dreptul de a prezenta un nou proiect de management, în conformitate cu cerințele 
caietului de obiective întocmit de autoritate”. 

Anexa 3 a Ordinului ministrului culturii nr. 2799 din 2015 pentru aprobarea 
Regulamentului-cadru de organizare și desfășurare a concursului de proiecte de 
management, a Regulamentului–cadru de organizare și desfășurare a evaluării 
managementului, a modelului-cadru al caietului de obiective, a modelului-cadru al 
raportului de activitate, precum și a modelului-cadru al contractului de management 
stabilește Modelul cadru al caietului de proiecte de management, acesta fiind întocmit pentru 
Biblioteca județeană „Lucian Blaga” conform actelor normative și anexat prezentului proiect de 
hotărâre. 



Având în vedere cele expuse, în temeiul art. 182 alin. 2 din O.U.G. nr. 57/2019 privind 
Codul administrativ, potrivit căruia proiectele de hotărâri pot fi propuse de consilieri judeţeni, de 
preşedintele consiliului judeţean, de vicepreşedinţii consiliului judeţean sau de cetăţeni, în 
condiţiile legii, a fost iniţiat  proiectul de hotărâre înregistrat cu nr.  224 din 8 octombrie 2020. 

Pentru aceste considerente, propun analizarea proiectului de hotărâre întocmit, în vederea 
supunerii lui spre dezbatere şi aprobare, în proxima şedinţă ordinară a Consiliului Judeţean Alba. 

La redactarea prezentului Referat de aprobare au fost avute în vedere prevederile O.U.G. 
nr. 57/2019 privind Codul administrativ şi ale Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică 
legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare. 

 
Preşedinte 

Ion DUMITREL 
 
 

 
 



ROMÂNIA                                 APROB 
JUDEŢUL ALBA                                      PREŞEDINTE 
CONSILIUL JUDEŢEAN                         Ion DUMITREL 
SECRETAR   GENERAL                                                                                    
Nr. 22480/8 octombrie 2020 

 
 
 
 

Către 
SERVICIUL INVESTIȚII, DEZVOLTARE, PROMOVARE PATRIMONIALĂ ȘI 

MANAGEMENTUL UNITĂȚILOR DE CULTURĂ  
Doamnei Cornelia FĂGĂDAR - şef serviciu 

 
 
 

 Având în vedere prevederile art. 182 alin. 4 coroborat cu art. 136 alin. 3 lit. a şi 
art. 136 alin. 4-5 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi 
completările ulterioare, vă transmit ataşat prezentei adrese în vederea analizării şi întocmirii 
raportului de specialitate,  

 
 

PROIECTUL DE  HOTĂRÂRE 
privind aprobarea Caietului de obiective  în vederea organizării şi desfăşurării  
concursului pentru analizarea noului proiect de management al managerului   

Bibliotecii Județeneă „Lucian Blaga” Alba 
 

 
 

 Raportul de specialitate va fi redactat şi comunicat secretarului general al judeţului Alba 
până în data de  9 octombrie 2020, pentru a putea fi înscris pe ordinea de zi a suplimentară 
şedinţei „ordinară” care va avea loc în data de 12 octombrie 2020. 

 Proiectul de hotărâre a fost înregistrat cu nr. 224 din 8 octombrie 2020 şi are ataşate 
următoarele documente: 

- referatul de aprobare al proiectului de hotărâre privind aprobarea Caietului de obiective  
în vederea organizării şi desfăşurării concursului pentru analizarea noului proiect de 
management al managerului  Bibliotecii Județene „Lucian Blaga” Alba - instituție publică de 
cultură din subordinea Consiliului Județean Alba; 

- Caietul de obiective pentru concursul de proiecte de management organizat de Consiliul 
județean Alba pentru Biblioteca Județeană „Lucian Blaga” Alba  – instituție publică de cultură 
din subordinea Consiliului județean Alba. 

 Cu deosebită consideraţiune, 
  
 

SECRETAR GENERAL, 
Vasile BUMBU 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
Serviciul investiții, dezvoltare, promovare patrimonială 
și managementul unităților de cultură 
Nr. / 2020 
 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
la proiectul de hotărâre privind aprobarea Caietului de obiective  în vederea organizării şi 
desfăşurării concursului pentru analizarea noului proiect de management al managerului   

Bibliotecii Județeneă „Lucian Blaga” Alba 
  

Potrivit art. 173 alin. 1 lit. a și art. 173 alin. 2 lit. c din Ordonanța de urgență nr. 57 din 
3 iulie 2019 privind Codul administrativ cu modificările şi completările ulterioare, Consiliul 
județean are „atribuţii privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea aparatului de specialitate al 
consiliului judeţean, ale instituţiilor publice de interes judeţean şi ale societăţilor şi regiilor 
autonome de interes judeţean” și „aprobă, în condiţiile legii, la propunerea preşedintelui 
consiliului judeţean, regulamentul de organizare şi funcţionare a consiliului judeţean, 
organigrama, statul de funcţii, regulamentul de organizare şi funcţionare ale aparatului de 
specialitate al consiliului judeţean, precum şi ale instituţiilor publice de interes judeţean şi ale 
societăţilor şi regiilor autonome de interes judeţean”, Biblioteca județeană „Lucian Blaga” Alba 
fiind o instituție publică de cultură aflată în subordinea Consiliului județean Alba.  

Managementul Bibliotecii județene „Lucian Blaga” Alba este asigurat de către un 
manager, respectiv persoana fizică ce a câștigat concursul de management și a încheiat un 
contract de management cu autoritatea, în condițiile Ordonanței de Urgenţă a Guvernului nr. 
189/2008 privind managementul instituţiilor publice de cultură, cu modificările şi completările 
ulterioare. Astfel managementul bibliotecii este asigurat de către domnul Silvan Theodor 
Stâncel, în baza Contractului de management nr. 7.162 din 14 aprilie 2017, cu modificările 
și completările ulterioare. 

Art. 36, alin (1) din Ordonanţă de Urgenţă a Guvernului nr. 189/2008 privind 
managementul instituţiilor publice de cultură, cu modificările şi completările ulterioare 
prevede că „evaluarea managementului se face anual, pe baza Regulamentului-cadru de 
organizare și desfășurare a evaluării managementului, elaborat de Ministerul Culturii și 
reprezintă procedura prin care autoritatea verifică modul în care au fost realizate obligațiile 
asumate prin contractul de management, în raport cu resursele financiare alocate, potrivit 
procedurilor prevăzute la art. 25, alin (2) și (3).” 

Conform art. 37 alin. 2 din Ordonanţă de Urgenţă a Guvernului nr. 189/2008 privind 
managementul instituţiilor publice de cultură, cu modificările şi completările ulterioare, „În 
cazul în care rezultatele evaluărilor anterioare sunt peste 8, autoritatea este obligată să organizeze 
evaluare finală cu cel puțin 90 de zile calendaristice înainte de expirarea duratei contractului de 
management”.  

De asemenea Contractul de management nr. 7.162 din 14 aprilie 2017, cu 
modificările și completările ulterioare, încheiat între autoritate, respectiv Județul Alba prin 
Consiliul județean Alba și manager, respectiv domnul Silvan Theodor Stâncel, prevede la CAP. 
III - Durata contractului, art. 3, punctul (1) următoarele: „Prezentul contract se încheie pe durată 
determinată, producând efecte de la data de 14.04.2017 până la data de 31.12.2020( …)”, iar la 
CAP. VII – Evaluarea managementului, art. 10, punctul (3), lit. d) următoarele: „de la 
01.09.2020 la 30.09.2020 - evaluarea finală, (analiza raportului și susținerea raportului de 
activitate) cu respectarea dispoziţiilor art. 37 alin. (2) din ordonanţa de urgenţă”. 

Având în vedere actele normative invocate, contractul de management și rapoartele 
anuale de evaluare a managementului la Biblioteca județeană „Lucian Blaga” Alba, reprezentat 
de domnul manager Silvan Theodor Stâncel, în data de 30 septembrie 2020 a avut loc evaluarea 
finală a managementului la Biblioteca Județeană „Lucian Blaga” Alba. 

Prin Hotărârea Consiliului județean Alba nr. 179 din 13 august 2020 a fost aprobată 
componența comisiilor de evaluare finală a managementului la Teatrul de Păpuși 
„Prichindel”Alba Iulia, Muzeul Național al Unirii Alba Iulia, Biblioteca Județeană „Lucian 
Blaga” Alba și Centrul de Cultură „Augustin Bena” Alba, precum și a secretariatelor acestora, 



având următoarea componență pentru evaluarea finală managementului la Biblioteca județeană 
„Lucian Blaga” Alba: 

Dan Mihai POPESCU – administrator public al Județului Alba în calitate de reprezentant 
al autorității; 

Matei DRÎMBĂREAN – director executiv – Direcția Județeană pentru Cultură și 
Patrimoniu Cultural Național Alba în calitate de specialist; 

Conf. univ.dr. Valentin ȘERDAN – ORGA – director general – Biblioteca Centrală 
Universitară „Lucian Blaga” Cluj Napoca în calitate de specialist. 

Analizând raportul de activitate depus de domnul manager Silvan Theodor Stâncel, 
pentru perioada 14.04.2017 – 14.09.2020, ținând cont de referatele – analiză întocmite de 
secretariatul comisiei, a cărui componență a fost aprobată prin aceeași hotărâre a Consiliului 
județean Alba, de contractul de management și anexele sale, respectiv proiect de management și 
program minimal, membri comisiei au acordat următoarele note: 

 
Nr. 
Crt. 

Membri comisiei de evaluare 
Dan Mihai 

Popescu  
Valentin 

Șerdan - Orga 
Matei 

Drîmbărean 

1 
Nota A - acordată la analiza 
raportului de activitate 

9,50 9,70 9,60 

2 
Nota B - acordată la interviu 

9,60 9,75 9,70 

3 
Nota finală dată de fiecare 
membru 9,55 9,725 9,65 

 
Rezultatul final al evaluării fiind 9,64, acesta fiind consemnat în Raportul privind 

rezultatul evaluării finale a managementului la Biblioteca Județeană „Lucian Blaga”, înregistrat 
cu numărul 21604/30.09.2020 

În conformitate cu art. 43¹, alin. (1) din Ordonanța de Urgență nr. 189 din 2008 privind 
managementul instituțiilor publice de cultură, cu modificările și completările ulterioare, „în 
cazul în care rezultatul evaluării finale, prevăzute la art. 37 alin. (2) este mai mare sau egal cu 9, 
managerul are dreptul de a prezenta un nou proiect de management, în conformitate cu cerințele 
caietului de obiective întocmit de autoritate”. 

Anexa 3 a Ordinului ministrului culturii nr. 2799 din 2015 pentru aprobarea 
Regulamentului-cadru de organizare și desfășurare a concursului de proiecte de 
management, a Regulamentului–cadru de organizare și desfășurare a evaluării 
managementului, a modelului-cadru al caietului de obiective, a modelului-cadru al 
raportului de activitate, precum și a modelului-cadru al contractului de management 
stabilește Modelul cadru al caietului de proiecte de management, acesta fiind întocmit pentru 
Biblioteca județeană „Lucian Blaga” conform actelor normative și anexat prezentului proiect de 
hotărâre. 

Având în vedere considerentele și textele legale la care am făcut trimitere în prezentul 
raport de specialitate, propunem aprobarea Proiectului de Hotărâre privind aprobarea 
Caietului de obiective pentru concursul de proiecte de management organizat de Consiliul 
județean Alba pentru Biblioteca Județeană „Lucian Blaga” Alba – instituție publică de cultură 
din subordinea Consiliului județean Alba, înregistrat cu nr……..din ……. 2020. 

 
 
 Administrator public,         Șef serviciu,     Întocmit, 
 Dan Mihai POPESCU  Cornelia FĂGĂDAR  Aurora Petronela LUCA           
 



Anexa la Proiectul de hotărâre a Consiliului Județean Alba   
nr. 224 din 8 octombrie 2020 

 

 
 

CAIET DE OBIECTIVE 
pentru concursul de proiecte de management  
organizat de Consiliul județean Alba pentru  
Biblioteca Județeană „Lucian Blaga” Alba 

- instituție publică de cultură din subordinea Consiliului județean Alba 

Perioada de management este de 4 ani, începând cu data de 1 ianuarie 2021. 

Capitolul I – Tipul instituției 

Tipul instituției publice de cultură, denumită în continuare instituția: bibliotecă publică 
Biblioteca județeană „Lucian Blaga” Alba funcționează în subordinea Consiliului județean Alba, în 
baza Regulamentului de organizare și funcționare, în conformitate cu prevederile Legii nr. 334/2002 a 
bibliotecilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare și a Regulamentului de organizare 
și funcționare a bibliotecilor publice. 

Sediul Bibliotecii județene „Lucian Blaga” este în municipiul Alba Iulia, strada Trandafirilor, 
nr.22, județul Alba. 

Activitatea Bibliotecii Județene „Lucian Blaga”, denumită în continuare Biblioteca, este 
finanțată din subvenții acordate din bugetul local, prin bugetul Consiliului județean Alba. 

Conform Regulamentului de organizare și funcționare al instituției, aprobat prin Hotărârea 
Consiliului Județean Alba nr. 200 din 26 iulie 2018, aceasta 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. 

Atribuțiile specifice instituției sunt: 
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. 

Pentru îndeplinirea acestor atribuții, Biblioteca Judeţeană „Lucian Blaga” Alba practică 
următoarele activităţi: 

a.) completarea curentă şi retrospectivă a colecţiilor prin achiziţii, abonamente, schimb, donaţii, 
alte surse; 

b.) efectuarea evidenţei primară, individuală şi gestionară a colecţiilor şi circulaţia acestora în 
relaţia bibliotecă-cititor-bibliotecă, în conformitate cu normele legale; 

c.) prelucrarea biblioteconomică, descrierea bibliografică şi clasificarea colecţiilor conform 
prevederilor Legii nr. 334/2002 a bibliotecilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  

d.) organizează catalogul alfabetic de serviciu şi topografic în care sunt cuprinse integral 
colecţiile bibliotecii, catalogul alfabetic şi sistematic pentru public; 

e.) asigurarea orientării beneficiarilor în utilizarea cataloagelor, împrumut la domiciliul 
solicitanţilor a lucrărilor din fondul vizual, pe termen de cel mult 30 zile; studiu în sălile de lectură, 
audiţii şi vizionări colective sau individuale; 

f.) efectuează împrumut interbibliotecar la cerere; 
g.) activităţi de comunicare a colecţiilor sub formă de expoziţii, dezbateri, întâlniri cu autori, 

simpozioane şi alte asemenea reuniuni culturale; 
h.) ține evidenţa cititorilor, a frecvenţei acestora şi a publicaţiilor eliberate spre lectură, 

statistica de bibliotecă, recuperarea publicaţiilor împrumutate sau despăgubirea în cazul unor 
prejudicii, potrivit prevederilor legale; 

i.) efectuarea unor lucrări de conservare, igienă şi patologie a cărţilor prin Atelierul de legătorie 
al instituţiei şi/sau alte unităţi specializate; 

j.) elimină periodic din colecţii documentele uzate moral sau fizic. 
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 instituției 
 
Biblioteca Județeană „Lucian Blaga” Alba urmărește satisfacerea intereselor de studiu, lectură, 

informare, documentare, educare și recreere din municipiul Alba Iulia și Județul Alba, prin 
promovarea cunoașterii, având la bază optimizarea accesului liber la informații relevante prin creșterea 
colecțiilor de bibliotecă și prin asigurarea de servicii publice moderne de informare adecvate fiecărei 
categorii de utilizatori. 

 
Capitolul III – Date privind evoluțiile economice și socio-culturale specifice comunității în 

care instituția își desfășoară activitatea 
 



Fiind o instituție de interes județean, Biblioteca desfășoară programe și proiecte ale căror 
obiective trebuie armonizate cu misiunea și scopul instituției, prin activități care să atragă un număr cât 
mai mare de beneficiari, de toate vârstele și categoriile socio-culturale, spre cunoașterea valorilor 
patrimoniului cultural și spiritual al Județului Alba. 

Biblioteca județeană „Lucian Blaga” Alba se adresează locuitorilor municipiului Alba Iulia și 
celor din județul Alba. Dezvoltarea socio-culturală este văzută ca fiind un indice al calității și 
atractivității vieții în mediul urban și rural. 

Cultura are rol activ, fiind considerată un factor de dezvoltare socială și comunitară, factor al 
calității vieții, o forță de coeziune socială, un mod de viață al individului și al societății, o expresie a 
identității personale și colective. 

La nivel regional, dezvoltarea se concentrează în primul rând pe zonele purtătoare de 
semnificații, care au valențe socio-culturale, transformându-le în embleme ale regiunii respective. 
Valorificarea oportunităților ce vizează domeniul cultural și al participării cetățenilor la actul de 
cultură reprezintă tendința firească pentru intervenția pe termen scurt și mediu a administrației publice 
în acest sector strategic al județului Alba.  
 

Capitolul IV – Dezvoltarea specifică instituției 
 

Instituția este structurată, conform organigramei și a statului de funcții, aprobate prin 
Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 198 din 17 septembrie 2020, astfel: 
 

Nr. 
crt. 

Denumirea funcţiei Nivelul 
studiilor 

Număr 
posturi 

1 Contabil şef grad II S 1 
SECŢIA PRELUCRARE CARTE

2-3 Bibliotecar gradul IA S 2 
4 Bibliotecar treapta IA M 1 

SECŢIA COPII
5-6 Bibliotecar gradul II  S 2 
7 Bibliotecar debutant S 1 

SECŢIA ADULŢI
8-9 Bibliotecar gradul IA S 2 
10 Bibliotecar gradul I SSD 1 

SALA DE LECTURĂ
11-12 Bibliotecar gradul IA S 2 

13 Bibliotecar gradul II S 1 
14 Bibliotecar debutant S 1 
 SECŢIA METODICĂ ŞI ANIMAŢIE CULTURALĂ 

15 Bibliotecar gradul IA S 1 
SECŢIA PERIODICE

16 Bibliotecar gradul II S 1 
FILIALA AMPOI

17 Bibliotecar debutant S 1 
FILIALA CETATE

18 Bibliotecar debutant S 1 
FILIALA CENTRU DE ZI

19 Bibliotecar treapta I PL 1 
SECŢIA INFORMATICĂ

20-21 Inginer de sistem gradul IA S 2 
SECŢIA BIBLIOGRAFIE ŞI BIBLIONET

22 Bibliograf gradul I S 1 
REDACŢIA „DISCOBOLUL” 



23 Secretar de redacţie gradul II S 1 
24 Tehnoredactor gradul II S 1 
25 Redactor gradul I S 1 

RESURSE UMANE
26 Inspector de specialitate gradul IA S 1 

ADMINISTRATIV
27 Inspector de specialitate gradul IA S 1 
28 Secretar-dactilograf IA M 1 

DESERVIRE
29 Muncitor calificat I (Legător carte) M 1 
30 Şofer I M 1 

31-32 Îngrijitor M 2 
 TOTAL POSTURI:  32 

 
Documente de referință necesare analizei: 

 Regulamentul de organizare și funcționare al Bibliotecii Județene „Lucian Blaga” Alba, 
aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 200 din 26 iulie 2018, 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. 198 din 17 septembrie 2020, 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 instituției, de la înființare până în prezent 

Biblioteca publică din Alba Iulia și-a deschis porțile la data de 1 aprilie 1943, având ca prim 
fond de carte volumele aflate în biblioteca muzeului și o donație din partea marelui cărturar Nicolae 
Iorga (350 volume). A fost atestată documentar prin adresa nr. 2857/1943 a Ministerului Educațiunii 
Naționale, Comisiunea Monumentelor Istorice. Fondul bibliotecii era structurat pe patru servicii: 
împrumut la domiciliu, lectura la sală, cărți și reviste pentru copiii de școală primară și periodice. 

Ca urmare a demersurilor și a corespondenței abundente pe care o întreține profesorul 
Constantin Dumitrescu, primul bibliotecar al bibliotecii publice, cu diferite personalități ale vremii, cu 
instituții, facultăți, asociațiuni literare și științifice, editori, tipografi, numeroase donații vin în sprijinul 
bibliotecii astfel încât la sfârșitul anului 1943 biblioteca dispunea de 18.000 volume. 

Din data de 26 noiembrie 1991 Biblioteca județeană Alba poartă numele marelui filozof, poet 
și dramaturg, LUCIAN BLAGA. 

Astăzi patrimoniul bibliotecii numără peste 200.000 de unități bibliotecare repartizate la sediul 
instituției situat pe strada Trandafirilor, nr. 22 și filialele din municipiul Alba Iulia (Filiala Cetate,  
Filiala Centrul de zi pentru persoane vârstnice și Filiala Ampoi). 
Activitatea curentă a Bibliotecii Județene „Lucian Blaga” este structurată pe secții, filiale și 
compartimente, fiecare având atribuții specifice, după cum urmează: 
Secţia Prelucrare carte primeşte de la furnizori documentele de bibliotecă nou intrate, le confruntă cu 
actele însoţitoare, verifică starea acestora, sesizează neconcordanţele directorului-managerului sau 
contabilului - şef; predă pe bază de proces verbal de predare – primire documentele de bibliotecă 
secţiilor şi filialelor şi înscrie în registrul inventar sigla acestora, conform repartiţiei; gestionează 
documentele de bibliotecă până la predarea lor pe secţii şi filiale; ştampilează documentele noi intrate 
în bibliotecă, înscrie cota şi numărul de inventar pe acestea; achiziţionează cantitativ şi valoric 
documentele bibliotecii repartizate secţiilor şi filialelor, le confruntă cu RMF pe locuri de muncă; 
intercalează fişele în catalogul alfabetic de serviciu; introduce la zi documentele (cărţile şi publicaţiile) 
în baza de date a bibliotecii; înscrie în RMF situaţia loturilor de carte nou intrată; înscrie numărul de 
inventar şi cota în registrul inventar; efectuează barcodarea cărţilor noi; actualizează baza de date a 



fondului de carte (altele decât cărţi intrate în anul curent); editează cu ajutorul generatorului Rapoarte 
din cadrul programului integrat de bibliotecă TINREAD fişele de carte pentru cărţile noi; operează 
eliminările de documente în instrumentele de evidenţă; organizează, întreţine şi actualizează 
cataloagele bibliotecii; repartizează publicaţiile pe biblioteci comunale şi orăşeneşti din judeţ; face 
loturi de carte destinate bibliotecilor publice din judeţ, precum şi documentele însoţitoare ale acestor 
loturi; gestionează publicaţiile destinate bibliotecilor publice din judeţ până la evidenţierea lor pe 
documentele însoţitoare şi trimiterea lor la biblioteci; primeşte de la bibliotecile publice confirmările 
de primire ale publicaţiilor trimise acestor biblioteci, confruntă aceste confirmări cu situaţia 
publicaţiilor trimise, sesizând eventualele neconcordanţe directorului-managerului sau contabilului şef; 
ţine evidenţa confirmărilor de primire, venite de la bibliotecile comunale şi orăşeneşti din judeţ; ţine 
evidenţa publicaţiilor trimise fiecărei biblioteci publice din judeţ; armonizarea şi actualizarea bazei de 
date a instituţiei pentru implementarea TINREAD; fundamentează şi elaborează referatele de 
necesitate, pentru necesităţile domeniului de activitate al compartimentului; participă la achiziţia de 
carte; urmăreşte şi analizează implementarea indicatorilor de bibliotecă, precum şi a procedurilor 
activităţilor specifice. 
Secţia Copii preia de la prelucrare -  carte documentele repartizate secţiei, pe bază de proces verbal de 
predare-primire, ţine evidenţa primară a acestora,  organizează şi ţine la zi catalogul topografic; 
verifică şi completează zilnic rafturile cu cărţi din sălile secţiei; participă la popularizarea colecţiilor 
secţiei, pune la dispoziţia cititorilor regulamentul bibliotecii şi serviciile acesteia; efectuează înscrierea 
cititorilor şi înregistrarea primirii şi eliberării documentelor pentru împrumut; întocmeşte evidenţa 
zilnică a activităţii secţiei; urmăreşte zilnic termenele de restituire a documentelor împrumutate şi 
întocmeşte formele de recuperare; verifică starea fizică a documentelor restituite de cititori; 
actualizează baza de date a secţiei cuprinzând atât cartea, cât şi circulaţia acesteia, cititorii şi frecvenţa 
lor; facilitează, potrivit resurselor şi oportunităţilor, accesul utilizatorilor şi la alte colecţii prin 
împrumut interbibliotecar; organizează expoziţii şi manifestări culturale ocazionale de carte; 
găzduieşte dacă este cazul manifestări culturale cu cartea, pe care le comunică reprezentantului cu 
animaţia culturală; ţine legătura cu toate şcolile pentru organizarea de manifestări culturale comune; 
întreţine, completează şi organizează ludoteca secţiei pentru copii mici şi foarte mici; organizează 
activităţi instructiv-educative şi distractiv-recreative de grup şi individuale pentru copii; oferă servicii 
de consultanţă pe baza solicitărilor cititorului; selectează cărţile ce trebuie recondiţionate şi legate, pe 
care le predă şi preia pe bază de proces verbal de predare-primire; revizuieşte şi aşează alfabetic cărţile 
în sălile cu acces liber la raft şi depozit; scade din circulaţie volumele uzate fizic, întocmeşte 
documente specifice şi propune casarea acestora dacă este cazul; predă şi primeşte la şi de la legătorie 
pe bază de proces verbal de predare-primire şi reface fişele de carte şi buzunărelele; fundamentează şi 
elaborează referatele de necesitate, pentru necesităţile domeniului de activitate al compartimentului; 
participă la achiziţia de carte; răspunde de organizarea documentelor de bibliotecă destinate filialei 
Alba Iulia din Chişinău; urmăreşte şi analizează implementarea indicatorilor de bibliotecă, precum şi a 
procedurilor activităţilor specifice.   
Secţia Adulţi preia de la prelucrare – carte documentele repartizate secţiei, pe bază de proces verbal de 
predare-primire, ţine evidenţa primară a acestora,  organizează şi ţine la zi catalogul topografic; 
verifică şi completează zilnic rafturile cu cărţi din sălile secţiei; participă la popularizarea colecţiilor 
secţiei, pune la dispoziţia cititorilor regulamentul bibliotecii şi serviciile acesteia; efectuează înscrierea 
cititorilor şi înregistrarea primirii şi eliberării documentelor pentru împrumut; întocmeşte evidenţa 
zilnică a activităţii secţiei; urmăreşte zilnic termenele de restituire a documentelor împrumutate şi 
întocmeşte formele de recuperare; verifică starea fizică a documentelor restituite de cititori; 
actualizează baza de date a secţiei cuprinzând atât cartea, cât şi circulaţia acesteia, cititorii şi frecvenţa 
lor; efectuează barcodarea cărţilor aflate în secţia respectivă; oferă servicii de consultanţă pe baza 
solicitărilor cititorului; organizează expoziţii ocazionale de carte; găzduieşte dacă este cazul 
manifestări culturale cu cartea, pe care le comunică responsabilului cu animaţia culturală;  facilitează, 
potrivit resurselor şi oportunităţilor, accesul utilizatorilor şi la alte colecţii prin împrumut 
interbibliotecar; selectează cărţile ce trebuie recondiţionate şi legate, pe care le predă şi preia pe bază 
de proces verbal de predare-primire; revizuieşte şi aşează alfabetic cărţile în sălile cu acces liber la raft 
şi depozit; scade din circulaţie volumele uzate fizic, întocmeşte documente specifice şi propune 
casarea acestora dacă este cazul; predă şi primeşte la şi de la legătorie pe bază de proces verbal de 
predare-primire şi reface fişele de carte şi buzunărelele; fundamentează şi elaborează referatele de 
necesitate, pentru necesităţile domeniului de activitate al compartimentului; participă la achiziţia de 



carte; 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; organizarea şi participarea la manifestări culturale specifice bibliotecii, în limita 
posibilităţilor materiale şi financiare, conform unui program trimestrial aprobat de Consiliul de 
administraţie al Bibliotecii Judeţene „Lucian Blaga” Alba; întocmeşte pliante, afişe, invitaţii, mape, 
programe referitoare la manifestările culturale etc. şi răspunde de difuzarea lor în teritoriu; participă 
alături de colectivul bibliotecii la editarea publicaţiilor acesteia (ghiduri, ziare, monografii, bibliografii, 
calendare etc.); răspunde de promovarea manifestărilor culturale organizate de bibliotecă în mass-
media; răspunde de marketingul de bibliotecă (chestionare, sondaje, reclamă pentru servicii şi 
publicaţii, promovarea imaginii bibliotecii, promovarea noilor apariţii editoriale etc.); 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 preia de la prelucrare - carte, pe bază de proces verbal de predare – primire, 
documentele repartizate sălii de lectură, ţine evidenţa acestora, organizează şi ţine la zi catalogul 
topografic; pune la dispoziţia cititorilor, pe baza buletinelor de cerere, publicaţiile solicitate la sala de 
lectură; efectuează înscrierea cititorilor sălii de lectură şi înregistrează publicaţiile eliberate de sala de 
lectură; întocmeşte evidenţa zilnică a activităţii sălii de lectură; verifică starea fizică a cărţilor 
împrumutate atât la deservirea în sală, cât şi la primirea lor; îndrumă şi informează cititorii în legătură 
cu utilizarea serviciilor de bibliotecă; 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; organizează colecţiile aflate în sala de lectură şi în 
depozitul acesteia; realizează evidenţa centralizată a datelor statistice privind activitatea de bibliotecă; 
actualizează baza de date a sălii de lectură cuprinzând atât cartea, cât şi circulaţia acesteia, cititorii şi 
frecvenţa lor;     organizează expoziţii ocazionale de carte; găzduieşte dacă este cazul manifestări 
culturale cu cartea prezentări de carte, expoziţii, concursuri etc.), pe care le comunică responsabilului 
cu animaţia culturală; facilitează, potrivit resurselor şi oportunităţilor, accesul utilizatorilor şi la alte 
colecţii prin împrumut interbibliotecar; selectează cărţile ce trebuie recondiţionate şi legate, pe care le 
predă şi preia pe bază de proces verbal de predare-primire; scade din circulaţie volumele uzate fizic, 
întocmeşte documente specifice şi propune casarea acestora dacă este cazul; predă şi primeşte la şi de 
la legătorie pe bază de proces verbal de predare-primire şi reface fişele de carte şi buzunărelele; 
fundamentează şi elaborează referatele de necesitate, pentru necesităţile domeniului de activitate al 
compartimentului; participă la achiziţia de carte; 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; organizarea şi participarea la 
manifestări culturale specifice bibliotecii, în limita posibilităţilor materiale şi financiare, conform unui 
program trimestrial aprobat de Consiliul de administraţie al Bibliotecii Judeţene „Lucian Blaga” Alba; 
întocmeşte pliante, afişe, invitaţii, mape, programe referitoare la manifestările culturale etc. şi 
răspunde de difuzarea lor în teritoriu; participă alături de colectivul bibliotecii la editarea publicaţiilor 
acesteia (ghiduri, ziare, monografii, bibliografii, calendare etc.); răspunde de promovarea 
manifestărilor culturale organizate de bibliotecă în mass-media; răspunde de marketingul de bibliotecă 
(chestionare, sondaje, reclamă pentru servicii şi publicaţii, promovarea imaginii bibliotecii, 
promovarea noilor apariţii editoriale etc.); 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; organizează şi asigură accesul neîngrădit al oricărei persoane la informaţiile 
de interes public, conform Legii 544/2001; întreţine şi actualizează contul oficial de facebook al 
Bibliotecii Judeţene „Lucian Blaga” Alba pe domeniul de activitate; urmăreşte şi analizează 
implementarea indicatorilor de bibliotecă, precum şi a procedurilor activităţilor specifice. 
Secţia Metodică şi Animaţie culturală îndrumă şi controlează activitatea bibliotecilor publice din 
judeţ; acordă la cerere asistenţă de specialitate pentru biblioteci cu alt profil din municipiu şi judeţ; 
susţine interesele bibliotecilor publice în faţa autorităţilor locale pe raza cărora funcţionează 
instituţiile; întocmeşte şi difuzează materiale necesare activităţii bibliotecilor; organizează, îndrumă şi 
participă la diverse manifestări culturale ale bibliotecilor publice din judeţ; ţine evidenţa participării 
bibliotecarilor la cursurile centrale de pregătire şi întocmeşte situaţiile solicitate de Centrul de pregătire 



profesională; întocmeşte planul anual de formare profesională al Bibliotecii Judeţene „Lucian Blaga” 
Alba; organizează trimestrial colocvii profesionale zonale; ţine evidenţa informatizată a bibliotecilor 
din reţeaua publică din judeţ, a fondului lor de carte, a cititorilor şi a manifestărilor cu cartea pe care 
acestea le organizează; întocmeşte şi difuzează materiale primite de la ANBPR; întocmeşte rapoarte de 
evaluare a activităţii şi planuri de dezvoltare a bibliotecilor din judeţ; fundamentează şi elaborează 
referatele de necesitate, pentru necesităţile domeniului de activitate al compartimentului; participă la 
achiziţia de carte; verifică anual şi ori de câte ori este solicitată toate bibliotecile publice 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; organizarea şi participarea la manifestări culturale specifice bibliotecii, în limita posibilităţilor 
materiale şi financiare, conform unui program trimestrial aprobat de Consiliul de administraţie al 
Bibliotecii Judeţene „Lucian Blaga” Alba; întocmeşte pliante, afişe, invitaţii, mape, programe 
referitoare la manifestările culturale etc. şi răspunde de difuzarea lor în teritoriu; participă alături de 
colectivul bibliotecii la editarea publicaţiilor acesteia (ghiduri, ziare, monografii, bibliografii, 
calendare etc.); răspunde de promovarea manifestărilor culturale organizate de bibliotecă în mass-
media; răspunde de marketingul de bibliotecă (chestionare, sondaje, reclamă pentru servicii şi 
publicaţii, promovarea imaginii bibliotecii, promovarea noilor apariţii editoriale etc.); 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. 
Secţia Periodice întocmeşte evidenţa zilnică de activitate a secţiei; înregistrează în registru de inventar 
publicaţiile periodice; verifică starea fizică a periodicelor şi semnalează măsurile care sunt necesare 
pentru păstrarea şi completarea acestora; îndrumă cititorii interesaţi de celelalte secţii şi informează 
utilizatorii despre posibilităţile de documentare oferite de bibliotecă; constituie şi organizează 
colecţiile de periodice; descoperă ce îi interesează pe cititori, selectează revistele şi alte publicaţii care 
apar pentru bibliotecă în vederea achiziţionării lor; urmăreşte şi analizează implementarea indicatorilor 
de bibliotecă, precum şi a procedurilor activităţilor specifice. 
Filiala Ampoi, Filiala Cetate, Filiala Centru de zi preiau de la prelucrare – carte documentele 
repartizate filialei, pe bază de proces verbal de predare-primire, ţin evidenţa primară a acestora,  
organizează şi ţin la zi catalogul topografic; verifică şi completează zilnic rafturile cu cărţi din sălile 
filialei; participă la popularizarea colecţiilor filialei, pune la dispoziţia cititorilor regulamentul 
bibliotecii şi serviciile acesteia; efectuează înscrierea cititorilor şi înregistrarea primirii şi eliberării 
documentelor pentru împrumut; întocmesc evidenţa zilnică a activităţii filialei; urmăresc zilnic 
termenele de restituire a documentelor împrumutate şi întocmesc formele de recuperare; verifică starea 
fizică a documentelor restituite de cititori; actualizează baza de date a locului de muncă cuprinzând atât 
cartea, cât şi circulaţia acesteia, cititorii şi frecvenţa lor; organizează expoziţii ocazionale de carte; 
oferă servicii de consultanţă pe baza solicitărilor cititorului; găzduiesc dacă este cazul manifestări 
culturale cu cartea, pe care le comunică responsabilului cu „animaţia culturală”; facilitează, potrivit 
resurselor şi oportunităţilor, accesul utilizatorilor şi la alte colecţii prin împrumut interbibliotecar; 
selectează cărţile ce trebuie recondiţionate şi legate, pe care le predă şi preiau pe bază de proces verbal 
de predare-primire; revizuiesc şi aşează alfabetic cărţile în sălile cu acces liber la raft şi depozit; scad 
din circulaţie volumele uzate fizic, întocmesc documente specifice şi propun casarea acestora dacă este 
cazul; predau şi primesc la şi de la legătorie pe bază de proces verbal de predare-primire şi refac fişele 
de carte şi buzunărelele; contribuie cu sugestii la achiziţia de carte; urmăresc şi analizează 
implementarea indicatorilor de bibliotecă, precum şi a procedurilor activităţilor specifice. 
Secţia Informatică elaborează documentele electronice de uz intern curent; scanează de documente şi 
prelucrări grafice complexe; actualizează permanent pagina web şi o completează  cu noi câmpuri de 
interes (date statistice, referinţe e-mail, etc.); editează cu ajutorul generatorului Rapoarte din cadrul 
programului integrat de bibliotecă TINREAD fişele de carte pentru cărţile noi; acordă asistenţă de 
specialitate tuturor compartimentelor în cadrul activităţilor specifice; proiectează şi dezvoltă aplicaţii 
necesare diferitelor departamente; întreţinere şi dezvoltă baza de date specifică modulelor software-
ului proprietar TINREAD; întreţine/depanează echipamentele hardware, ale reţelei bibliotecii; 
implementează şi întreţine software-ului specific şi de uz general; informează utilizatorii (conducere, 
angajaţi) despre noile facilităţi, configuraţii, tehnologii, produse apărute şi a căror utilizare ar putea 
îmbunătăţi calitatea serviciilor bibliotecii; stabileşte soluţii pentru redundanţa, salvarea, restaurarea 



datelor; stabileşte soluţii, proceduri, tehnici pentru buna funcţionare şi corecta utilizare a 
calculatoarelor şi a  echipamentelor periferice; sprijină personalul de specialitate pentru realizarea 
activităţilor de achiziţii publice; întreţine şi actualizează contul oficial de facebook al Bibliotecii 
Judeţene „Lucian Blaga” Alba pe domeniul de activitate; introduce fişele de catalog existente la Sala 
de lectură şi depozitul acesteia, în vederea formării bazei de date; actualizează baza de date la Sala de 
lectură şi depozitul acesteia; tehnoredactează rapoarte specifice bibliotecii; introduce date, folosind 
echipamente şi proceduri adecvate, conform documentelor primare şi indicaţiilor de lucru primite de la 
beneficiari; asigură imprimarea, în condiţii de calitate, a situaţiilor de ieşire pentru aplicaţiile 
executate; alimentează sistemul cu materiale consumabile; urmăreşte buna funcţionare a tuturor 
echipamentelor din configuraţia sistemului pe care îl supraveghează şi sesizează eventualele anomalii 
în funcţionarea sistemului; participă la întreţinerea curentă a echipamentelor; barcodează cărţile aflate 
în Sala de lectură şi depozitul acesteia; urmăreşte şi analizează implementarea indicatorilor de 
bibliotecă, precum şi a procedurilor activităţilor specifice. 
Secţia de Bibliografie şi Biblionet întocmeşte bibliografii tematice şi de recomandare la cerere; oferă 
informaţii specifice la solicitarea cititorilor; valorifică şi comunică fondul de documente; participă 
activ la elaborarea programului ştiinţific al bibliotecii; 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; actualizează permanent fişele tematice 
ale secţiei; participă la organizarea acţiunilor culturale iniţiate de bibliotecă; editează lucrări ştiinţifice 
pe baza documentelor existente în fondul bibliotecii; pregăteşte echipamentul furnizat de IREX pentru 
facilitarea implementării activităţilor de formare; monitorizează folosirea echipamentului conform 
destinaţiei sale şi numai în scopul menţionat în contractul încheiat cu IREX; păstrează şi dezvoltă 
legătura între bibliotecile din județul Alba, autorităţile locale; organizează evenimente culturale în care 
se promovează şi programul Biblionet implementat în judeţul Alba; consiliază bibliotecarii din judeţ în 
vederea derulării unor proiecte, evenimente şi activităţi culturale; participă la achiziţia de carte; oferă 
servicii de consultanţă împreună cu informaticianul Bibliotecii Judeţene „Lucian Blaga” Alba pe baza 
solicitărilor utilizatorului; urmăreşte şi analizează implementarea indicatorilor de bibliotecă, precum şi 
a procedurilor activităţilor specifice. 
Redacţia „Discobolul” asigură activitatea editorială în cadrul Revistei „Discobolul”; promovează 
Revista „Discobolul” în ţară şi în străinătate prin activităţi specifice; asigură parteneriatul şi legătura 
permanentă cu Uniunea Scriitorilor din România - Filiala Alba-Hunedoara; redactează, culege, 
corectează şi difuzează Revista ,,Discobolul”; asigură afirmarea valorilor culturale autentice, 
încurajează creaţia originală, autohtonă, recuperează valori culturale naţionale şi internaţionale; 
încurajează şi susţine creaţia unor tineri talentaţi; promovează valori culturale naţionale şi 
internaţionale prin traduceri, studii, eseuri, interviuri cu personalităţi culturale etc.; realizează 
monografia unor personalităţi marcante ale culturii româneşti; publică rubrici de editorial, eseuri, 
interviuri, de cercetare ştiinţifică în domenii ca teoria şi critica literară, istoria literară etc.; colaborează 
cu personalităţi din domeniu în vederea elaborării publicaţiei; contribuie la redactarea şi editarea 
publicaţiilor bibliotecii cu materiale ştiinţifice de specialitate; organizează evenimente culturale menite 
să promoveze cultura literară a judeţului Alba şi a României, în ţară şi în lume; identifică şi atrage 
surse de finanţare pentru proiectele instituţiei; acordă anual premiile Revistei ,,Discobolul”. 
Celelalte servicii și compartimente: Contabilitate, Resurse umane, Administrativ, Secretariat și 
Deservire își  desfășoară activitatea conform atribuțiilor specifice care le revin, în conformitate cu 
legislația în domeniu, cu Regulamentul de organizare și funcționare al bibliotecii și celelalte prevederi 
legale. 
 
 
 
 

4.2. Criterii de performanță ale instituției în ultimii trei ani 
   
Anul 2017 

Nr. 
ctr. 

Indicatori de performanță * 
Perioada 
evaluată 

1 
Număr de accesări directe ale serviciilor de bibliotecă (nr. beneficiari x 
frecvență/programe și proiecte) = 215 234  

14.04.2017 
/ 



2 Frecvența totală a utilizatorilor în bibliotecă pe servicii de împrumut = 53 308  31.12.2017 
3 Număr cititori nou înscriși = 4 406 
4 Total volume difuzate = 94 861  
5 Frecvenţa medie zilnică pe servicii de împrumut = 215                                          

6 
Unități de bibliotecă (cărți, periodice, alte documente) achiziționate = 4 747  
Titluri de carte achiziționare 3 644 

7 
Număr de programe = 9  
Număr de proiecte =  46                             

8 Număr de activităţi educaţionale = 230                                   
9 Număr de apariţii media (fără comunicate de presă)  = 436            

10 
Cheltuieli pe beneficiar (subvenţie + venituri - cheltuieli de capital)/nr. de 
accesări directe ale serviciilor de bibliotecă = 8,64 lei 

11 Surse atrase (donații carte și obicete de inventare) = 10 944 lei 
   
Anul 2018 

Indicatori de performanță * 
Perioada 
evaluată 

Împrumut carte la sediu și filiale 
- 53 153 vizite la bibliotecă (frecvență totală) ale beneficiarilor direcți realizate pe 
servicii de împrumut; 
- 4 769 nou înscriși  
- 101 324 unitati de bibliotecă difuzate (împrumutate la domiciuliu sau consultate la 
bibliotecă);  
- 213 media vizitelor/1 zi la servicii de împrumut.  
 
Periodice (ziare/reviste) 
- 161 beneficiari direcți (au consultat la sediu ziare și reviste); 
- 501 unități (ziare și reviste) consultate la sediu;  
- 8 abonamente achiziționate înregistrare în 64 de unități de bibliotecă (mai multe 
ziare ale aceluiași titlu legate trimestrial între coperți de carton, așezate cronologic); 
- 100 reviste intrate în secție prin donație.  
 
Achiziție carte 
- 2 751 titluri noi achiziționate,  
- 5 064 exemplare noi achiziționate 
 
Programe și proiecte 
Număr de programe = 9 minimal, 5 plus  
Număr de proiecte =  41 minimal, 20 plus    
Activități în cadrul programelor și proiectelor educative = 340 
Sesiuni de comunicări științifice, simpozioane și conferințe pentru bibliotecari = 3  
Cursuri de formare continuă = 3           
 
Depozit legal  
- 497 unități intrate            
 
Marketing si PR 
- 95 comunicate de presă emise;  
- 42 beneficiari direcți - ziariști;  
- 5 conferințe de presă;  
- 1 169 apariții monitorizate în presă;  
- 1 074 link-uri monitorizate; 
- 95 titluri în presa scrisă, o medie de 3,2 apariții pe zi calendaristică. 

01.01.2018 
/ 

31.12.2018 

 
Anul 2019 



Nr. 
ctr. 

Indicatori de performanță * 
Perioada 
evaluată 

 

Buget 
- 2.404.245,76 lei (95,19 %) total cheltuit  
Programul minimal = 2.127.214,92 lei  
Programul plus = 277.030,84 lei 
- 2.525.800 lei (100 %) total alocat   
Programul minimal = 2.246.800 lei  
Programul plus = 279.000 lei  
- 121.554,24 lei (4,81 %) economie bugetară 

01.01.2019 
/ 

31.12.2019 

 

Beneficiari direcți  
- 257 282 beneficiari direcți/ accesări ale serviciilor de bibliotecă în anul 
2019 pe toate proiectele instituției 
- 55 480 prin 39 proiecte de animație culturală 
- 21 269 prin 16 proiecte specifice activităților de bibliotecă 
- 180 533 prin 16 proiecte administrative și de sistem 
Notă: prin beneficiar direct se înțelege persoana care a consumat în mod 
direct (ca de exemplu împrumut de carte, participări la evenimente culturale 
etc.) unul sau mai multe servicii de bibliotecă oferite prin intermediul 
proiectelor de animație culturală, a proiectelor specifice de bibliotecă și a 
proiectelor administrative și de sistem.

 

Cheltuieli pe beneficiar direct  
- 9,34 lei/ 1 beneficiar direct/ anul 2019 (buget total cheltuit/ beneficiari direcți 
în anul 2019 pe toate proiectele instituției) 
- 0,025 lei/ 1 beneficiar direct/ 1 zi din anul 2019 (cheltuieli 1 beneficiar direct 
pe anul 2019 (9,34 lei)/ 365 de zile) 

 

Programe implementate 
- 9 programe pe minimal 
- 6 programe pe plus 
Total: 15 

 

Proiecte implementate 
41 proiecte pe minimal 
30 proiecte pe plus 
Total: 71 

 

Tip proiect 
- 39 proiecte de animație culturală 
- 16 proiecte specifice activităților de bibliotecă 
- 16 proiecte administartive și de sistem 

 

Animația culturală  
- 39 proiecte de animație culturală  
- 752 activități de animație culturală în cadrul proiectelor de animație culturală  
- 55 480 beneficiari direcți 

 

Împrumut carte la sediu şi filiale 
- 4.390 beneficiari direcţi (nou înscrişi pe anul 2019 + vizaţi 2019 pe permis. 
Un permis este valabil 5 ani) care au frecventat biblioteca în anul 2019 
- 88.629 unităţi de bibliotecă difuzate (împrumutate la domiciliu sau consultate 
la bibliotecă) 
- 49.942 vizite la bibliotecă (frecvenţă totală) ale beneficiarilor direcţi realizate 
pe servicii de împrumut,  
- 200 media vizitelor/zi la servicii de împrumut carte la sediu și filiale 

 

Periodice 
- 27 beneficiari direcţi (au consultat la sediu ziare şi reviste) 
- 417 unităţi (ziare şi reviste) consultate la sediu 
- 200 unităţi de bibliotecă înregistrate în RI 
- 3.020 fişe bibliografice înregistrate electronic 
- 7 abonamente achiziţionate 



 
Achiziţie carte 
- 1.994 titluri noi achiziţionate 
- 4.856 exemplare noi achiziţionate 

 

Mass media 
- 1.490 link-uri de promovare electronică 
- 118 apariţii monitorizate în presă scrisă 
- 118 comunicate de presă emise 
- 42 beneficiari direcţi - ziarişti 
- 2 conferinţe de presă 
- 2 emisiuni TV 
- 6 emisiuni radio  

 
Surse atrase  
- 2.037 lei reprezentând donații carte  

 

 
4.3. Scurtă descriere a patrimoniului instituției (sediu, spații, dotări) 

 
Sediul instituției se află în Municipiul Alba Iulia pe strada 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 și proiectelor desfășurate în ultimii 3 ani 
 
Nr.crt. Program Proiect 2017 2018 2019 

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

1. USERS 

MINIMAL 

Clubul de lectură x x x 
Ateliere educative x x x 

Bibliovacanța x x x 
Împrumut carte la sediu 

și filiale 
x x x 

Periodice  x x 

PLUS 

Periodice x   
Trăsura cu carte  x x 

Conferințele bibliotecii  x x 
Aproape de tine   x 

Cartea care eliberează    
Vreau să-mi citești   x 

Descoperă biblioteca   x 
Bebe biblioteca   x 

Bibliovaliza   x 
SF&Fantasy&Horror 

Club Alba 
  x 

Șah mat   x 
Hai să ne jucăm la 

biblioteca! 
  x 

English4Kids   x 
Coșulețul copiilor 

deștepți 
  x 

Jurnal de călătorie   x 

2. 
CREȘTEREA 

COLECȚIILOR DE 
DOCUMENTE 

MINIMAL 

Achiziție de 
documente/carte 

x x x 

Donații x x x 
Schimburi 

interbibliotecare 
x x x 

Depozit legal  x x 
PLUS Depozit legal x   

3. BIBLIOTECA MINIMAL Biblioteca virtuală x x x 



DIGITALĂ Site, Facebook, Youtube  x x 

4. 
ANIMAȚIE 

CULTURALĂ 

MINIMAL 

Târgul de carte Alba 
Transilvana 

x x x 

Festivalul Internațional 
de literatură „Alb - 

Umor” 
x   

Festivalul „Dilema 
Veche” 

x   

Colocviile Romanului 
Românesc Contemporan 

x   

Colocviul Tinerilor 
Scriitori 

x   

Gala Poeziei Românești 
Contemporane – Lista lui 

Manolescu 
x   

Verbum x x x 
Lansări de carte x x x 

Caravana literară scriitori 
în școală 

x x x 

Bibliobuzul în județul 
Alba 

x   

Expoziție de poezie  x x 
Expoziții tematice de 

carte 
 x x 

PLUS 

Expoziții tematice de 
carte 

x   

Festivalul „Cele mai 
frumoase poezii 

românești cântate” 
  x 

Expoziții de artă   x 
Bibliobuzul în județul 

Alba 
  x 

Seratele bibliotecii   x 
Alba Iulia Stand-up 

poetry 
  x 

5. 

CERCETARE ȘI 
VALORIFICARE A 

COLECȚIILOR 
PATRIMONIULUI 

JUDEȚULUI 

MINIMAL 

Revista bibliotecii pentru 
copii și adulți 

 x x 

Bibliografie locală  x x 
Redacția Discobolul   x 

PLUS 

Bibliografie locală x   
Publicațiile Bibliotecii 

județene „Lucian Blaga” 
x   

Editare carte și reviste   x 
Publicațiile Bibliotecii 

Județene „Lucian Blaga” 
  x 

RomânIA tradițională   x 

6. 
PREGĂTIRE ȘI 
ÎNDRUMARE 

METODOLOGICĂ 

MINIMAL 

Perfecționare 
profesională 

x x x 

Reuniuni științifice de 
profil 

x x x 

Bibliotecile publice din 
Județul Alba 

 x x 

PLUS 
Bibliotecile publice din 

județul Alba 
x   

7. 
ADMINISTRAȚIE 
FUNCȚIONALĂ 

MINIMAL 

Monitor manager x x x 
Funcționalizare clădire și 

spații 
x x x 

Voluntarii bibliotecii x   
Parteneriate x   

Biblioteca „Lucian  x  



Blaga” peste hotare 
Biroul de marketing și 

PR 
 x x 

Contabilitate  x x 
Resurse umane  x x 

Manager  x x 
Curățenie și deservire  x x 

Arhiva instituției  x x 
Secretariat  x x 
Filiale BJA  x x 

PLUS 

Biroul de Marketing și 
PR 

x   

Contabilitate x   
Resurse umane x   

Manager x   
Curățenie și deservire x   

Arhiva instituției x   
Secretariat x   

Mediatecă, ludotecă, 
pinacotecă 

 x x 

Voluntarii bibliotecii  x x 
Parteneriate  x x 

Biblioteca „Lucian 
Blaga” peste hotare 

  x 

Departament juridic   x 

8. 
IDENTITATE ȘI 

VALORI 
CULTURALE 

MINIMAL 

Lucian Blaga x x x 
Cafenea culturală – 
aniversări culturale 

x x x 

România 100 x   
Ziua bibliotecarului din 

România 
x x x 

Mihai Eminescu  x x 
Premiile Filialei USR 

Filiala Alba Hunedoara 
 x x 

Gala Premiilor bibliotecii  x x 

PLUS 

Mihai Eminescu x   
Lucian Blaga  x x 
Cultura suport  x x 
România 100  x  

Memoria culturală a 
locului 

  
x 

9. 
EVIDENȚA 

COLECȚIILOR 

MINIMAL 
Prelucrare, catalogare, 
înregistrare documente 

 x x 

Verificarea fondului  x x 

PLUS 
Prelucrare, catalogare, 
înregistrare documente 

x   

Verificarea fondului x   

10. PROMOVARE PLUS 
Indicatoare spre 

bibliotecă 
 x  

Materiale de promovare  x x 
4.5. Programul  realizat pe ultimii 3 ani 

4.5.1. Programul minimal 
 

Nr.
crt. 

Program 
Scurtă 

descriere a 
programului 

Nr. proiecte 
în cadrul 

programului 
Denumirea proiectului 

Buget 
prevăzut în 

program(lei) 

Buget 
consumat 
la finele 
anului 

(lei) 
Anul 2017  



1. USERS 

- program 
dedicat 
utilizatorilor 
/ 
beneficiaril
or 

4 

1.1 Clubul de lectură  
 

1.2 Ateliere educative  
 

1.3 Bibliovacanța  
 

1.10 Împrumut carte la sediu si 
filiale  

4 000

4 000

5 000

0

1 474

487

3 034

0

2. 

CRESTERE
A 
COLECȚII
LOR DE 
DOCUMEN
TE  

- program 
dedicat 
fondului de 
carte / 
documente 
al 
bibliotecii 

3 

2.1 Achiziţie carte  
 
2.2 Donaţii  
 
2.3 Schimburi interbibliotecare  
 

140 000

0

0

120 784

0

0

3. 
BIBLIOTE
CA 
DIGITALĂ 

- program 
dedicat 
informatizăr
ii / 
existenței 
digitale a 
bibliotecii   

1 
3.2 Biblioteca virtuală  
 

6 000 4 600

4. 
ANIMAȚIE 
CULTURA
LĂ 

- program 
dedicat 
evenimentel
or culturale 
dezvoltate 
de 
bibliotecă 
prin 
derularea 
unor 
proiecte 
culturale 
care 
definesc 
biblioteca 
drept centru 
multicultura
l în vederea 
satisfacerii 
cerințelor 
exprimate 
de membrii 
comunității 

10 

4.1 Târgul de cArte Alba 
Transilvana  
 
4.2 Festivalul Internațional de 
literatură „Alb Umor”  
 
4.3 Festivalul „Dilema Veche”;  
 
4.5 Colocviile Romanului 
Românesc Contemporan  
 
4.6 Colocviul Tinerilor Scriitori  
 
4.7 Gala Poeziei Românești 
Contemporane - Lista lui 
Manolescu  
 
4.8 Verbum  
 
4.9 Lansări de carte  
 
4.10 Caravana literară scriitori 
în scoală  
 
4.14 Bibliobuzul în județul Alba  

135 000

20 000

150 000

13 000

0

23 000

20 000

15 000

20 000

0

134 480

17 709

150 000

12 145

0

22 192

8 476

4 020

7 559

0

5. 

CERCETA
RE SI 
VALORIFI
CARE A 
COLECȚII
LOR ȘI 
PATRIMON
IULUI 
JUDETULU
I 

- program 
dedicat 
fructificării 
optime a 
fondului de 
carte a 
bibliotecii   

1 
5.1. Editare de carte si reviste  
 

0 0



6. 

PREGĂTIR
E ȘI 
ÎNDRUMA
RE 
METODOL
OGICĂ 

- program 
dedicat 
coordonării 
bibliotecilor 
comunale și 
orășenești 
din județul 
Alba  

2 

6.1 Perfecționare profesională  
 
6.2 Reuniuni științifice de profil  
 

10 000

10 000

9 900

4 946

7 

ADMINIST
RAȚIA 
FUNCȚION
ALĂ 

- program 
dedicat 
sistemului 
intern de 
bună 
funcționare 
instituțional
ă a 
bibliotecii 

4 

7.1 Monitor manager  
 
7.2 Funcționalizare clădire si 
spații  
 
7.4 Voluntarii bibliotecii  
 
7.5 Parteneriate    
 
 
 
 
 
  

0

120 000

0

0

0

116 480

0

0

8. 

IDENTITA
TE ȘI 
VALORI 
CULTURA
LE  

- program 
dedicat 
identificării, 
promovării 
și 
valorificării 
creatorilor 
din 
domeniul 
cultură și de 
dezvoltare a 
domeniului 
cultural  

4 

8.1 Lucian Blaga  
- Ziua Lucian Blaga (activitate)  
- Premiul National pentru 
Poezie „Lucian Blaga” - 9 mai 
(activitate)- Zilele Bibliotecii 
„Lucian Blaga” Alba (2 zile) 
(activitate) 
 
8.3 Cafenea culturală - 
Aniversări culturale  
 
8.9 România 100   
 
8.10 Ziua Bibliotecarului din 
România, 23 aprilie    

45 000

20 000

15 000

0
44 883

12 868

12 917

0

0

Anul 2018 

1. USERS 

- program 
dedicat 
utilizatorilor / 
beneficiarilor 

5 

1.1 Clubul de lectură 
 
1.2 Ateliere educative 
 
1.3 Bibliovacanța 
 
1.10 Împrumut carte la sediu și 
filiale 
 
1.11 Periodice

1 000

1 000

3 000

0

5 000

510,13

285,38

1 223,44
 

0

3 499,52

2. 

CRESTEREA 
COLECTIILO

R DE 
DOCUMENTE 

- program 
dedicat 
fondului de 
carte / 
documente al 
bibliotecii 

4 

2.1 Achiziție carte 
 
2.2 Donații 
 
2.3 Schimburi interbibliotecare 
 
2.4 Depozit legal  
 

140 000

0

0

0

139 
986,92 

0

0

0



3. BIBLIOTECA 
DIGITALĂ 

- program 
dedicat 
informatizării 
/ existenței 
digitale a 
bibliotecii   

2 

3.1 Site, Facebook, Youtube  
 
3.2 Biblioteca virtuală 
 

5 000

6 000

4 900

5 399,98

4. ANIMATIE 
CULTURALĂ 

- program 
dedicat 
evenimentelor 
culturale 
dezvoltate de 
bibliotecă prin 
derularea unor 
proiecte 
culturale care 
definesc 
biblioteca 
drept centru 
multicultural 
în vederea 
satisfacerii 
cerințelor 
exprimate de 
membri 
comunității 

6 

4.1 Târgul de cArte Alba 
Transilvana  
 
4.8 Verbum 
 
4.9 Lansări de carte 
 
4.10 Caravana literară scriitori în 
școală 
 
4.11 Expoziție de poezie     
 
4.12 Expozitii tematice de carte 
 

129 000

0

14 000

19 000

0

0

128 
005,65 

0

12 058,29

5 698

0

0

5. 

CERCETA
RE SI 

VALORIFI
CARE A 

COLECTII
LOR SI 

PATRIMON
IULUI 

JUDETULU
I 

- program 
dedicat 
fructificării 
optime a 
fondului de 
carte a 
bibliotecii   

2 

5.4 Revista bibliotecii pentru copii 
și adulți 
 
5.8 Bibliografie locală 
  

5 000

0

0

0

6. 

PRGĂTIRE 
ȘI 

ÎNDRUMA
RE 

METODOL
OGICĂ 

- program 
dedicat 
coordonării 
bibliotecilor 
comunale și 
orășenești din 
județul Alba  

3 

6.1 Perfecționare profesională 
 
6.2 Reuniuni științifice de profil  
 
6.3 Bibliotecile publice din județul 
Alba 
 

10 000

15 000

0

9 880

11 421,60

0

7. 

ADMINIST
RATIA 

FUNCTION
ALĂ 

- program 
dedicat 
sistemului 
intern de buna 
funcționare 
instituțională 
a bibliotecii  

11 

7.1 Monitor manager  
 
7.2 Funcționalizare clădire și spații 
 
7.6 Biblioteca „Lucian Blaga” 
peste hotare 
 
7.8 Biroul de marketing si PR 
 
7.10 Contabilitate 
 
7.11 Resurse umane 
     
7.12 Manager 
 
7.13 Curățenie și deservire 
 
7.14 Arhiva instituției 
 
7.15 Secretariat 
 
7.16 Filialele BJA   

0

178 000

2 000

0

227 000

1 081 700

0

3 000

0

5 000

0

0

149 112

0

0

208 252

951 952

0

2 626

0

4 996

0



8. 
IDENTITATE 

ȘI VALORI 
CULTURALE 

- program 
dedicat 
identificării, 
promovării și 
valorificării 
creatorilor din 
domeniul 
cultură și de 
dezvoltare a 
domeniului 
cultural  

6 

8.1 Lucian Blaga   
 
8.2 Mihai Eminescu  
 
8.3 Cafenea culturală – Aniversări 
culturale 
 
8.7 Premiile Filialei U.S.R. 
 
8.8 Gala Premiilor Bibliotecii 2018 
 
8.10 Ziua Bibliotecarului din 
România, 23 aprilie 
 

10 000

1 000

15 000

3 000

16 000

2 000

9 242,12

1 000

15 000

3 000

12 626,81

1 837,28

9 
EVIDENTA 
COLECTII

LOR 

- program 
dedicat 
evidentei 
colectiilor, 
documentelor 
institutiei  

2 

10.1 Prelucrare, catalogare, 
înregistrare documente  
 
10.2 Verificarea fondului  
 

0

0

0
 

0

Anul 2019 

1. USERS 

- program 
dedicat 
utilizatorilor/ 
beneficiarilor 

5 

1.1 Clubul de lectură 
 
1.2 Ateliere educative 
 
1.3 Bibliovacanţa 
 
1.10 Împrumut carte la sediu şi 
filiale 
 
1.11 Periodice 
   

1 000

2 000

1 000

0
 

4 000

206,90

1458, 43

922, 43

0

3 377,56

2. 

CRESTEREA 
COLECTIILO

R DE 
DOCUMENTE 

- program 
dedicat 

fondului de 
carte/ 

documente al 
bibliotecii 

4 

2.1 Achiziţie carte 
 
2.2 Donaţii 
 
2.3 Schimburi interbibliotecare 
 
2.4 Depozit legal  
 

140 000

0

0

0

140 
319,85

0

0

0

3. 
BIBLIOTEC

A 
DIGITALĂ 

- program 
dedicat 
informatizări
i/ existenței 
digitale a 
bibliotecii   

2 

3.1 Site, Facebook, Youtube  
 
 
3.2 Biblioteca virtuală 
 

5 000

 
25 000

336,69
 
 

23 919

4. 
ANIMATIE 
CULTURAL

Ă 

- program 
dedicat 
evenimentelor 
culturale 
dezvoltate de 
bibliotecă prin 
derularea unor 
proiecte 
culturale care 
definesc 
biblioteca 
drept centru 
multicultural 
în vederea 
satisfacerii 
cerințelor 

6 

4.1 Târgul de cArte Alba 
Transilvana, ed. XII, 5 - 8 iunie 
2019  
 
4.8 Verbum 
 
4.9 Lansări de carte 
 
4.10 Caravana literară scriitori în 
şcoală 
 
4.11 Expoziţie de poezie 
 
 

140 000

9 000

12 500

6 000

0

0

139 
026,74

8 505

12 212,34

5 410

0



exprimate de 
membri 
comunității 

4.12 Expoziţii tematice de carte 
 

0

5. 

CERCETA
RE SI 

VALORIFI
CARE A 

COLECTII
LOR SI 

PATRIMO
NIULUI 

JUDETULU
I 

- program 
dedicat 
fructificării 
optime a 
fondului de 
carte a 
bibliotecii   

3 

5.4 Revista bibliotecii pentru copii 
şi adulţi 
 
  
5.8 Bibliografie locală 
  
5.10 Redacţia Discobolul 
   

12 500

0

72 000

12 445

0

72 000

6. 

PRGĂTIRE 
ȘI 

ÎNDRUMA
RE 

METODOL
OGICĂ 

- program 
dedicat 
coordonării 
bibliotecilor 
comunale și 
orășenești 
din județul 
Alba  

3 

6.1 Perfecţionare profesională 
 
6.2 Reuniuni ştiinţifice de profil    
 
6.3 Bibliotecile publice din judeţul 
Alba 
 

10 000
 

2 000

0

9 860
 

1 710,09

0

7. 

ADMINIST
RATIA 

FUNCTION
ALĂ 

program 
dedicat 
sistemului 
intern de 
bună 
funcționare 
instituțională 
a bibliotecii  

10 

7.1 Monitor manager  
 
7.2 Funcţionalizare clădire şi spaţii 
   
7.8 Biroul de marketing şi PR 
 
7.10 Contabilitate 
 
7.11 Resurse umane 
 
7.12 Manager 
 
7.13 Curăţenie şi deservire 
 
7.14 Arhiva instituţiei  
 
7.15 Secretariat 
 
7.16 Filialele BJA  
 

0

192 000

0
 

184 800
 

1 372 000
 

0

3 000

0

4 000
 

0

0

188 
834,40

0
 

181 
200,55

 
1 272 202

 

0

2 998,82

0

3 989,55

0

8. 

IDENTITA
TE ȘI 

VALORI 
CULTURA

LE 

program 
dedicat 
identificării, 
promovării și 
valorificării 
creatorilor 
din domeniul 
cultură și de 
dezvoltare a 
domeniului 
cultural  

6 

8.1 Lucian Blaga   
- Ziua Lucian Blaga, 9 mai  
 - Zilele Bibliotecii Județene Lucian 
Blaga Alba, 25 - 28  noiembrie 
2019  
 
8.2 Mihai Eminescu  
 
8.3 Cafenea culturală - Aniversări 
culturale 
 
8.7 Premiile Filialei U.S.R..  
 
8.8 Gala Premiilor Bibliotecii 2019 
 
8.10 Ziua Bibliotecarului din 
România, 23 aprilie  

13 000

 
 

0

15 000

3 000
 

16 000

2 000

12 956,78

0

13 298,76

3 000
 

15 048,03

1 976

9. 
EVIDENTA 
COLECTII

LOR 

 program 
dedicat 
evidentei 

2 
10.1 Prelucrare, catalogare, 
înregistrare documente 
 

0 0
 

 



colectiilor, 
documentelo
r institutiei  

10.2 Verificarea fondului  
 

0
0

 
4.5.2. Programul PLUS 
 

Nr. PROGRAM 
Scurtă 

descriere a 
programului 

Nr. proiecte 
în cadrul 

progra-mului 
Denumirea proiectului  

Buget 
prevăzut în 
program(le

i) 

Buget 
consumat 
la finele 
anului 

(lei) 

Anul 2017 

1 USERS 

program 
dedicat 

utilizatorilor/ 
beneficiarilor 

1 1.11 Periodice 0 0

2. 

CREȘTERE
A 
COLECȚII
LOR DE 
DOCUMEN
TE    

program 
dedicat 

fondului de 
carte/docume

nte al 
bibliotecii 

1 
2.4 Depozit legal 
 

0 0

3. 
BIBLIOTE
CA 
DIGITALĂ 

program 
destinat 

informatizări
i/existenței 
digitale a 
bibliotecii 

1 
3.1 Site, Facebook, Youtube 
 

0 0

4 
ANIMAȚIE 
CULTURA
LĂ 

program 
dedicat 

evenimentelo
r culturale 

dezvoltate de 
bibliotecă 

prin 
derularea 

unor proiecte 
culturale care 

definesc 
biblioteca 

drept centru 
multicultural 

în vederea 
satisfacerii 
cerințelor 

exprimate de 
membrii 

comunității 

1 4.12 Expoziții tematice de carte  

0 0

5. 

CERCETA
RE ȘI 
VALORIFI
CARE A 
COLECȚII
LOR ȘI 
PATRIMO
NIULUI 
JUDEȚULU
I 

program 
dedicat 

fructificării 
optime a 

fondului de 
carte al 

bibliotecii 

2 

5.8 Bibliografie locală  
 
5.9 Publicațiile Bibliotecii Județene  
,,Lucian Blaga” Alba   

0

25.000

0

22155

6. PREGĂTIR program 1 6.3 Bibliotecile publice din județul 0 0



E ȘI 
ÎNDRUMA
RE 
METODOL
OGICĂ 

dedicat 
coordonării 
bibliotecilor 
comunale și 
orășenești 
din județul 

Alba 

Alba  
 

7. 

ADMINIST
RAȚIA 
FUNCȚION
ALĂ 

Program 
dedicat 

sistemului 
intern de 

bună 
funcționare 

instituțională 
a bibliotecii 

7 

7.8 Biroul de marketing si PR  
 
7.10 Contabilitate 
 
7.11 Resurse umane  
 
7.12 Manager  
 
7.13 Curățenie și deservire 
 
7.14 Arhiva instituției  
 
7.15 Secretariat  
 

0

221 500

965 000

0

3.000

0

3.500

0

259 680

887 326

0

2 922

0

3 487

8. 

IDENTITA
TE SI 
VALORI 
CULTURA
LE 

program 
dedicat 

identificării, 
promovării și 
valorificării 
creatorilor 

din domeniul 
cultură și de 
dezvoltare a 

domeniul 
cultural 

1 

8.2 Mihai Eminescu  
 

0 0

9. 
EVIDENȚA 
COLECȚII
LOR 

program 
dedicat 

evidenței 
colecțiilor, 

documentelo
r instituției 

2 

10.1 Prelucrare, catalogare, 
înregistrare documente  
 
10.2 Verificarea fondului  
 

0

0

0

0

Anul 2018 

1. USERS 

- program 
dedicat 
utilizatorilor / 
beneficiarilor 

6 

1.4 Trăsura cu cArte 
 
1.5 Conferintele bibliotecii  
 
1.6 Aproape de tine  
 
1.7 Cartea care eliberează 
 
1.8 Scriitori străini la întâlnirea cu 
publicul românesc  
 
1.9 Tabăra Coolturală 
 

0

0

0

0

0
 

0

0

0

0
 

0
 

0

0

2. ANIMATIE 
CULTURALĂ 

- program 
dedicat 
evenimentelor 
culturale 
dezvoltate de 
bibliotecă prin 
derularea unor 
proiecte 
culturale care 
definesc 

4 

4.3 Festivalul Dilema Veche  
  
4.4 Festivalul Cele mai frumoase 
poezii românești cântate  
 
4.13 Expoziții de artă 
 
4.14 Bibliobuzul în județul Alba 

0

0

0

0

 
0

0

0



biblioteca drept 
centru 
multicultural în 
vederea 
satisfacerii 
cerințelor 
exprimate de 
membri 
comunității 

 0

3. 

CERCETARE SI 
VALORIFICARE 
A COLECTIILOR 

SI 
PATRIMONIULUI 

JUDETULUI 

- program 
dedicat 
fructificării 
optime a 
fondului de 
carte a 
bibliotecii   

6 

5.1 Editare de carte si reviste 
 
5.5 Traduceri, ediții anastatice 
 
5.6 Bibliostudis 
 
5.7 Produse culturale  
 
5.9 Publicațiile Bibliotecii Județene  
,,Lucian Blaga” Alba   
 
5.10 Redacția Discobolul 
    

0

0

0

0

9 000

45 000

0

0

0

0

0

45 000

4. 
ADMINISTRAT

IA 
FUNCTIONALĂ 

- program 
dedicat 
sistemului 
intern de buna 
funcționare 
instituțională a 
bibliotecii 

5 

7.3 Mediatecă, ludotecă, pinacotecă  
 
7.4 Voluntarii bibliotecii 
 
7.5 Parteneriate 
 
7.7 Biroul de atragere a fondurilor 
extrabugetare  
 
7.9 Departament juridic  
 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5. 
IDENTITATE 

ȘI VALORI 
CULTURALE 

- program 
dedicat 
identificării, 
promovării și 
valorificării 
creatorilor din 
domeniul 
cultură și de 
dezvoltare a 
domeniului 
cultural  

4 

8.1 Lucian Blaga  
- Festivalul Lucian Blaga  
 
8.4 Memoria culturală a locului  
 
8.5 Cultura suport  
- Festivalul Internațional de 
literatură „Alb Umor" ( 
- Colocviile romanului românesc 
contemporan & Colocviul tinerilor 
scriitori  buget alocat  
- Gala Poeziei Românești 
Contemporane – Lista lui 
Manolescu,  
- Lucian Blaga - Premiul National 
Pentru Poezie Lucian Blaga -  
- Colocviile de literatură și arte – 
Aiud, 
- Bienala Interncontinentală de 
grafică mică Inter Art Aiud  
- Festivalul de literatura Liviu 
Rebreanu Aiud 
 
8.9 România 100

150 000

0

121 000

80 000

149 
436, 63

0

107 
605,98

 
55 860

6.  PROMOVARE 

- program de 
marketing și 
PR dedicat 
mediatizării 
activității 
bibliotecii  

2 

9.1 Indicatoare spre bibliotecă 
 
9.2 Materiale de promovare 
 

0

0

0

0 



Anul 2019 

1. USERS 

- program 
dedicat 
utilizatorilor/ 
beneficiarilor 

14 

1.4 Trăsura cu cArte 
 
1.5 Conferinţele bibliotecii  
 
1.6 Aproape de tine!  
 
1.7 Cartea care eliberează 
 
1.8 Scriitori străini la întâlnirea cu 
publicul românesc  
 
1.9 Tabăra Coolturală 
 
1.12 Vreau să-mi citeşti!  
 
1.13 Descoperă biblioteca 
 
1.14 BebeBiblioteca 
 
1.15 Bibliovaliza 
 
1.16 Atelier de traduceri 
 
1.17 SF, Fantasy & Horror Club Alba 
 
1.18 Şah mat! 
 
1.19 Arte vizuale 
 
1.20 Hai să ne jucăm la bibliotecă! 
 
1.21 ENGLISH 4 KIDS - Clubul de 
engleză 
 
1.22 Coşuleţul copiilor deştepţi 
 
1.23 Jurnal de călătorie 

0

0

0

0

0

0
 

0

0

0

0
 

0

0

0

0

0

0

0

0
 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2. 
ANIMATIE 
CULTURAL

Ă 

- program 
dedicat 
evenimentelor 
culturale 
dezvoltate de 
bibliotecă prin 
derularea unor 
proiecte 
culturale care 
definesc 
biblioteca 
drept centru 
multicultural 
în vederea 
satisfacerii 
cerințelor 
exprimate de 
membri 
comunității 

4 

4.4 Festivalul „Cele mai frumoase 
poezii româneşti cântate”  
 
4.13 Expoziţii de artă 
 
4.14 Bibliobuzul în judeţul Alba 
 
4.15 Seratele bibliotecii 
 
4.16 Alba Iulia Stand-Up Poetry 
 

0

0

0

0
 

0

 
0

0

0

0

0

3. 

CERCETARE SI 
VALORIFICARE 
A COLECTIILOR 

SI 
PATRIMONIULUI 

JUDETULUI 

- program 
dedicat 
fructificării 
optime a 

3 

5.1 Editare de carte si reviste 
 
5.5 Traduceri, ediţii anastatice 
 

0

0

0

0



fondului de 
carte a 
bibliotecii   

5.6 Bibliostudis 
 
5.7 Produse culturale  
 
5.9 Publicaţiile Bibliotecii Judeţene  
,,Lucian Blaga” Alba   
 
5.11 RomânIA tradiţională

0

0

0

0

0

0

0

0

4. 
ADMINISTRAT

IA 
FUNCTIONALĂ 

- program 
dedicat 
sistemului 
intern de 
buna 
funcționare 
instituțională 
a bibliotecii 

4 

7.3 Mediatecă, ludotecă, pinacotecă  
 
7.4 Voluntarii bibliotecii 
 
7.5 Parteneriate 
 
7.6 Biblioteca „Lucian Blaga” peste 
hotare 
 
7.7 Biroul de atragere a fondurilor 
extrabugetare  
 
7.9 Departament juridic 
 

0

0

0
 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5. 
IDENTITATE 

ȘI VALORI 
CULTURALE 

- program 
dedicat 
identificării, 
promovării și 
valorificării 
creatorilor 
din domeniul 
cultură și de 
dezvoltare a 
domeniului 
cultural  

4 

8.1 Lucian Blaga  
 
8.4 Memoria culturală a locului  
- 1 produs final sub formă de album 
Mărturia peniței, 2 evenimente cu 
public de promovare în cadrul 
proiectelor 4.1, 8.1. 
 
8.5 Cultura suport  
 
- Festivalul Internațional de literatură 
„Alb Umor", 7-9 iunie 2019, ed. a X-a,   
 
- Colocviile romanului românesc 
contemporan  
 
- Colocviul tinerilor scriitori, ed. XII, 6 
octombrie 2019  
 
- Gala Poeziei Românești 
Contemporane - Lista lui Manolescu, 
ed. IX, 8 iunie 2019 
 
- Premiul National Pentru Poezie 
Lucian Blaga, ed. III, 9 mai  
 
8.11 1 Decembrie 2019 
 

150 000

0

129 000

0

149 
999, 50 

0
 
 

127 
031,34

0

6.  PROMOVARE 

- program de 
marketing și 
PR dedicat 
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Capitolul V – Sarcini pentru management 

 
Pe durata mandatului, managementul va avea următoarele sarcini: 



1. Dezvoltarea și promovarea culturii scrise prin organizarea de manifestări culturale (expoziții, 
târguri, workshopuri, conferințe, publicații, simpozioane, spectacole, festivaluri); 

2. Regândirea portofoliului de programe și proiecte în strânsă relație cu comunitatea locală, după 
parcurgerea procesului de identificare a nevoilor publicului; 

3. Sprijinirea realizării activităților de pedagogie, esențiale în educația tinerei generații și 
sprijinirea creării unor oportunități de completare a curriculei oficiale din școli; 

4. Adaptarea ofertei pedagogice la agenda digitală prin apelul la aplicații multimedia și la 
tehnologiile care oferă mai multă interactivitate în relația cu tinerii; 

5. Valorificarea spațiilor interioare și exterioare prin expoziții și lansări de carte; 
6. 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; 

7. Asigurarea condițiilor necesare creșterii numărului de beneficiari și în același timp  
diversificarea ofertei culturale a instituției; 

8. Asigurarea integrității sediului în care își desfășoară activitatea, a managementului securității și 
al riscurilor; 

9. Dezvoltarea de relații de colaborare cu instituțiile de cultură care își desfășoară activitatea în 
același mediu: biblioteca națională, biblioteci internaționale, județene, altele; 

10. Dezvoltarea de parteneriate cu autoritățile locale în vederea atragerii altor categorii de public, 
precum și cu instituții culturale naționale și internaționale; 

11. Identificarea de 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; 

12. Implementarea de strategii de marketing pentru o promovare mai bună a instituției; 
13. Asigurarea dezvoltării și actualizării prezenței în mediul on line a instituției; 
14. Constituirea, organizarea, prelucrarea, dezvoltarea și conservarea colecțiilor de cărți, 

publicațiilor seriale, a altor documente de bibliotecă și a bazelor, pentru a facilita utilizarea 
acestora în scop de informare, cercetare, educație sau recreere; 

15. Inițierea, organizarea și desfășurarea de proiecte și programe culturale, inclusiv în parteneriat 
cu autorități și instituții publice, cu alte instituții de profil sau prin parteneriat public-privat; 

16. Realizarea și participarea la proiecte de cercetare și dezvoltare pentru susținerea, promovarea și 
valorificarea culturii scrise în plan național și internațional; 

17. Realizarea de produse și servicii cu valoare adăugată, de tipul: studii, proiecte, cercetări 
documentare sau tematice, produse informatice, produse multimedia, baze de date, produse 
editoriale, servicii de consultanță și asistență de specialitate; 

18. Editarea și tipărirea de cărți, broșuri, publicații periodice, lucrări și materiale de specialitate sau 
de interes general, în limba română ori în limbi străine, realizate în țară sau în străinătate, în 
cooperare cu unul ori mai mulți parteneri; 

19. Organizarea unor servicii de formare și perfecționare profesională specifică în domeniul 
conservării și protejării bunurilor culturale din domeniul culturii scrise ce fac parte din 
patrimoniul cultural național; 

20. Realizarea de reproduceri, prin sisteme foto digitale, fotocopiere/realizarea de microfilme; 
21. Creșterea accesului publicului la colecții; 
22. Organizarea depozitului legal de documente; 
23. Punerea în valoare a fondului de carte aparținând lui Lucian Blaga prin propunerea înființării 

unei secții „Lucian Blaga” în cadrul bibliotecii; 
24. Organizarea unui raft al Bibliotecii județene „Lucian Blaga” în bibliotecile orășenești și 

comunale din Județul Alba; 



25. Inventarierea, punerea în valoare a fondului inițial de carte, în mod special a celor 350 de 
volume primite ca donație din partea marelui cărturar Nicolae Iorga; 

26. Achiziționarea de manuscrise ale scriitorilor originari din Județul Alba, acestea urmând a se 
constitui într-o colecție de manuscrise ale scriitorilor Județului Alba; 

27. Digitalizare și dezvoltare a instrumentelor de comunicare în mediul online și offline; 
28. Cercetarea, documentarea, punerea în valoare și promovarea scriitorilor Școlii Ardelene și a 

acestei mișcări de emancipare socială, politică și culturală a românilor din Transilvania; 
29. Asigurarea continuității și dezvoltării în mod special a următoarelor proiecte: „Colocviile 

romanului românesc contemporan”, „Colocviul tinerilor scriitori”, „Gala Poeziei Românești 
Contemporane – Lista lui Manolescu”, „Monumentele Literaturii Române”; 

30. Îndeplinirea tuturor obligațiile care derivă din aprobarea proiectului de management și în 
conformitate cu hotărârile ordonatorului principal de credite, respectiv cele prevăzute de 
legislația în vigoare și în reglementările care privesc funcționarea instituției;  

31. Respectarea prevederilor legale aplicabile în domeniile: sănătatea și securitatea muncii, 
apărarea împotriva incendiilor etc; 

32. Transmiterea rapoartele de activitate și a tuturor informațiile/înscrisurile solicitate de către 
Consiliul județean Alba, conform prevederilor OUG nr. 189/2008 privind managementul 
instituțiilor publice de cultură, cu modificările și completările ulterioare și ale hotărârilor 
Consiliului județean. 

Capitolul VI – Structura și conținutul proiectului management 

 Proiectul întocmit de candidat va fi limitat la un număr de maxim 60 de pagini, inclusiv Anexe 
și va respecta următoarele cerințe: 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 
limbii române, numerotarea paginii: în josul paginii, numărul paginii central. 

Proiectul întocmit trebuie să conțină punctul de vedere al candidatului asupra dezvoltării 
instituției pe durata proiectului de management. În întocmirea proiectului se cere utilizarea termenilor 
conform definițiilor prevăzute în OUG nr. 189/2008 privind managementul instituțiilor publice de 
cultură, cu modificările și 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 OUG nr. 189/2008 privind managementul 
instituțiilor de cultură, cu modificările și completările ulterioare, având în vedere următoarele 
prevederi, care reprezintă totodată și criteriile generale de analiză și notare a proiectelor de 
management: 

a) Analiza socio-culturală a mediului în care își desfășoară activitatea instituția publică de cultură 
și propuneri privind evoluția acesteia în sistemul instituțional existent; 

b) Analiza activității instituției și, în funcție de specific, propuneri privind îmbunătățirea acesteia; 
c) Analiza organizării instituției și propuneri de restructurare și/sau de reorganizare, după caz; 
d) Analiza situației economico-financiare a instituției; 
e) Strategia, programele și planul de acțiune pentru îndeplinirea misiunii specifice a instituției 

publice de cultură, conform sarcinilor formulate de autoritate; 
f) O previziune a evoluției economico-financiare a instituției publice de cultură, cu o estimare a 

resurselor financiare ce ar trebui alocate de către autoritate, precum și a veniturilor instituției ce 
pot fi atrase din alte surse. 

Proiectul structurat obligatoriu pe modelul de mai jos, trebuie să conțină soluții manageriale 
concrete, în vederea funcționării și dezvoltării instituției, pe baza sarcinilor formulate de autoritate. 



A) Analiza socio-culturală a mediului în care își desfășoară activitatea instituția publică de 
cultură și propuneri privind evoluția acesteia în sistemul instituțional existent 

1. Instituții, organizații, grupuri informale (analiza factorilor interesați) care se adresează aceleiași 
comunități; 

2. Analiza SWOT (analiza mediului intern și extern, puncte tari, puncte slabe, oportunități, 
amenințări); 

3. Analiza imaginii existente a instituției și propuneri pentru îmbunătățirea acesteia; 
4. Propuneri pentru cunoașterea categoriilor de beneficiari (studii de consum, cercetări, alte surse 

de informare); 
5. Grupurile – țintă ale activităților instituției pe termen scurt/mediu; 
6. Profilul beneficiarului actual. 
B) Analiza activității instituției și propuneri privind îmbunătățirea acesteia: 
1. Analiza programelor și a proiectelor instituției; 
2. Concluzii; 

2.1.Reformularea mesajului, după caz; 
2.2.Descrierea principalelor direcții pentru îndeplinirea misiunii; 

C) Analiza organizării instituției și propuneri de restructurare și/sau de reorganizare, după caz: 
1. Analiza reglementărilor interne ale instituției și a actelor normative incidente; 
2. Propuneri privind modificarea reglementărilor interne; 
3. Analiza capacității instituționale din punctul de vedere al resursei umane proprii și/sau 

externalizate; 
4. Analiza capacității instituționale din punct de vedere al spațiilor și patrimoniului instituției, 

propuneri de îmbunătățire; 
5. Viziunea proprie asupra utilizării instituției delegării, ca modalitate legală de asigurare a 

continuității procesului managerial. 
 

D) Analiza situației economico-financiare a instituției: 

Analiza financiară, pe baza datelor cuprinse în caietul de obiective: 

1. Analiza datelor de buget din caietul de obiective, după caz, completate cu informații 
solicitate/obținute de la instituție; 
1.1.Bugetul de venituri (subvenții/alocații, surse atrase/venituri proprii) 
1.2.Bugetul de cheltuieli (personal; bunuri și servicii din care: cheltuieli de întreținere, 

colaboratori; cheltuieli de capital) 
2. Analiza comparativă a cheltuielilor  (estimate și, după caz, realizate) în perioada/perioadele 

indicată/indicate în caietul de obiective, după caz, completate cu informații solicitate/obținute 
de la instituție): 
Nr.crt. Programul/proiectul Devizul 

estimat 
Devizul 
realizat 

Observații/comentarii/concluzii

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

3. Soluții și propuneri privind gradul de acoperire din surse atrase/venituri proprii a cheltuielilor 
instituției; 
3.1.Analiza veniturilor proprii realizate din activitatea de bază, specifică instituției (în funcție 

de tipurile de produse/servicii oferite de instituțiile de cultură – spectacole, expoziții, 
servicii infodocumentare etc), pe categorii de produse/servicii, precum și pe categorii de 
produse/servicii, precum și pe categorii de bilete/tarife practicate: preț întreg/preț 



redus/bilet profesional/bilet onorific, abonamente, cu menționarea celorlalte facilități 
practicate; 

3.2.Analiza veniturilor proprii realizate din alte activități ale instituției; 
3.3.Analiza veniturilor realizate din prestări de servicii culturale în cadrul parteneriatelor cu 

alte autorități publice locale; 
4. Soluții și propuneri privind gradul de creștere 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 subvenție/alocație; 
4.4.Ponderea cheltuielilor efectuate în cadrul raporturilor contractuale, altele decât contractele 

individuale de muncă (drepturi de autor, drepturi conexe, contracte și convenții civile); 
4.5.Cheltuieli pe beneficiar din care: 

a) subvenție; 
b) din venituri proprii. 

 
E) Strategia, programele și planul de acțiune pentru îndeplinirea misiunii specifice a instituției 

publice de cultură, conform sarcinilor formulate de autoritate 

Propuneri pentru întreaga perioadă de management: 

1. Viziune; 
2. Misiune; 
3. Obiective (generale și specifice); 
4. Strategia culturală pentru întreaga perioadă de management; 
5. Strategia și planul de marketing; 
6. Programe propuse pentru întreaga perioadă de management; 
7. Proiectele din cadrul programelor; 
8. Alte evenimente, activități specifice instituției, planificate pentru perioada de management. 

 
F) Previzionarea evoluției economico-financiare a instituției publice de cultură, cu o estimare a 

resurselor financiare ce ar trebui alocate de către autoritate, precum și a veniturilor 
instituției ce pot fi atrase din alte surse 
 

1. Proiectul de buget de venituri și 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 cu 
colaboratorii 
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.crt. Program Scurtă descriere a 
programului 

Nr. proiecte în cadrul 
programului 

Denumirea 
proiectului 

Buget prevăzut 
pe program(lei)

Primul an de management 
1.      
…      
…      

Al doilea an de management 
1.      
…      
…      

Al treilea an de management 
1.      
…      
…      

Al patrulea an de management 
1.      
…      
…      
 

Capitolul VII- Alte precizări 

 Candidații, în baza unei cereri motivate, pot solicita de la instituție informații suplimentare 
necesare elaborării proiectelor de management telefon: 0258.811.443, fax 0258.817204, email: 
bjalba@gmail.com. 
 Relații suplimentare privind întocmirea proiectului de management se pot obține și de la 
Serviciul Investiții, Dezvoltare, Promovare Patrimonială și Managementul instituțiilor de cultură din 
cadrul autorității, telefon 0735406441, email: centenar@cjalba.ro, persoana de contact: Petronela 
LUCA. 
 

Capitolul VIII – Anexe 



Anexele 1 – 3 fac parte 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. 200 din 26 iulie 2018 
Anexa nr. 2 – Organigrama și Statul de funcții al Bibliotecii județene „Lucian Blaga” Alba, aprobate 
prin Hotărârea Consiliului județean Alba nr. 198 din 17 septembrie 2020 
Anexa nr.3  – Bugetul aprobat al Bibliotecii județene „Lucian Blaga” Alba pe ultimii trei ani. 
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