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Prezentul document
conține și date cu caracter personal, prelucrate cf. Art.6 din Regulamentul nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind
protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera
circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE
(Regulamentul general privind protecţia datelor),
destinate exclusiv Consiliului Județean Alba.
În vederea prezentării publice
a prezentului Raport de activitate au fost anonimizate datele cu caracter personal.
La evenimentele de animație culturală au fost realizate fotografii și înregistrări video pentru arhiva instituției. În
acest sens, la momentul realizării activităților de animație culturală, instituția a înștiințat participanții prin
afișarea unui roll-up informativ/ afiș, respectiv că prin participare își dau acordul ca datele lor personale (foto/
video) să fie făcute publice. Aceste materiale foto/ video au fost parțial difuzate pe canalele proprii ale
bibliotecii în vederea asigurării transparenței publice de activitate.
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A. EVOLUŢIA INSTITUŢIEI ÎN RAPORT CU MEDIUL ÎN CARE ÎŞI DESFĂŞOARĂ
ACTIVITATEA
Considerăm că în perioada 14.04.2017 – 14.09.2020 Biblioteca Județeană „Lucian Blaga” Alba a
înregistrat progres și trend ascendent la toate nivelurile organizației în raport cu mediul în care își
desfășoară activitatea, în raport cu sistemul instituțional/ legal existent la preluarea mandatului managerial și
în raport cu resursele alocate, îndeplindindu-și astfel misiunea asumată în sensul Legii bibliotecilor nr.
334/2002.
Menționăm faptul că mediul extern instituției este reprezentat de către comunitatea municipiului Alba
Iulia, a județului Alba și de orice alte entități interesate la nivel național și/ sau internațional.
Acest trend ascendent se poate constata prin:
- numărul de beneficiari;
- numărul de parteneriate;
- numărul anual crescător de proiecte structurate pe arii de interes și pe vârstă, destinate
comunității;
- numărul de apariții în mass-media și on-line;
- optimizarea clădirii și a spațiilor aferente instituției;
- prin analiza datelor și a cifrelor existente în documentația administrativă a instituției;
- prin analiza percepțiilor comunității în raport cu dinamica instituției, percepție semnalată în scris
și în discuțiile directe;
- perfecționarea și optimizarea continuă a echipei bibliotecii;
- optimizarea sistemului administrativ de comunicare internă;
- creșterea și diversificarea fondului de carte și periodice printr-o politică de achiziție echilibrată
și centrată pe nevoile reale ale utilizatorilor;
- optimizarea continuă a spațiilor de depozitare a fondului de carte;
- optimizarea serviciului de împrumut prin împrumut la sediu/ filiale și direct la domiciliu;
- investiții în dotările necesare unei funcționări optime, eficace și economă;
- alocările bugetare crescătoare: 1 993 000 lei în anul 2017 cu o economie bugetară de 6, 45 %
(128 476 lei), cheltuit 1 864 524 lei; 2 301 700 lei în anul 2018 cu o economie bugetară de 11,
35 % (261 284 lei), cheltuit 2 040 416 lei; 2 525 800 lei în anul 2019 cu o economie bugetară de
4, 81 % (121 554,24 lei), cheltuit 2 404 245,76 lei; 2 541 500 lei în anul 2020.
Gradul de vizibilitate a instituței a crescut constant în perioada 2017 - 2020 printr-o comunicare
instituțională susținută (Anexa 5) prin intermediul comunicatelor de presă, a conferințelor de presă, a
promovării în mediul on-line (Anexa 6), a activităților de animație culturală implementate de către instituție.
Totodată, observăm numărul crescător al partenerilor care au venit din proprie inițiativă cu propuneri de
colaborare, ceea ce înseamnă că biblioteca este percepută ca fiind o instituție atractivă, un partener serios,
responsabil și care răspunde nevoilor culturale existente în comunitate. În urma discuțiilor directe cu partenerii,
aceștia prezintă un grad ridicat de încredere la adresa bibliotecii, o atitudinea pozitivă, apreciativă. Faptul că
partenerii revin cu propuneri de noi activități constituie un indicator că au fost mulțumiți de colaborare, dorinduși astfel o continuitate a proiectelor în parteneriat. A existat o preocupare constantă în optimizarea relațiilor de
parteneriat în mod echidistant.
În mediul on-line instituția noastră este o prezență activă, dinamică având o politică de
comunicare bine stabilită (Anexa 6), programată, în continuă căutare și optimizare, atentă la reacțiile
publicului pentru a veni în întâmpinarea comunității, producând conținuturi specifice pentru toate categoriile de
vârstă, promovând domenii de interes variate, având preocuparea fundamentală de a aduce Cartea de fiecare
dată în centrul comunicării, prin recomandări bibliografice dar nu numai (Anexa 8 vezi 9 ACTIVITATE - 3
Propunere bibliografie pentru activitate). Conținuturile propuse on-line de către de instituție au depășit
punctul în care acestea reprezintă doar dovezi de bună funcționare a instituției și au devenit o ofertă culturală
bogată, asumată, diseminată în acest mediu digital.
Biblioteca este percepută ca fiind o instituție vie.
La nivel național în România în perioada 17 martie - 14 mai 2020 a fost declarată Stare de urgență,
iar în perioada 15 mai - 15 septembrie 2020 fost declarată Stare de alertă din cauza virusului COVID – 19
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(Anexa 7). Acestă situație apărută în mediul extern bibliotecii a afectat profund întreagă activitate a instituției,
desfășurată până la această dată. La nivel național au fost emise măsuri anti-Covid-19 care au fost
implementate integral la nivelul instituției și respectate. Evoluția bibliotecii în acest sens a fost una optim
adaptativă, de supraviețuire și asigurare a serviciilor esențiale de bibliotecă, referindu-ne aici în primul rând la
continuitatea serviciilor specifice administrative (management, contabilitate, resurse umane, administrativ,
secretariat, deservire), continuitatea serviciilor de împrumut la sediu/ direct la domiciliu și asociate
(achiziție carte, prelucrare carte, împrumut carte la sediu, împrumut carte direct la domiciliu), continuitatea
serviciilor de consultanță și comunicare instituțională în mediul on-line, continuitatea activităților în
cadrul proiectului 5.10 Redacția Discobolul.
Acțiunile, activitățile, proiectele de animație culturală în relație directă cu publicul și împrumutul la
Filiale, Sala de lectură, Periodice au fost suspendate, iar unele anulate total (Târgul de cArte Alba Transilvana,
Festivalul Internațional de Literatură Alb Umor, Gala Poeziei Românești Contemporane - Lista lui Manolescu,
Colocviile Romanului Românesc Contemporan, Premiul Național Pentru Poezie ,,Lucian Blaga”, Colocviul
Tinerilor Scriitori). Acolo unde a fost posibil, acestea s-au desfășurat on-line. Parteneriatele au intrat în stare
de așteptare. În lipsa evenimentelor de animație culturală numărul comunicatelor de presă a scăzut și s-au
comunicat informații curente în funcție de situație. În starea de urgență mare parte a echipei a funcționat în
regim de telemuncă, în mod organizat, ordonat, cu sedințe tehnice aproape zilnice, angajații întocmind
săptămânal rapoarte scrise de activitate. Cu mici erori tehice, comunicarea profesională s-a desfășurat într-o
manieră funcțională.
Au desfășurat neîntrerupt activitatea la sediu pe perioada stării de urgență angajații responsabili cu:
management, contabilitate, resurse umane, administrativ, secretariat, deservire.
Pe perioada stării de alertă întreaga echipă a bibliotecii și-a desfăsurat activitatea la sediu și acesta a
fost monitorizată prin intermediul ședințelor tehnice săptămânale sau la două săptămâni, cu procese-verbale
aferente, precum și prin intermediul rapoartelor zilnice scrise.
Pe partea de personal s-au înregistrat două plecări din instituție, una la contabilitate (pensionare) și a
doua la Redacția Discobolul (demisie). Pensionarea contabilului șef și imposibilitatea legală a de face angajări
pe perioada stării de alertă a dus la îngreunare administrativă, suprîncărcare pentru colega desemnată cu
atribuții de contabil-șef, totodată responsabilă cu cu resursele-umane. În cadrul echipei am avut colegi bolnavi
de COVID-19, contacți direcți COVID-19 și contacți ai unor contacți suspecți COVID-19.
Pe data de 14 mai 2020 s-a reluat activitatea cu publicul la sediu, prin redeschiderea serviciului de
împrumut în condiții speciale. Ca noutate, s-a introdus serviciul de împrumut carte direct la domiciliu pentru
persoanele vârstnice și cu dizabilități. Întreaga activitate de împrumut a fost monitorizată prin intermediul unor
tipizat specifice situației și sedințe tehnice de raportare. S-au continuat proiectele de animație culturală în
mediul on-line, îmbogățind și diversificând oferta cu rubrici noi de conținut informațional (Anexa 6). Au
continuat activitățile de achiziție carte, prelucare, verificarea fondului de periodice.
Starea de spirit în cadrul echipei în ceea ce privește COVID-19, pe perioada stării de urgență și a
stării de alertă, a fost una fluctuantă, diferită de la om la om, cu anxietăți specifice situației, uneori în extremă.
Colectivul a avut, în general, un mental preocupat de amenințarea COVID-19, unii colegi au fost puternic
afectați de acestă situație, declarând acest fapt, alți colegi au fost mai rezervați, însă vizibil preocupați. Unii
colegi nu au sesizat de la început implicațiile și pericolul COVID-19, în cele din urmă întreaga echipă a
conștientizat impactul situației pe plan profesional/ personal, necesitatea și obligativitatea respectării măsurilor
de protecție anti-Covid implementate la nivel de bibliotecă. Ca manager, atât cât mi-a fost posibil, am depus
toate eforturile pentru a asigura o atmosferă destinsă, optimă profesional, să asigur echilibru, bună
funcționare în cadrul instituției, colaborând optim cu Consiliul Județean Alba, Direcția de Sănătate Publică
Alba, cu echipa bibliotecii și cu mediul extern, având în vedere situația și amenințarea nou apărută
determinată de virusul COVID-19. Am întreținut relații strânse de comunicare cu toți managerii biblioteciilor
județene din România și cu Biblioteca Națională a României. În acest sens, am ințiat personal un grup de
comunicare pe WhatsApp ca administrator de grup, un al doilea grup WhatsApp ca administrator pentru toate
bibliotecile publice din Județul Alba, un al treilea grup WhatsApp ca administrator pentru echipa bibliotecii
noastre și un al patrulea grup WhatsApp ca administrator pentru managerii culturali din instituțiile de cultură
subordonate Consiliului Județean Alba. Am avut discuții telefonice cu manageri de biblioteci județene din țară
și cu alți manageri culturali în cadrul cărora am abordat și schimbat informații cu privire la starea de fapt. Toate
6

aceste inițiative de comunicare, canalele de comunicare create, au avut ca scop conducerea și buna
administrare a Bibliotecii Județene ,,Lucian Blaga” Alba.
Ca instrument managerial, pe starea de urgență/ alertă, am conceput și implementat un nou proiect în
cadrul bibliotecii, 11.1 Biblioteca virală, prin intermediul căruia am asigurat coordonarea, conducerea și buna
administrare a instituției în mod organizat, asumat, transparent.
În concluzie, perioada 14.04.2017 – 14.09.2020 a fost pentru Biblioteca Județeană „Lucian Blaga”
Alba, pe toate planurile, una intensă, plină de transformări, dinamică, constructivă, adaptativă, creativă,
receptivă, comunicativă, pragmatică, realistă, bazată pe obiective clar definite și îndeplinite, experimentală,
inovativă, toate acestea în deplină concordanță cu legislația specifică.
1. Colaborarea cu instituţii, organizaţii, grupuri informale care se adresează aceleiaşi
comunităţi
În sensul îndeplinirii proiectului de management biblioteca a prezentat o deschidere totală în anii
2017, 2018, 2019, 2020 în limitele resurselor alocate, în ceea ce privește colaborările și parteneriatele cu
instituții, organizații, grupuri informale, entități culturale, persoane fizice care se adresează aceleiași
comunități, în sensul dezvoltării și dinamizării vieții culturale în județul Alba și în municipiul Alba Iulia.
Anul 2017
Instituția a fost 100% deschisă propunerilor de colaborare culturală și a întreprins toate eforturile
posibile în limita resurselor bugetare, umane și logistice pentru a satisface cererile de colaborare pe linie
culturală. Această deschidere a avut mai multe obiective:
- în primul rând, lărgirea ofertei de servicii și produse culturale către publicul existent și fidel instituției;
- în al doilea rând, atragerea unor segmente noi de publicuri spre bibliotecă;
- în al treilea rând, repoziționarea imaginii instituției în cadrul comunității pe care o deservește;
- în al patrulea rând, dorința de a cunoaște piața reală a partenerilor interesați de segmentul cultural pe
care îl deservim;
- în al cincelea rând, transmiterea unui mesaj clar în mediul social că Biblioteca Județeană „Lucian
Blaga” Alba este și dorește să fie un pilon esențial și de referință în viața culturală a comunității;
- și nu în ultimul rând, dorința de a cunoaște în detaliu capacitatea instituției în a face față cererilor și
nevoilor comunității.
Modul de lucru tehnic în ceea ce privește colaborarea cu entitatea interesată este cel de încheiere a
unui Parteneriat Cadru urmat apoi de semnarea unor Acte adiționale, în funcție de activitățile derulate. În
situațiile în care partenerul a venit cu propriul model de parteneriat am acceptat formatul propus, înțelegând
nevoile administrative ale partenerului. Toate parteneriatele cadru și actele adiționale aferente se regăsesc în
biblioraftul 7.5 Parteneriate, disponibil în instituție. Această deschidere totală spre parteneriate s-a menținut
pe întreaga perioadă de management raportată.
În anul 2017 au fost încheiate 98 de parteneriate cu diferite entități după cum urmează:
Tabel Parteneriate 2017
Nr.
1
2
3
4
5
6

PARTENER
Asociația Culturală Inter Libros
Cluj Napoca
Biblioteca Județeană „George
Barițiu” Brașov
Centrul de Cultură „Augustin
Bena” Alba
Centrul de Cultură „Augustin
Bena” Alba
Centrul de Cultură „Augustin
Bena” Alba
Centrul Școlar de Educație

Nr.
înreg.

Cadru
Semnat

Expiră

TIP PARTENERIAT
Act adițional
Semnat
Expiră

867

Alte tipuri
Semnat
Expiră
15.06.2017 15.09.2017

2151

11.05.2017

30.05.2017

533

04.05.2017

21.05.2017

15.06.2017

15.09.2017

2017

25.10.2017

860
1742

05.10.2017

24.11.2017

15.06.2018

7

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43

Incluzivă Alba Iulia
Centrul Școlar de Educație
Incluzivă Alba Iulia
Clubul Copiilor Aiud
Colegiul Tehnic Apulum Alba Iulia
Colegiul Tehnic Apulum Alba Iulia
Cristina-Maria Ivan- Arscott
Alba Iulia
Cristina-Maria Ivan- Arscott
Alba Iulia
Despărțământul Astra - Vasile
Moga Sebeș
Fundația Comunitară Alba
Fundația Inter-Art Aiud
Gradinița cu Program Normal
„Emanuel” Alba Iulia
Gradinița cu Program Normal
„Emanuel” Alba Iulia
Gradinița cu Program Normal
„Emanuel” Alba Iulia
Gradinița cu Program Prelungit
Nr. 9 Alba Iulia
Gradinița cu Program Prelungit
Nr. 8 Alba Iulia
Grădinița cu Program Normal
Nr. 13 Alba Iulia
Grădinița cu Program Prelungit
„Dumbrava Minunată” Alba Iulia
Grădinița cu Program Prelungit
„Dumbrava Minunată” Alba Iulia
Grădinița cu Program Prelungit
Nr. 11 Alba Iulia
I.I. Moga Marioara Cristimar
Căpâlna
Inspectoratul Școlar Județean Alba
Liceul cu Program Sportiv
Alba Iulia
Liceul cu Program Sportiv
Alba Iulia
Liceul cu Program Sportiv
Alba Iulia
Liceul cu Program Sportiv
Alba Iulia
Liceul de Arte „Regina Maria”
Alba Iulia
Liceul de Arte „Regina Maria”
Alba Iulia
Liceul de Arte „Regina Maria”
Alba Iulia
Liceul de Arte „Regina Maria”
Alba Iulia
Liceul de Arte „Regina Maria”
Alba Iulia
Liceul Tehnologic Sebeș
Muzeul Național al Unirii Alba Iulia
Palatul Copiilor Alba Iulia
Palatul Copiilor Alba Iulia
Palatul Copiilor Alba Iulia
Palatul Copiilor Alba Iulia
Palatul Copiilor Alba Iulia
PFA Tudor Dragoș Mihai

1743

05.10.2017

05.10.2017

589
577
1737
1835

10.05.2017
10.05.2017
05.10.2017

21.05.2017
21.05.2017
31.05.2018

13.10.2017

31.10.2017

1448

01.09.2017

31.12.2017

1076

17.07.2017

01.08.2017

583
1093
587

20.07.2017

14.08.2017

10.05.2017

21.05.2017

10.05.2017

21.05.2017

19.10.2016

15.06.2020

1897

19.10.2017

18.10.2019

1894

19.10.2017

31.05.2018

1965

24.10.2017

31.12.2020

2127

07.11.2017

15.06.2018

627

12.05.2017

21.05.2017

576
1966

10.05.2017
24.10.2017

21.05.2017
24.10.2018

586

10.05.2017

21.05.2017

1780

10.10.2017

15.06.2018

584

10.05.2017

21.05.2017

2048

31.10.2017

31.12.2017

2075

01.11.2017

31.01.2018

08.06.2017

19.05.2017

21.11.2017
10.05.2017
15.06.2017
21.07.2017

24.11.2017
21.05.2017
15.09.2017
30.09.2017

1181
1803

12.10.2017

30.06.2018

1833

13.10.2017

1092

20.07.2017

1786

10.10.2017

2007

25.10.2017

15.06.2018

24.07.2017

04.06.2018

23.11.2017

794
2409
1963
2009
2450
2237
581
866
1129

08.12.2017

30.06.2018
24.10.2017
25.10.2017
12.12.2017

25.10.2017
24.11.2017
20.12.2017
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44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77

Primăria Municipiului Alba Iulia
Radio Atlas FM Alba Iulia
Radio Reîntregirea Alba Iulia
Start Media Center SRL
Școala Gimnazială „ Avram Iancu”
Alba Iulia
Școala Gimnazială „Decebal”
Cricău
Școala Gimnazială „Decebal”
Cricău
Școala Gimnazială „Ion
Agârbiceanu” Alba Iulia
Școala Gimnazială „Mihai
Eminescu” Alba Iulia
Școala Gimnazială „Vasile Goldiș”
Alba Iulia
Școala Gimnazială „ Avram Iancu”
Alba Iulia
Școala Gimnazială „ Avram Iancu”
Alba Iulia
Școala Gimnazială „ Avram Iancu”
Alba Iulia
Școala Gimnazială „Iuliu Maniu”
Vințu de Jos
Școala Gimnazială „Vasile Goldiș”
Alba Iulia
Școala Gimnazială „Vasile Goldiș”
Alba Iulia
Școala Gimnazială „Vasile Goldiș”
Alba Iulia
Școala Gimnazială Ciugud
Școala Gimnazială „ Vasile Goldiș”
Alba Iulia
Teatrul de Păpuși „Prichindel” Alba
Iulia
Uniunea Scriitorilor din România Filiala Alba - Hunedoara
Universitatea „1 Decembrie 1918”
Alba Iulia
Școala Gimnazială „Avram Iancu”
Alba Iulia
Colegiul National Militar Mihai
Viteazul Alba Iulia
Pleșa Călin
Școala Gimnazială „Mihai
Eminescu” Alba Iulia
Consiliul Județean Alba,
Colegiul Tehnic Apulum
Colegiul Tehnic Apulum Alba Iulia
Școala Gimnazială „Mihai
Eminescu” Alba Iulia
Școala Gimnazială „Mihai
Eminescu” Alba Iulia
Școala Gimnazială „Vasile Goldiș”
Alba Iulia
Grădinița cu Program Prelungit
Nr. 13 Alba Iulia
Centrul Școlar de Educație
Incluzivă
Grădinița cu Program Normal
„Emanuel” Alba Iulia

579
639
640
646
2201

10.05.2017
16.05.2017
16.05.2017
16.05.2017
15.11.2017

22.05.2017
21.05.2017
21.05.2017
21.05.2017
31.05.2018

1732

05.10.2017

30.06.2018

1729

05.10.2017

15.06.2018

1973

24.10.2017

15.06.2018

789

14.06.2016

16.06.2018

588

10.05.2017

21.05.2017

2200

15.11.2017

18.05.2018

2203

15.11.2017

31.05.2018

10.05.2017

21.05.2017

1944

23.10.2017

31.12.2020

132
1899

06.02.2017
19.10.2017

06.02.2018
15.06.2018

578

10.05.2017

21.05.2017

580

10.05.2017

21.05.2017

1003

04.07.2017

14.07.2017

2202

15.11.2017

15.05.2018

06.07.2017
24.05.2017

06.07.2017
30.06.2017

08.05.2017

11.05.2017

05.10.2017

31.07.2018

1972

24.10.2017

23.10.2020

1/
2017
1834

02.10.2017

30.06.2018

13.10.2017

31.08.2018

45

13.01.2017

13.01.2017

1734

05.10.2017

2098

02.11.2017

15.06.2018

24.11.2017

585
1945

23.10.2017

1/
2229
A
B

21.11.2017

15.06.2018

16.12.2017

564
1735
1974

1804

24.10.2017

30.06.2018

12.10.2017

30.06.2018

9

78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98

Biblioteca Județeană Ovid
Densușianu Hunedoara Deva
Centrul de Cultură Augustin Bena
Alba
Colegiul Tehnic Apulum Alba Iulia
Colegiul Național Militar Mihai
Viteazul
Colegiul Tehnic Alexandru Domșa
Alba Iulia
Grădinița cu Program Normal
Nr. 13 Alba Iulia
Grădinița cu Program Prelungit
Dumbrava Minunată Alba Iulia
Inspectoratul Școlar al Județului
Alba
Liceul de Arte Regina Maria
Alba Iulia
Liceul cu Program Sportiv
Liceul Tehnologic Sebeș
Muzeul Național al Unirii
Palatul Copiilor Alba
Școala Gimnazială Decebal Cricău
Școala Gimnazială Iuliu Maniu
Vințu de Jos
Clubul Copiilor Aiud
Primăria Municipiului Alba Iulia
Asociația Casa Nădejdiei
Fundația Comunitară Alba
Asociația Sfânta Maria Magdalena
Biblioteca Județeană Astra Sibiu

1556
2018

25.10.2017

31.12.2020

1736
2229

05.10.2017
21.11.2017

30.06.2018
30.06.2018

2604

21.12.2017

30.06.2018

1832

13.10.2017

30.06.2018

1964

24.10.2017

31.12.2020

1765

09.10.2017

30.06.2020

2006

25.10.2017

30.06.2018

1785
4534
1962
2008
1733
1937

10.10.2017
22.11.2017
24.10.2017
25.10.2017
05.10.2017
20.10.2017

30.06.2018
30.06.2018
31.12.2020
30.10.2018
30.06.2018
30.06.2018

305
996
240
583
1127
1812

12.10.2017

13.09.2017

31.12.2020

21.03.2017
03.07.2017
06.03.2017
10.05.2017
21.07.2017

02.03.2018
31.12.2020
06.03.2018
21.05.2017
31.12.2017

31.12.2020

Specificăm faptul că un număr foarte mare de parteneriate a provenit ca solicitare din mediul extern
înspre bibliotecă, ceea ce înseamnă că în mediul în care instituția funcționează imaginea bibliotecii a fost una
apreciată și căutată pentru asocieri și colaborări culturale.
Anul 2018
Și în anul 2018 instituția a fost deschisă propunerilor de colaborare culturală și a întreprins toate
eforturile în limita resurselor bugetare, umane și logistice pentru a satisface cererile de colaborare pe linie
culturală. Această deschidere a avut următoarele obiective:
- lărgirea ofertei de servicii și produse culturale către publicul existent și fidel instituției;
- atragerea unor segmente noi de publicuri spre bibliotecă, direcție pe care o vom propune și
pentru anii viitori;
- optimizarea continuă a imaginii instituției în cadrul comunității pe care o deservește, prin oferta și
implementarea proiectelor de animație culturală;
- dorința de a cunoaște piața reală a partenerilor interesați de segmentul cultural pe care îl deservim;
- permanentizarea transmiterii unui mesaj clar în mediul comunității și anume faptul că Biblioteca
Județeană „Lucian Blaga” Alba este și dorește să fie un pilon esențial și de referință în viața
culturală a județului Alba, a municipiului Alba Iulia, dar nu numai;
- dorința de a cunoaște în detaliu capacitatea instituției în a face față cererilor și nevoilor comunității.
În anul 2018 instituția a fost antrenată la capacitate maximă în procesul de colaborare cu partenerii.
Entitățile culturale și educative care se adresează aceleiași comunități și-au dorit colaborare cu
instituția noastră, în acest sens au venit cu propuneri și solicitări de parteneriat.
În anul 2017 am avut 98 de parteneriate, iar în anul 2018 am avut 198 de parteneriate care au
implicat actiuni, activități în comun. Modul tehnic de lucru a fost ca și în anul 2017 (Parteneriat Cadru, Acte
adiționale). Toate parteneriatele cadru și actele adiționale aferente se regăsesc în biblioraftul 7.5
Parteneriate disponibil în instituție.
Pe perioada anului 2018 au fost încheiate 198 de parteneriate cu diferite entități după cum urmează:
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TABEL PARTENERIATE 2018
Nr.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

PARTENER
ANBPR
ANBPR
Academia Română Filiala
Timișoara
Asociația Alba - Manche
Împreună/AMI
Asociația Alba - Manche
Împreună/AMI
Asociația Alba - Manche
Împreună/AMI
Asociația ArtStudio-MH Arad
Asociația Branderburg
ManCom
Asociația Cununa Fărăului
Asociația Cununa Fărăului
Asociația Grupul Skepsis
Asociația Grupul SkepsisAnexă
Asociația Istorie, Tradiție,
Cultură
Asociația Istorie, Tradiție,
Cultură
Asociația Sfânta Maria
Magdalena
Asociația Sfânta Maria
Magdalena
Asociația Sfânta Maria
Magdalena
Asociația Sfânta Maria
Magdalena
Asociația Sfânta Maria
Magdalena
Astra Aiud
Astra Aiud
Astra Blaj
Astra Blaj
Astra Blaj
Biblioteca Județeană
Hunedoara
Biblioteca Județeană Vâlcea
Biblioteca Județeană Timiș
Biblioteca Județeană Brașov
Casa de Cultură a
Studenților
Casa de Cultură a
Studenților
Casa de Cultură a
Studenților
Casa de Cultură a
Studenților
Centrul Cultural ,,Lucian

PARTENERIAT
Cadru

Nr.
2787
2175
70
423

Semnat
16.11.2018

Expiră
31.12.2020

15.01.2018

31.12.2020

9.03.2018

31.12.2020

Alte tipuri de
parteneriat

Anexa
Semnat

Expiră

1/423

9.03.2018

21.03.2018

2/423

25.09.2018

25.09.2018

584
2866
2061
1/2061
48
1/584

28.08.2018

2066

28.08.2018

6.09.2018

11.01.2018

15.01.2018

28.08.2018

9.09.2018

1/130

22.01.2018

31.12.2018

2/130

20.04.2018

20.04.2018

3/130

31.08.2018

31.08.2018

4/130

20.09.2018

20.09.2018

8.01.2018

27.01.2018

15.01.2018
15.01.2018

16.01.2018
27.01.2018

14
1/14
60
1/60
2/60
1556
2473
69
1061
2167

22.01.2018

20.03.2018
22.11.2018

15.11.2018
2019

25.05.2018

15.06.2018

31.12.2020

8.01.2018

31.12.2020

15.01.2018

31.12.2020

-

-

16.10.2018
15.01.2018

31.12.2020
31.12.2018

11.09.2018

31.12.2020
11.09.2018

11.09.2018

2/2167

24.09.2018

24.09.2018

3/2167

20.11.2018

26.11.2018

23.03.2018

16.09.2018

31.12.2018

1/2167

558

11.09.2018

31.12.2020

1/2066
130

Expiră

31.12.2020
28.08.2018

11.01.2018

Semnat

31.12.2020
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34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.

Blaga” Sebeș
Centrul Cultural ,,Lucian
Blaga” Sebeș
Centrul Cultural ,,Lucian
Blaga” Sebeș
Centrul Cultural ,,Lucian
Blaga” Sebeș
Centrul de Cultură Alba
Centrul de Cultură Alba
Centrul Cultural ,,Liviu
Rebreanu” Aiud
Centrul de educație incluzivă
Centrul de educație incluzivă
Centrul de educație incluzivă
Centrul de educație incluzivă
Centrul de educație incluzivă
Centrul de educație incluzivă
Centrul Județean de Cultură
Satu Mare
Centrul Județean de Cultură
Satu Mare
Centrul Județean de Cultură
Satu Mare
Colegiul Tehnic ,,Apulum”
Alba Iulia
Colegiul Tehnic ,,Apulum”
Alba Iulia
Colegiul Tehnic Apulum
Colegiul Tehnic Apulum
Colegiul Economic ,,Dionisie
Pop Marțian”
Colegiul Economic ,,Dionisie
Pop Marțian”
Colegiul Național ,,HCC”
Alba Iulia
Colegiul Național ,,HCC”
Alba Iulia
Colegiul Național Militar
Colegiul Tehnic Al. Domșa
Colegiul Tehnic Al. Domșa
CTC Store
DGASPC Alba
DGASPC Alba
DGASPC
Fundația Alba Iulia 1918
Fundația Alba Iulia 1918
Fundația Alba Iulia 1918
Fundația Comunitară Alba
Fundația Comunitară Alba
Fundația Inter-Art
Fundația Inter-Art
Grădinița Dumbrava
Minunată
Grădinița Dumbrava
Minunată

1/558

3.05.2018

30.05.2018

2/558

31.05.2018

31.05.2018

2300
2018
1/2018
1597

25.10.2017

31.12.2020

3.07.2018

31.12.2020

1742
1/1743
2/116
2056
2450
1/2450
455

5.10.2017

30.06.2018

15.10.2018

31.12.2018

13.03.2018

31.12.2020

15.03.2018

21.03.2018

5.10.2018
19.01.2018

5.10.2018
19.01.2018

15.10.2018

3.12.2018

1/455

13.03.2018

16.03.2018

2/455

11.10.2018

14.10.2018

2481

16.10. 2018

5.10.2017

30.06.2018

10.10.2018

31.12.2020

1/2423
2223

19.09.2018

1/1964

21.11.2017
21.12.2017

10.08.2018

10.01.2018

5.10.2018

22.10.2018

31.12.2018

27.03.2018

30.06.2018

10.10.2018

15.10.2018

19.09.2018

25.09.2018

21.12.2017

30.06.2018
10.05.2018

19.05.2018

9.03.2018

16.03.2018

30.06.2018
30.06.2018

31.12.2018
21.08.2018
19.12.2018

21.08.2018
19.12.2018

11.01.2018
26.01.2018

15.01.2018
1.02.2018

31.12.2018

13.03.2018

31.12.2020

1.01.2018

31.12.2020

24.10.2017

3.10.2018

31.12.2020

1/2223
2229
2604
1/2604
899
1904
1/1904
2/1904
30
1/30
2/30
436
426
61
1/61
1964

31.05.2019

31.12.2018

2542
1736
579
2423

26.09.2018

12.02.2018

12.02.2018

13.09.2018

13.09.2018

31.12.2020
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73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.

Grădinița Dumbrava
Minunată
Grădinița Dumbrava
Minunată
Grădinița Dumbrava
minunată
Grădinița Dumbrava
minunată
Grădinița Dumbrava
Minunată
Grădinița Emanuel
Grădinița Emanuel
Grădinița Emanuel
Grădinița Lumea Ștrumfilor
Grădinița Lumea Ștrumfilor
Grădinița Scufița Roșie
Grădinița nr. 8
Grădinița nr. 8
Grădinița nr. 9
Grădinița nr. 9
Grădinița nr. 9
Grădinița nr. 10
Grădinița nr. 10
Grădinița nr. 10
Grădinița nr. 10
Grădinița nr. 12
Grădinița nr. 12
Grădinița nr. 12
Grădinița nr. 12
Grădinița nr. 13
Grădinița nr. 13
Grădinița nr. 13
Grădinița nr. 16
Grădinița nr. 16
Grădinița nr. 16
Inspectoratul Școlar
Județean Alba
Inspectoratul Școlar
Județean Alba
Inspectoratul Școlar
Județean Alba
Inspectoratul Școlar
Județean Alba
Institutul de Studii Banatice
Institutul de Cultură al
Românilor din Voievodina
Liceul de Arte Alba Iulia
Liceul de Arte Alba Iulia
Liceul de Arte Alba Iulia
Liceul de Arte Alba Iulia
Liceul de Arte Alba Iulia
Liceul de Arte Alba Iulia
Liceul de Arte Alba Iulia
Liceul de Arte Alba Iulia
Liceul de Arte Alba Iulia

1/2127

7.11.2017

31.05.2018

2625

31.10.2018

15.06.2019

2530

22.10.2018

15.06.2018

1804
2648
2616
269
1/269
2498
1895
1896
2398
1/2398
2661
1808
1814
2729
2728
2979
1/2979
2/2979
3/2979
1832
2266
1/2266
133
1/133
1030
1765

12.10.2017
1.11.2018

30.03.2018
15.06.2019

18.10.2018

15.06.2019

2.11.2018

15.06.2019

12.10.2017
9.11.2018
9.11.2018

15.06.2018
15.06.2019
15.06.2019

17.12.2018

17.12.2018

23.05.2018

23.05.2018

23.01.2018
7.03.2018
20.02.2018
19.04.2018

16.02.2018
8.03.2018
31.12.2018
30.04.2018

2/1964

13.09.2018

13.09.2018

3/1964

21.11.2018

21.11.2018

30.10.2018
6.02.2018

31.12.2020
31.12.2020
2.02.2018

19.10.2017

30.06.2018

8.10.2018

31.12.2020

12.10.2017

5.12.2018

19.10.2017

30.06.2018

8.10.2018

5.11.2018

30.06.2018

31.12.2020
5.12.2018
19.12.2018

13.10.2017
24.09.2018

30.06.2018
31.12.2020

22.01.2018

31.12.2020

9.10.2017

15.06.2018

15.06.2019
19.12.2018

24.09.2018

24.09.2018

22.01.2018

25.01.2018

30.06.2020

1/1765

1.02.2018

6.04.2018

2/1765

17.05.2018

19.05.2018

3/1765

17.10.2018

17.10.2018

70
1451

15.01.2018
21.06.2018

31.12.2020
31.12.2018

2006
156
411
324
744
1/2006
2/2006
3/2006
2479

25.10.2017

30.06.2018

17.05.2018
17.05.2018
8.06.2018
16.10.2018

19.05.2018
19.05.2018
15.06.2018

31.12.2020
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118.
119.
120.
121.
122.

Liceul de Arte Alba Iulia
Liceul de Arte Regina Maria
Liceul cu program sportiv
Liceul cu program sportiv
Liceul cu program sportiv

123. Liceul cu program sportiv
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.
137.
138.
139.
140.
141.
142.
143.
144.
145.
146.
147.
148.
149.
150.
151.
152.
153.
154.
155.
156.
157.
158.
159.
160.
161.
162.
163.

Liceul tehnologic Sebeș
Liceul teoretic Teiuș
Muzeul Păci Viena
Muzeul Național al Unirii
Muzeul Național al Unirii
Muzeul Național al Unirii
Muzeul Național al Unirii
Muzeul National al Unirii
Palatul Copiilor Alba
Palatul Copiilor
Palatul Copiilor
Palatul Copiilor
Primăria Alba Iulia
Primăria Alba Iulia
Primăria Alba Iulia
Primăria Alba Iulia
Primăria Blaj
Primăria Blaj
Primăria Călimănești
Primăria comunei Cut
Primăria comunei Cut
Primăria Fărău
Primăria Fărău
Primăria Zlatna
Primăria Zlatna
QB Lounge
Școala Gimnazială Avram
Iancu
Școala Gimnazială Ion
Agârbiceanu
Școala Gimnazială Ion
Agârbiceanu
Școala Gimnazială Ion
Agârbiceanu
Școala Gimnazială Ion
Agârbiceanu
Școala Gimnazială Ion
agârbiceanu
Școala Gimnazială Biia
Școala Gimnazială Biia
Școala Gimnazială
Blandiana
Școala Gimnazială
Blandiana
Școala Gimnazială Berghin
Școala Gimnazială Berghin
Școala Gimnazială Ciugud
Școala Gimnazială Ciugud

2525
1/2479
2455
1/2455
2845
2/19.11.
2018
4534
897
2490
1962
1/960
2/1329
3/1962
4/1962
2008
1/2008
2480
1/2480
846
1/846
2/846
3/846
1748
1/1748
2474
2104
1/2104
2060
1/2060
1747
1/1747
900
318
1730

15.10.2018

22.11.2017

24.10.2017

22.11.2018

22.11.2018

18.10.2018

18.10.2018

22.11.2018

22.11.2018

31.10.2018

16.10.2018

31.12.2020

31.12.2018

16.10.2018
31.08.2018

31.12.2020
31.12.2020

20.08.2018

31.12.2020

19.02.2018

31.12.2020

5.10.2017

30.06.2018

15.03.2018

21.11.2018

21.11.2018

16.05.2018
17.05.2018
13.06.2018

20.05.2018
19.05.2018
13.06.2018

27.07.2018

27.09.2018

31.08.2018

2.09.2018

20.08.2018

6.09.2018

9.082018

12.08.2018
10.05.2018

19.05.2018

5.10.2017

30.04.2018

22.11.2018

1.12.2018

28.02.2018

30.03.2018

22.11.2018

31.12.2020
19.01.2018

19.01.2018

31.12.2020

365
2240
1/2240
2598
1/2598

28.11.2018

31.12.2020

2867

28.02.2018

22.11.2018

19.05.2018
13.06.2018
18.10.2018

12.03 2018

14.11.2018

19.01.2018

9.05.2018
7.12.2018

31.12.2018

1/2772

115
1/115
366

9.05.2018
17.10.2018

31.12.2020

27.07.2018

14.11.2018

15.06.2019

31.12.2020

1731
2772

21.11.2018

30.06.2018

25.10.2017

27.07.2018

31.12.2018

31.12.2020

17.05.2018
12.06.2018
18.10.2018

14.05.2018

19.10.2018

20.09.2018

31.12.2018

26.10.2018

31.12.2020

20.09.2018

5.10.2018

2.11.2018

30.11.2018

14

164.
165.
166.
167.
168.
169.
170.
171.
172.
173.
174.
175.
176.
177.
178.
179.
180.
181.
182.
183.
184.
185.
186.
187.
188.
189.
190.
191.
192.
193.
194.
195.
196.

Școala Gimnazială Decebal
Cricău
Școala Gimnazială Ocna
Mureș
Școala Gimnazială Ocna
Mureș
Școala Gimnazială Mihai
Eminescu
Școala Gimnazială Mihai
Eminescu
Școala Gimnazială Mihai
Eminescu
Școala Gimnazială Mihai
Eminescu
Școala Gimnazială Mihai
Eminescu Ighiel
Școala Gimnazială Mihai
Eminescu Ighiel
Școala Gimnazială Vasile
Goldiș
Școala Gimnazială Vasile
Goldiș
Școala Gimnazială Vasile
Goldiș
Școala Gimnazială Vasile
Goldiș
Școala Gimnazială Vasile
Goldiș
Școala Gimnazială Vasile
Goldiș
Școala Gimnazială Ohaba
Școala Gimnazială Ohaba
Școala Gimnazială
Sântimbru
Școala Gimnazială
Sântimbru
Școala Gimnazială Iuliu
Maniu Vințu de Jos
Școala Gimnazială Pianu de
Sus
Teatrul de Păpuși Prichindel
Teatrul de Păpuși Prichindel
Teatrul de Păpuși Prichindel
Teatrul de păpuși Prichindel
Teatrul de păpuși Prichindel
Teatrul de păpuși Prichindel
Universitatea 1 Decembrie
1918
Universitatea 1 Decembrie
1918
Universitatea 1 Decembrie
1918
Universitatea 1 Decembrie
1918
USR-filiala Alba-Hunedoara
USR-filiala Alba-Hunedoara

1733

5.10.2017

30.06.2018

2955

3.12.2018

31.12.2020

1/2955
32

6.12.2018
10.01.2018

6.12.2018

31.12.2020

33

10.01.2018

15.01.2018

2818

20.10.2018

15.06.2020

2915

27.11.2018

28.11.2018

369

28.02.2018

31.06.2018

368

28.02.2018

30.06.2018

372

28.02.2018

30.06.2018

2760

13.11.2018

31.06.2018

2792

19.11.2018

19.11.2018

17.04.2018

19.04.2018

27.03.2018

30.06.2018

1219

12.06.2018

31.12.2018

1/1219
369

719
718
2773

12.06.2018
28.02.2018

31.12.2020

17.04.2018

31.12.2020

14.11.2018

31.12.2018

1/2773
1937

14.11.2018
20.10.2017

12.06.2018

22.11.2018

30.06.2018

585
2168
1/2168
2/2168
3/2168
4/2168
5/2168
174

13.09.2018

31.12.2020
13.09.2018
24.09.2018
6.12.2018
19.12.2018
21.12.2018

13.09.2018
24.09.2018
6.12.2018
19.12.2018
21.12.2018

1/174

25.01.2018

31.12.2020

2/174

27.04.2018

28.04.2018

3/174

5.10.2018

6.10.2018

10.01.2018

15.01.2018

34
1/34

25.01.2018

10.01.2018

31.12.2020

31.12.2020

15

197. USR-filiala Alba-Hunedoara
198.

USR- filiala Alba Hunedoara

2/34
3/34

3.10.2018
28.11.2018

7.10.2018
28.11.2018

Specificăm faptul că un număr foarte mare de parteneriate a provenit ca solicitare din mediul extern
înspre bibliotecă.
Anul 2019
În anul 2019 instituția a continuat politica ,,ușilor deschise”, a fost deschisă propunerilor de colaborare
culturală. Obiectivele anului 2019, în acest sens, au fost următoarele:
- consolidarea produselor culturale existente din punct de vedere valoric și creșterea acestora ca
număr de beneficiari;
- continuarea lărgirii ofertei de servicii și produse culturale către publicul existent și fidel instituției
și atragerea unor segmente noi de public spre bibliotecă, direcție propusă și pentru anul 2020;
- optimizarea continuă a imaginii instituției în cadrul comunității pe care o deservește prin
maximizarea ofertei și calității proiectelor de animație culturală, de servicii specifice de bibliotecă, de
sistem administrativ și prin perfectarea continuă a comunicării instituționale;
- dorința de a cunoaște piața reală a partenerilor interesați existenți plus cei noi veniți pe segmentul
cultural pe care îl deservim;
- permanentizarea transmiterii unui mesaj clar în mediul comunității deservite și anume faptul că
Biblioteca Județeană „Lucian Blaga” Alba este și dorește să fie un pilon esențial și de referință în
viața culturală a județului Alba, a municipiului Alba Iulia dar nu numai;
- nevoia și dorința de a cunoaște în detaliu capacitatea instituției în a face față cererilor și nevoilor
comunității pentru a regla optim dinamica instituțională. În anul 2019 instituția a fost antrenată total în
procesul de colaborare cu partenerii. Ne-am dorit să mai adăugăm încă câteva proiecte culturale în
oferta instituției și destinate comunității, remarcând faptul că echipa instituției a avut un număr limitat
de angajați și s-a apropiat de capacitatea maximă de funcționare.
Și pe parcursul anului 2019 entitățile culturale/ educative și-au dorit o colaborare profesională strânsă
cu instituția noastră, venind cu propuneri și solicitări de parteneriat. În anul 2017 am avut 98 de parteneriate,
în anul 2018 am avut 198 de parteneriate, în anul 2019 am avut 275 de parteneriate care au presupus
actiuni, activități în comun. Observăm că și în anul 2020, până la apariția stării de urgență/ alertă, a existat un
trend crescător de interes în ceea ce privește colaborarea cu instituția noastră. Colaborarea prin parteneriate a
fost benefică pentru comunitate, pentru instituție, pentru autoritatea finanțatoare - Consiliul Județean Alba,
pentru parteneri creându-se o relație de tipul win-win.
Modul tehnic de lucru în ceea ce privește colaborarea/ parteneriatul cu entitatea interesată s-a
menținut și pe parcursul anului 2019, cu optimizări în funcție de necesitate. Toate parteneriatele cadru și
actele adiționale aferente se regăsesc în biblioraftul 7.5 Parteneriate disponibil în instituție. În modul de lucru
cu partenerii, am impus ca relația de colaborare/ parteneriat să fie asumată prin acte scrise, cu responsabilități
clar definite, astfel încât fiecare parte să știe exact dimensiunea colaborării, iar în acest sens am evitat
parteneriate stabilite doar pe baza unor discuții verbale. Orice înțelegere verbală a fost dublată și asumată de
acte scrise pentru a evita orice riscuri sau disensiuni care ar fi putut izvorî în urma unor interpretări eronate ale
comunicării directe. Am remarcat o fidelizare a partenerilor și o puternică dorință a acestora de continuitate.
În anul 2019 au fost: 275 de parteneriate active, 47 parteneriate cadru nou încheiate, 155 de
anexe active, 25 parteneriate active de alt tip, 99 de entități partenere (instituții, ONG-uri), după cum
urmează:
TABEL PARTENERIATE 2019
PARTENERIAT
Nr.
1.

PARTENER
ANBPR

Nr.
2787

Cadru
Semnat
16.11.2018

Expiră
31.12.2020

Anexa
Semnat

Alte tipuri de parteneriat
Expiră

Semnat

Expiră

16

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.

Agenţia Naţională Împotriva
Traficului de Persoane Centrul Regional Alba Iulia
Agenţia Naţională Împotriva
Traficului de Persoane Centrul Regional Alba Iulia
Agenţia Naţională Împotriva
Traficului de Persoane Centrul Regional Alba Iulia
Academia Română Filiala
Timișoara
Asociația Alba - Manche
Împreună/AMI
Asociația Alba - Manche
Împreună/AMI
Asociația Alba - Manche
Împreună/AMI
Asociația Alba - Manche
Împreună/AMI
Asociația Branderburg
ManCom
Asociația Cununa Fărăului
Asociația Provobis
Asociația Sfânta Maria
Magdalena
Asociația Grupul Skepsis
Asociația Grupul Skepsis
Asociaţia OvidiuRo
Asociaţia OvidiuRo
Asociaţia „Descoperirea
copilului”Aiud
Asociaţia Transilvania
Business Woman
Asociaţia Transilvania
Business Woman
Asociația SM Speromax
Alba
Asociația SM Speromax
Alba
Asociația Cu copiii la
Povești
Asociația Cu copiii la
Povești
Asociația GISAS
Asociația GISAS
Asociaţia Marial
Asociaţia Marial
Asociaţia Marial
Asociaţia Marial
Asociația Județeană de
Șah Alba
Asociația Județeană de
Șah Alba
Asociația Județeană de
Șah Alba
Astra Aiud
Astra Aiud

396/12.02.2
019

01.03.2019

31.12.2020

1/396

24.05.2019

24.05.2019

2/396

23.09.2019

23.09.2019

1/423

12.02.2019

12.02.2019

2/423

21.02.2019

21.02.2019

3/423

18.03.2019

21.03.2019

70

15.01.2018

31.12.2020

423

9.03.2018

31.12.2020

2866
2061
965/0404.2
019
130

28.08.2018
22.01.2018

31.12.2020

48
1/48
824/21.03.2
019
1/824
114/14.01.2
019
3212/13.08.
2019
1/321

11.01.2018

31.12.2020
31.12.2020

14.01.2019

31.12.2020

26.08.2019

31.12.2020

4292/16.10.
2019
1/429

18.10.2019

4192/09.10.
2019
1/419

10.10.2019

4010/01.10.
2019
1/4010
3092/05.08.
2019
1/3092
2/3092
3/3092

03.10.2019

31.12.2020

05.08.2019

31.12.2020

14
1/14

8.01.2018

2019

01.04.2019

30.04.2019

31.12.2020

22.03.2019

06.06.2019

22.11.2018

8.06.2019

8.06.2019

22.03.2019

22.03.2019

August
2019

Decembrie
2019

18.10.2019

18.10.2019

11.10.2019

13.10.2019

3.10.2019

3.10.2019

05.08.2019
22.08.2019
28.08.2019

05.08.2019
22.08.2019
28.08.2019

06.06.2019

06.06.2019

Iunie 2019

Decembrie
2019

2.03.2019

2.03.2019

31.12.2020

31.12.2020

31.12.2020

31.12.2020

17

60

37.

ASTRA – Despărţământul
„Timotei Cipariu” Blaj
ASTRA – Despărţământul
„Timotei Cipariu” Blaj

1/187

17.10.2019

17.10.2019

38.

ASTRA – Despărţământul
„Timotei Cipariu” Blaj

2/187

26.01.2019

26.01.2019

39.

ASTRA – Despărţământul
„Timotei Cipariu” Blaj

3/187

17.08.2019

17.08.2019

40.

ASTRA – Despărţământul
„Timotei Cipariu” Blaj

41.

Despărţământul ASTRA
„Vasile Moga” Sebeş

679/06.03.2
019
1/679

13.03.2019

13.03.2019

42.

Despărţământul ASTRA
„Vasile Moga” Sebeş

2/679

3.10.2019

3.10.2019

43.

Despărţământul ASTRA
„Vasile Moga” Sebeş

44.

Societatea CulturalPatriotică „Avram Iancu”
din România

2275/11.06.
2019
1/2275

21.06.2019

21.06.2019

45.

Societatea CulturalPatriotică „Avram Iancu”
din România

2473

46.

Biblioteca Județeană
Vâlcea

892/27.04.2
019

Martie 2019

Mai 2019

47.

Biblioteca Judeţeană
„Geroge Barițiu” Brașov
Biblioteca Judeţeană
ASTRA Sibiu
Biblioteca Municipală „Liviu
Rebreanu” Aiud
Biblioteca Municipală „Liviu
Rebreanu” Aiud
Casa Corpului Didactic
Alba
Casa de Cultură a
Studenților
Comunitatea Evreilor Alba
Iulia
Centrul Cultural ,,Lucian
Blaga” Sebeș
Centrul Cultural ,,Lucian
Blaga” Sebeș
Centrul Cultural ,,Lucian
Blaga” Sebeș

957/29.03.2
019
1/739

29.03.2019

2019

14.03.2019

15.03.2019

2/739

25.09.2019

25.09.2019

13.03.2019

13.03.2019

2/558

23.04.2019

23.04.2019

3/558

09.05.2019

12.05.2019

36.

48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.

187/22.01.2
019

15.01.2018
3.01.2019

13.03.2019

11.06.2019

16.10.2018

2107/31.05.
2019
2167

05.06.2019

1792/21.05.
2019
1/558

05.06.2019

11.09.2018

31.12.2020
31.12.2020

31.12.2020

3.12.2020

31.12.2020

31.12.2020
31.12.2020
31.12.2020

18

57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.

Centrul Cultural ,,Lucian
Blaga” Sebeș
Centrul Cultural ,,Lucian
Blaga” Sebeș
Centrul de Cultură
„Augustin Bena” Alba
Centrul de Cultură
„Augustin Bena” Alba
Centrul de Cultură
„Augustin Bena” Alba
Centrul Cultural ,,Liviu
Rebreanu” Aiud
Centrul Cultural ,,Liviu
Rebreanu” Aiud
Centrul Cultural ,,Liviu
Rebreanu” Aiud
Centrul Județean de
Cultură Satu Mare
Centrul Județean de
Cultură Satu Mare
Centrul Cultural Cugir
Centrul Cultural Cugir
Centrul Cultural Cugir
Centrul Cultural Cugir
Centrul Cultural Cugir
Colegiul Tehnic ,,Apulum”
Alba Iulia
Colegiul Tehnic ,,Apulum”
Alba Iulia
Colegiul Tehnic ,,Apulum”
Alba Iulia
Colegiul Tehnic ,,Apulum”
Alba Iulia
Colegiul Tehnic ,,Apulum”
Alba Iulia
Colegiul Tehnic ,,Apulum”
Alba Iulia
Colegiul Economic
,,Dionisie Pop Marțian”
Colegiul Tehnic „Ion D.
Lăzărecu” Cugir
Colegiul Tehnic „Ion D.
Lăzărecu” Cugir
Colegiul Național ,,HCC”
Alba Iulia
Colegiul Național ,,HCC”
Alba Iulia
Colegiul Tehnologic „Dorin
Pavel” Alba Iulia
Colegiul Tehnologic „Dorin
Pavel” Alba Iulia
Colegiul Tehnologic „Dorin
Pavel” Alba Iulia
Colegiul Tehnologic „Dorin
Pavel” Alba Iulia
Colegiul Naţional „Bethlen
Gabor” Aiud
Colegiul Naţional „Bethlen
Gabor” Aiud

4/558

09.05.2019

09.05.2019

5/558

03.10.2019

03.10.2019

1/2018

06.06.2019

06.06.2019

2/2018

29.11.2020

1.12.2020

1/1597

3.08.2019

3.08.2019

2/1597

25.09.2019

25.09.2019

14.03.2019

15.03.2019

14.05.2019
20.09.2019
18.10.2019
10.12.2019
05.03.2019

14.05.2019
20.09.2019
18.10.2019
10.12.2019
05.03.2019

2/2481

09.05.2019

09.05.2019

3/2481

12.11.2019

12.11.2019

4/2481

28.11.2019

28.11.2019

2018

1597

455

25.10.2017

3.07.2018

13.03.2018

31.12.2020

31.12.2020

31.12.2020

1/455
1453/08.05.
2019
1/1453
2/1453
3/1453
4/1453
1/2481

14.05.2019

31.12.2020

1092

12.04.2019

07.06.2019

4903

05.10.2019

Decembrie
2019

2423
4507/28.10.
2019
1/4507

10.10.2018
29.10.2019

31.12.2020
31.12.2020
29.10.2019

29.10.2019

17.09.2019

17.09.2019

07.03.2019

07.03.2019

2/648

23.05.2019

23.05.2019

3/648

12.06.2019

12.06.2019

14.03.2019

14.03.2019

2223

19.09.2018

31.12.2020

1/2223
648/04.03.2
019
1/648

738/13.03.2
019
1/738

04.03.2019

14.03.2019

31.12.2020

31.12.2020

19

89.

Colegiul Naţional
„Inochentie Micu Clain” Blaj

1036/08.04.
2019

90.

Colegiul Naţional
„Inochentie Micu Clain” Blaj

1/1036
1480/08.05.
2019

94.

Direcţia de Asistenţă
Socială Alba Iulia din
subordinea Consiliului
Local al Municipiului Alba
Iulia
Direcţia de Asistenţă
Socială Alba Iulia din
subordinea Consiliului
Local al Municipiului Alba
Iulia
Direcţia de Asistenţă
Socială Alba Iulia din
subordinea Consiliului
Local al Municipiului Alba
Iulia
Facultatea de Teologie
Ortodoxă Alba Iulia

95.

Facultatea de Teologie
Ortodoxă Alba Iulia

1/1392

Fundația Comunitară Alba

436

Fundaţia „Alba Iulia 1918
pentru Unitatea şi
Integritatea României”
Fundaţia „Alba Iulia 1918
pentru Unitatea şi
Integritatea României”
Fundaţia „Alba Iulia 1918
pentru Unitatea şi
Integritatea României”
Fundația Inter-Art
Fundația Inter-Art Aiud
Grădinița Dumbrava
Minunată
Grădinița Dumbrava
Minunată
Grădinița Dumbrava
Minunată
Grădinița Dumbrava
minunată
Grădinița Dumbrava
minunată
Grădinița Dumbrava
minunată
Grădinița Dumbrava
minunată
Grădinița Dumbrava
minunată
Grădinița Emanuel
Grădinița Emanuel
Grădinița Emanuel
Grădiniţa cu Program
Normal „Licurici” Alba Iulia

2864/16.07.
2019

91.

92.

93.

96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.

10.04.2019

31.12.2020
10.04.2019

10.04.2019

1/1480

12.05.2019

12.05.2019

2/1480

20.08.2019

20.08.2019

10.05.2019

10.05.2019

1/2864

13.08.2019

13.08.2019

2/2864

1.11.2019

1.11.2019

6.06.2019

8.06.2019

1/1964

03.04.2019

03.04.2019

2/1964

08.05.2019

08.05.2019

3/1964

16.05.2019

16.05.2019

4/1964

27.11.2019

29.11.2019

1392/06.05.
2019

61
1/61
1964

12.05.2019

10.05.2019

13.03.2018
16.07.2019

31.12.2020

31.12.2020

31.12.2020
31.12.2020

1.01.2018

31.12.2020

24.10.2017

31.12.2020

2625

31.10.2018

15.06.2019

4424/23.10.
2019
1965

Octombrie
2019
24.10.2017

Iunie 2020

1.11.2018

15.06.2019

2616
2648
1/2616
2112/03.06.
2019

30.10.2018

31.12.2020
27.05.2019

06.06.2019

31.12.2020

27.95.2019

31.12.2020

20

114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.
137.
138.

Grădiniţa cu Program
Normal „Licurici” Alba Iulia
Grădiniţa cu Program
Prelungit „Lumea
Ştrumfilor” Alba Iulia
Grădiniţa cu Program
Prelungit „Lumea
Ştrumfilor” Alba Iulia
Grădiniţa cu Program
Prelungit „Lumea
Ştrumfilor” Alba Iulia
Grădiniţa cu Program
Prelungit „Lumea
Ştrumfilor” Alba Iulia
Grădiniţa cu Program
Prelungit Nr. 7 „Scufiţa
roşie” Alba Iulia
Grădiniţa cu Program
Prelungit Nr. 7 „Scufiţa
roşie” Alba Iulia
Grădiniţa cu Program
Prelungit Nr. 7 „Scufiţa
roşie” Alba Iulia
Grădiniţa cu Program
Prelungit Nr. 7 „Scufiţa
roşie” Alba Iulia
Grădiniţa cu Program
Prelungit Nr. 7 „Scufiţa
roşie” Alba Iulia
Grădiniţa cu Program
Prelungit Nr. 7 „Scufiţa
roşie” Alba Iulia
Grădiniţa cu Program
Prelungit Nr. 7 „Scufiţa
roşie” Alba Iulia
Grădiniţa cu Program
Prelungit Nr. 7 „Scufiţa
roşie” Alba Iulia
Grădiniţa cu Program
Prelungit Nr.1 Alba Iulia
Grădiniţa cu Program
Prelungit Nr.1 Alba Iulia
Grădiniţa cu Program
Prelungit Nr.1 Alba Iulia
Grădiniţa cu Program
Prelungit Nr.1 Alba Iulia
Grădiniţa cu Program
Prelungit Nr.2 Alba Iulia

1/2112

06.06.2019

06.06.2019

1/2876

17.07.2019

17.07.2019

2/2876

18.09.2019

18.09.2019

3/2876

29.11.2019

29.11.2019

Grădiniţa cu Program
Prelungit Nr.2 Alba Iulia
Grădinița cu Program
Prelungit Nr. 9 Alba Iulia
Grădinița cu Program
Prelungit Nr. 9 Alba Iulia
Grădinița cu Program
Prelungit Nr. 9 Alba Iulia
Grădinița cu Program
Prelungit Nr. 9 Alba Iulia
Gradiniţa cu Program
Prelungit Nr.9 Alba Iulia

2876

17.07.2019

31.12.2020

2498

18.10.2018

15.06.2019

808

2019

2020

2661

2.11.2018

15.06.2019

3860

25.09.2019

25.09.2019

19.10.2017

18.10.2019

893/
27.03.2019

28.03.2019

31.12.2020

1/893

09.04.2019

09.04.2019

2/893

10.04.2019

10.04.2019

3/893

19.04.2019

19.04.2019

4/893

15.04.2019

15.04.2019

5/893

13.06.2019

13.06.2019

07.06.2019

07.06.2019

13.06.2019

13.06.2019

1/2167

07.06.2019

07.06.2019

1/2398

8.10.2018

5.11.2018

2/2398

07.06.2019

07.06.2019

2132/03.06.
2019
2132/03.06.
2019
1/2132

07.06.2019

31.12.2020

07.06.2019

31.12.2020

2/2132
2167/04.06.
2019

1897

07.06.2019

31.12.2020

21

139.
140.
141.
142.
143.
144.
145.
146.
147.
148.
149.
150.
151.
152.
153.
154.
155.
156.
157.
158.
159.
160.
161.
162.
163.

Grădinița cu Program
Prelungit Nr.10 Alba Iulia
Grădinița cu Program
Prelungit Nr.11 din Alba
Iulia
Grădinița cu Program
Prelungit Nr.11 din Alba
Iulia
Grădinița cu Program
Prelungit „Step by Step”
Nr.12
Grădinița cu Program
Prelungit „Step by Step”
Nr.12
Grădinița cu Program
Prelungit „Step by Step”
Nr.12
Grădinița cu Program
Prelungit „Step by Step”
Nr.12
Grădinița cu Program
Prelungit „Step by Step”
Nr.12
Grădinița cu Program
Prelungit „Step by Step”
Nr.12
Grădinița cu Program
Prelungit „Step by Step”
Nr.12
Grădinița cu Program
Prelungit „Step by Step”
Nr.12
Grădinița cu Program
Prelungit „Step by Step”
Nr.12
Grădinița cu Program
Prelungit „Step by Step”
Nr.12
Grădinița cu Program
Prelungit nr. 13 Alba Iulia
Grădinița cu Program
Prelungit nr. 13 Alba Iulia
Grădinița cu Program
Prelungit nr. 13 Alba Iulia
Grădinița cu Program
Prelungit nr. 16 Alba Iulia
Grădinița cu Program
Prelungit nr. 16 Alba Iulia
Grădinița cu Program
Prelungit nr. 16 Alba Iulia
Grădinița cu Program
Prelungit nr. 16 Alba Iulia
Inspectoratul Școlar
Județean Alba
Inspectoratul Școlar
Județean Alba
Inspectoratul de Poliție
Județean Alba
Inspectoratul de Poliție
Județean Alba
Institutul de Studii Banatice

2729

9.11.2018

15.06.2019

249

28.01.2019

31.12.2020

861/18.10.2
019
1765

Octombrie
2019

Iunie 2020

1714/17.05.
2019

20.05.2019

31.12.2020

1/1714

20.05.2019

20.05.2019

1/2979

5.12.2018

15.06.2019

3/2979

31.01.2019

31.01.2019

4/2979

14.02.2019

14.02.2019

5/2979

11.03.2019

11.03.2019

6/2979

22.03.2019

22.03.2019

7/2979

02.04.2019

02.04.2019

8/2979

04.04.2019

04.04.2019

9/2979

17.04.2019

17.04.2019

10/2979

27.05.2019

29.05.2019

Octombrie
2019
27.05.2019

Iunie 2020

17.01.2019

17.01.2019

2979

2266

5.12.2018

24.09.2018

31.12.2020

31.12.2020

4303/17.10.
2019
1/2266
133

22.01.2018

31.12.2020

1/133

9.10.2017

30.06.2020

1/1765
4245/11.10.
2019
1/4245
70

11.10.2019

15.01.2018

27.05.2019

15.04.2019

08.06.2019

25.09.2019

25.09.2019

31.12.2020

31.12.2020

22

164.
165.
166.
167.
168.
169.
170.
171.
172.
173.
174.
175.
176.
177.
178.
179.
180.

181.

182.
183.
184
185.
186.
187.
188.
189.
190.
191.
192.
193.
194
195.
196.

Liceul de Arte „Regina
Maria” Alba Iulia
Liceul de Arte „Regina
Maria” Alba Iulia
Liceul de Arte „Regina
Maria” Alba Iulia
Liceul de Arte „Regina
Maria” Alba Iulia
Liceul de Arte „Regina
Maria” Alba Iulia
Liceul de Arte „Regina
Maria” Alba Iulia
Liceul de Arte „Regina
Maria” Alba Iulia
Liceul de Arte „Regina
Maria” Alba Iulia
Liceul de Arte „Regina
Maria” Alba Iulia
Liceul de Arte „Regina
Maria” Alba Iulia
Liceul cu Program Sportiv
Alba Iulia
Liceul cu Program Sportiv
Alba Iulia
Liceul cu Program Sportiv
Alba Iulia
Liceul cu Program Sportiv
Alba Iulia
Liceul cu Program Sportiv
Alba Iulia
Liceul cu Program Sportiv
Alba Iulia
Liceul Tehnologic
„Alexandru Domşa” Alba
Iulia
Liceul Tehnologic
„Alexandru Domşa” Alba
Iulia

2479

Liceul Tehnologic
„Alexandru Domşa” Alba
Iulia
Muzeul Național al Unirii
Muzeul Național al Unirii
Muzeul Național al Unirii
Muzeul Național al Unirii
Palatul Copiilor Alba Iulia
Palatul Copiilor Alba Iulia

648

Palatul Copiilor Alba Iulia

2/2480

Palatul Copiilor Alba Iulia
Palatul Copiilor
Parohia Ortodoxă Română
Vinerea II
Parohia Ortodoxă Română
Vinerea II
Penitenciarul Aiud

3/2480
4/2480
4698/07.11.
2019
1/4698

Penitenciarul Aiud
Primăria Municipiului Alba

16.10.2018

31.12.2020

1/2479

01.04.2019

30.04.2019

2/2479

09.05.2019

09.02.2019

3/2479

24.05.2019

24.05.2019

4/2479

05.06.2019

05.06.2019

5/2479

07.06.2019

07.06.2019

6/2479

23.09.2019

23.09.2019

7/2479

30.09.2019

30.09.2019

8/2479

28.11.2019

28.11.2019

1091
2455

15.10.2018

01.04.2019

01.04.2019

2/2455

01.04.2019

01.04.2019

3/2455

15.04.2019

15.04.2019

4/2455

2.10.2019

16.12.2019

2845
14.01.2019

4020/01.10.
2019
1/4020
846

2019(grafic
activităţi
nr.113/14.0
1.2019)

24.10.2017

16.10.2018

25.11.2019

14.10.2019
14.05.2018

21.11.2018

15.06.2019

23.05.2019

23.05.2019

31.12.2020

5129/19.12.
2018

1962
1/1962
2/1962
3/1962
2480
1/2480

19.04.2019

31.12.2020

1/2455

112/14.01.2
019

12.04.2019

2019

31.12.2020
1/1962
2/1962
29.11.2019

07.06.2019
25.06.2019
29.11.2019

25.02.2019

28.02.2019

06.06.2019
19
26.11.2019
13.12.2019

07.06.2019

25.11.2019

25.11.2019

14.10.2019

14.10.2019

31.12.2020

27.11.2019
13.12.2019

31.12.2020

31.12.2020
31.12.2020

23

197.
198.
199.
200.
201.
202.
203.
204.
205.
206.
207.
208.
209.
212.
213.
214.
215.
216.
217.
218.
219.
220.
221.
222.
223.
224.
225.
226.
227.
228.
229.
230
231
232

Iulia
Primăria comunei Unirea
Primăria comunei Unirea
Primăria Călimănești
Primăria comunei Cut
Primăria Fărău
Primăria comunei Avram
Iancu
Primăria comunei Avram
Iancu
Primăria comunei Sâncel
Primăria comunei Sâncel
Primăria oraşului Zlatna
Primăria oraşului Zlatna
Primăria comunei Meteş
Primăria comunei Meteş
Primăria comunei Ighiu
Primăria comunei Ighiu
Primăria comunei Ighiu
Primăria comunei Cetatea
de Baltă
Primăria comunei Cetatea
de Baltă
Spitalul Judeţean de
Urgenţă Alba Iulia
Spitalul Judeţean de
Urgenţă Alba Iulia
Şcoala Gimnazială „Avram
Iancu” Alba Iulia
Şcoala Gimnazială „Avram
Iancu” Alba Iulia
Şcoala Gimnazială „Avram
Iancu” Alba Iulia
Şcoala Gimnazială „Avram
Iancu” Alba Iulia
Şcoala Gimnazială „Avram
Iancu” Alba Iulia
Şcoala Gimnazială „Avram
Iancu” Alba Iulia
Şcoala Gimnazială „Mihai
Eminescu” Alba Iulia
Şcoala Gimnazială „Mihai
Eminescu” Alba Iulia
Şcoala Gimnazială „Mihai
Eminescu” Alba Iulia
Şcoala Gimnazială „Mihai
Eminescu” Alba Iulia
Şcoala Gimnazială „Mihai
Eminescu” Alba Iulia
Şcoala Gimnazială „Mihai
Eminescu” Alba Iulia
Şcoala Gimnazială „Ion
Agârbiceanu” Alba Iulia
Şcoala Gimnazială „Ion
Agârbiceanu” Alba Iulia

740/13.03.2
019
1/740
2474
2104
2060
2276/
11.06.2019
1/2276

15.03.2019

31.12.2020

16.10.2018
31.08.2018
20.08.2018
21.06.2019

31.12.2020
31.12.2020
31.12.2020
31.12.2020

176/21.01.2
019
1/176

22.01.2019

1611/
14.05.2019
1/1611
1955/
27.05.2019
1/1955
2128/03.06.
2019
1/2128
1/2128
2232/10.06.
2019
1/2232

15.05.2019

31.12.2020

30.05.2019

31.12.2020

03.06.2019

31.12.2020

998/
03.04.2019
1/998

04.04.2019

15.03.2019

15.03.2019

21.06.2019

21.06.2019

22.010.201
9

22.01.2019

16.05.2019

16.05.2019

30.05.2019

30.05.2019

03.06.2019
25.07.2019

03.06.2019
25.07.2019

12.06.2019

13.06.2019

04/04/19

04/04/19

1/318

27.02.2019

27.02.2019

2/318

11/04/19

11/04/19

3/318

24.05.2019

24.05.2019

4/318

07/06/19

07/06/19

5/318

27.11.2019

28.11.2019

1/32

08.03.2019

08.03.2019

1/32

06/06/19

07/06/19

2/32

13.06.2019

13.06.2019

3/32

13.11.2019

13.11.2019

318

32

13.06.2019

19.02.2018

10.01.2018

31.12.2020

31.12.2020

31.12.2019

31.12.2020

31.12.2020

2818
2772
1/2772

20.10.2018
14.11.2018

15.06.2020

31.12.2020
17.04.2019

17.04.2019

24

233.
234.
235.
236.
237.
238.
239.
240.
241.
242.
243.
244.
245.
246.
247.
248.
249.
250.
251.
252.
253.
254.
255.
256.
257.
258.
259.
260.
261.
262.
263.
264.
265.

Şcoala Gimnazială „Ion
Agârbiceanu” Alba Iulia
Şcoala Gimnazială „Ion
Agârbiceanu” Alba Iulia
Şcoala Gimnazială „Ion
Agârbiceanu” Alba Iulia
Şcoala Gimnazială „Vasile
Goldiş” Alba Iulia
Şcoala Gimnazială „Vasile
Goldiş” Alba Iulia
Şcoala Gimnazială „Vasile
Goldiş” Alba Iulia
Şcoala Gimnazială „Vasile
Goldiş” Alba Iulia
Şcoala Gimnazială „Vasile
Goldiş” Alba Iulia
Şcoala Gimnazială „Vasile
Goldiş” Alba Iulia
Şcoala Gimnazială „Vasile
Goldiş” Alba Iulia
Școala Gimnazială Ohaba
Şcoala Gimnazială Daia
Română
Şcoala Gimnazială Daia
Română
Şcoala Gimnazială „Avram
Iancu” Unirea
Școala Gimnazială Biia
Școala Gimnazială
Blandiana
Școala Gimnazială Ciugud
Școala Gimnazială Ocna
Mureș
Şcoala Gimnazială „Ion
Pop Reteganul” Sâncel
Şcoala Gimnazială „Ion
Pop Reteganul” Sâncel
Şcoala Gimnazială Meteş
Şcoala Gimnazială Meteş
Şcoala Gimnazială „Ştefan
cel Mare” Cetatea de Baltă
Şcoala Gimnazială „Ştefan
cel Mare” Cetatea de Baltă
Şcoala Gimnazială „Nicolae
Drăgan” Galda de Jos
Şcoala Gimnazială „Nicolae
Drăgan” Galda de Jos
Şcoala Gimnazială „Iuliu
Maniu” Vințu de Jos
Teatrul de Păpuși
Prichindel
Teatrul de Păpuși
Prichindel
Teatrul de Păpuși
Prichindel
Teatrul de păpuși
Prichindel
Universitatea 1 Decembrie
1918
Universitatea 1 Decembrie

2/2772

30.05.2019

30.05.2019

3/2772

12/11/19

12/11/19

4/2772

27.11.2019

29.11.2019

1/369

16.04.2019

16.04.2019

2/369

09.05.2019

09.05.2019

3/369

06.11.2019

06.11.2019

4/369

29.11.2019

29.11.2019

369

4646/04.11.
2019
4986/21.11.
2019
719
1034/08.04.
2019
1/1034

28.02.2018

17.04.2018
09.04.2019

31.12.2020

115
366

19.01.2018
28.02.2018

31.12.2020
31.12.2020

2598
2955

26.10.2018
3.12.2018

31.12.2020
31.12.2020

177/21.01.2
019
1/177

22.01.2019

1954/27.05.
2019
1/1954
2231/10.06.
2019
1/2231

30.05.2019

31.12.2020

13.06.2019

31.12.2019

1137/17.04.
2019
1/1137

18.04.2019

4193/09.10.
2019
2168

10.10.2019

1/174

25.01.2018

2019

2020

19.04.2019

19.04.2019

15.03.2019

15.03.2019

15.03.2019

15.03.2019

30.05.2019

30.05.2019

13.06.2019

13.06.2019

18.04.2019

18.04.2019

06.06.2019

07.06.2019
08.04.2019

25.05.2019

31.05.2019

08.06.2019

31.12.2020

31.12.2020

31.12.2020
31.12.2020

1/2168
1037/08.04.
2019
2091/31.05.
2019
174

2020

31.12.2020
31.12.2020

1/741

13.09.2018

2019

31.12.2020
17.05.2019

18.05.2019

25

266.
267.
268.
269.
270.
271.
272.
273.
274.
275.

1918
Universitatea 1 Decembrie
1918
USR-filiala Alba-Hunedoara
USR-filiala Alba-Hunedoara
USR-filiala Alba-Hunedoara
USR- filiala Alba Hunedoara
USR-filiala Alba-Hunedoara
USR-filiala Alba-Hunedoara
USR- filiala Alba Hunedoara
USR- filiala Alba Hunedoara
USR- filiala Alba Hunedoara

2/174

Septembrie
2019

Decembrie
2019

09.05.2019
12.05.2019
08.06.2019

09.05.2019
12.05.2019
08.06.2019

4/34
5/34
6/34

15.04.2019
03.08.2019
06.10.2019

08.06.2019
03.08.2019
06.10.2019

7/34

10.10.2019

10.10.2019

8/34

2.11.2019

2.11.2019

34
1/34
2/34
3/34

10.01.2018

31.12.2020

Și în anul 2019 un număr foarte mare de parteneriate provin ca solicitare din mediul extern înspre
bibliotecă ceea ce confirmă faptul că, în mediul în care instituția funcționează, imaginea bibliotecii a fost una
foarte apreciată și căutată pentru asocieri și colaborări culturale. Partenerii instituției noastre au fost foarte
variați din punct de vedere instituțional, a capacității bugetare, a obiectivelor și intereselor firești, asociate
misiunii fiecăruia dintre aceștia, a experienței și capacității de implementare de proiecte, au avut uneori ținte
diferite, dar și comune instituției noastre și prin urmare modul de lucru și negocierea până la ajungerea unei
forme finale de implementare a unui proiect au fost uneori uneori delicate, complexe, dificile având în vedere:
diferențele de abordare dintre entitățile partenere, experiența de lucru, responsabilitățile legale diferite,
procedurile de implementare, limbajul specific în cadrul proiectelor contractate și raportul de resurse alocate.
Anul 2020
Anul 2020 a debutat optim în colaborarea cu instituții, organizații, grupuri informale care se adresează
aceleași comunități și a fost una strânsă, directă, cu rezultate vizibile. Odată cu apariția stării de urgență/
alertă, parteneriatele s-au mutat în general în mediul on-line, fără acțiuni, activități care să presupună contact
direct cu publicul, deoarece normele impuse la nivel național împotriva COVID-19 (Anexa 7) nu au mai permis
realizarea unor asemenea activități. Deși stare de alertă, am fost parteneri în proiecte care au implicat activități
directe cu publicul, la propunerea Teatrului de Păpuși PRICHINDEL Alba Iulia. Totodată, am implementat
proiectul 8.12 Monumentele literaturii române, care a presupus activități specifice la statuile de pe Aleea
Scriitorilor din Alba Iulia, împreună cu reprezentanți ai Consiliului Județean Alba.
Biblioteca a menținut și menține la nivel comunicațional relații foarte strânse cu instituții, organizații,
grupuri informale, persoane, personalități, la nivel municipal, județean, național, care se adresează aceleiași
comunități sau care deservesc obiectivele biblioteci .
Modul tehnic de lucru în ceea ce privește colaborarea cu entitatea interesată a fost cel inițiat în anul
2017 și menținut pe tot parcursul mandatului de management (Parteneriat Cadru, Acte adiționale). Toate
parteneriatele cadru și actele adiționale aferente se regăsesc în biblioraftul 7.5 Parteneriate disponibil în
instituție.
În primele opt luni ale anului 2020 (1.01.2020 - 31.08.2020) au fost 133 de parteneriate active (din
care 3 parteneriate cadru nou încheiate în anul 2020, 33 de anexe reprezentând activități implementate,
7 parteneriate de alt tip) încheiate cu un număr de 101 entități partenere (26 entități cu care am colaborat
efectiv în anul 2020), după cum urmează:
TABEL PARTENERIATE 2020
PARTENERIAT
Nr.
1.
2.

PARTENER
ANBPR
Agenţia Naţională Împotriva
Traficului de Persoane Centrul Regional Alba Iulia

Nr.
2787
396/12.02.2
019

Cadru
Semnat
16.11.2018
01.03.2019

Expiră
31.12.2020
31.12.2020

Anexa
Semnat

Alte tipuri de parteneriat
Expiră

Semnat

Expiră

26

5.
6.
11.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Academia Română Filiala
Timișoara
Asociația Alba - Manche
Împreună/AMI
Asociația Cununa Fărăului
Asociația Sfânta Maria
Magdalena
Asociația Grupul Skepsis
Asociaţia Hospice Eliana
Asociaţia Hospice Eliana
Asociaţia OvidiuRo
Asociaţia „Descoperirea
copilului”Aiud
Asociaţia Transilvania
Business Woman
Asociația Thespis Arad

20.
21.
22.
23.
24.

Asociația SM Speromax
Alba
Asociația Cu copiii la
Povești
Asociația GISAS
Asociaţia Marial

70

15.01.2018

31.12.2020

423

9.03.2018

31.12.2020

2061
130

28.08.2018
22.01.2018

31.12.2020
31.12.2020

48
782/20.02.2
020
1/782
824/21.03.2
019
114/14.01.2
019
1/321

11.01.2018
21.02.2020

31.12.2020
31.02.2020

22.03.2019

31.12.2020

14.01.2019

31.12.2020

4292/16.10.
2019
4192/09.10.
2019
4010/01.10.
2019
3092/05.08.
2019

18.10.2019

31.12.2020

10.10.2019

31.12.2020

03.10.2019

31.12.2020

05.08.2019

31.12.2020

06.06.2019

31.12.2020

1/14
1/187

8.01.2018
3.01.2019

31.12.2020
31.12.2020

27.

679/06.03.2
019

13.03.2019

31.12.2020

28.

Despărţământul ASTRA
„Vasile Moga” Sebeş

674/17.02.2
020

24.02.2020

31.02.2020

29.

Căminul Pentru Persoane
Vârstnice Alba Iulia

1/674

30.

Căminul Pentru Persoane
Vârstnice Alba Iulia

2275/11.06.
2019

11.06.2019

3.12.2020

31.

Societatea CulturalPatriotică „Avram Iancu”
din România

2275

11.06.2019

3.12.2020

32.

Societatea CulturalPatriotică „Avram Iancu”
din România

2473

33.

Biblioteca Județeană
Vâlcea

34.

Biblioteca Judeţeană
„Geroge Barițiu” Brașov

3050/31.07.
2020

26.

21.02.2020

Februarie
2020

Decembrie
2020

1290/18.03.
2020

Asociația Județeană de
Șah Alba
Astra Aiud
ASTRA – Despărţământul
„Timotei Cipariu” Blaj

25.

21.02.2020

16.10.2018

29.02.2020
25.01.2020

29.02.2020
25.01.2020

24.02.2020

24.02.2020

15 iulie
2020

15
noiembrie
2020

August
2020

Noiembrie
2020

31.12.2020
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35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.

54.

55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.

Biblioteca Municipală „Liviu
Rebreanu” Aiud
Casa Corpului Didactic
Alba
Casa de Cultură a
Studenților
Casa de Cultură a
Studenților
Comunitatea Evreilor Alba
Iulia
Centrul Cultural ,,Lucian
Blaga” Sebeș
Centrul de Cultură
„Augustin Bena” Alba
Centrul de Cultură
„Augustin Bena” Alba
Centrul Cultural ,,Liviu
Rebreanu” Aiud
Centrul Județean de
Cultură Satu Mare
Centrul Cultural Cugir

739

14.03.2019

31.12.2020

2107/31.05.
2019
1/2167

05.06.2019

31.12.2020

2/2167

11.09.2018

31.12.2020

15.01.2020

15.01.2020

11.09.2018

31.12.2020

14.02.2020

14.02.2020

1792/21.05.
2019
558

05.06.2019

31.12.2020

23.03.2018

31.12.2020

1/2018

25.10.2017

31.12.2020

15.01.2020

15.01.2020

2/2018

25.10.2017

31.12.2020

14.02.2020

14.02.2020

5.03.2020

5.03.2020

2.03.2020

2.03.2020

20.01.2020

23.01.2020

1597

3.07.2018

31.12.2020

455

13.03.2018

31.12.2020

1453/08.05.
2019
2481/16.10.
2018
2423

14.05.2019

31.12.2020

16.10.2018

31.12.2020

4507/28.10.
2019
1/2223

29.10.2019

648/04.03.2
019
738/13.03.2
019
1036/08.04.
2019

04.03.2019

31.12.2020

14.03.2019

31.12.2020

10.04.2019

31.12.2020

Centrul Şcolar de
Educaţie Incluzivă Alba
Iulia
Direcţia de Asistenţă
Socială Alba Iulia din
subordinea Consiliului
Local al Municipiului Alba
Iulia
Facultatea de Teologie
Ortodoxă Alba Iulia

1/2450/15.1
0.2018

15.10.2018

31.12.2020

1480/08.05.
2019

12.05.2019

31.12.2020

1392/06.05.
2019

10.05.2019

31.12.2020

Fundația Comunitară Alba

436

Fundaţia „Alba Iulia 1918
pentru Unitatea şi
Integritatea României”
Fundația Inter-Art
Grădinița Dumbrava
Minunată
Grădinița Dumbrava
Minunată
Grădinița Dumbrava
Minunată
Grădinița Emanuel

2864/16.07.
2019

Colegiul Tehnic ,,Apulum”
Alba Iulia
Colegiul Economic
,,Dionisie Pop Marțian”
Colegiul Tehnic „Ion D.
Lăzărecu” Cugir
Colegiul Național ,,HCC”
Alba Iulia
Colegiul Tehnologic „Dorin
Pavel” Alba Iulia
Colegiul Naţional „Bethlen
Gabor” Aiud
Colegiul Naţional
„Inochentie Micu Clain” Blaj

61
1/1964

10.10.2018

19.09.2018

13.03.2018
16.07.2019
1.01.2018
24.10.2017

31.12.2020
31.12.2020
31.12.2020

31.12.2020
31.12.2020
31.12.2020
31.12.2020

29.04.2020

29.04.2020

15.05.2020

27.05.2020

28.05.2020

4.06.2020

2616

30.10.2018

31.12.2020

28

63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.

Grădiniţa cu Program
Normal „Licurici” Alba Iulia
Grădiniţa cu Program
Prelungit „Lumea
Ştrumfilor” Alba Iulia
Grădiniţa cu Program
Prelungit Nr. 7 „Scufiţa
roşie” Alba Iulia
Grădiniţa cu Program
Prelungit Nr. 7 „Scufiţa
roşie” Alba Iulia
Grădiniţa cu Program
Prelungit Nr.1 Alba Iulia
Grădiniţa cu Program
Prelungit Nr.2 Alba Iulia

2112/03.06.
2019
1/2876

Grădinița cu Program
Prelungit Nr. 9 Alba Iulia
Grădinița cu Program
Prelungit Nr.11 din Alba
Iulia
Grădinița cu Program
Prelungit „Step by Step”
Nr.12
Grădinița cu Program
Prelungit nr. 13 Alba Iulia
Grădinița cu Program
Prelungit nr. 13 Alba Iulia
Grădinița cu Program
Prelungit nr. 16 Alba Iulia
Grădinița cu Program
Prelungit nr. 16 Alba Iulia
Grădinița cu Program
Prelungit nr. 16 Alba Iulia
Inspectoratul Școlar
Județean Alba
Inspectoratul de Poliție
Județean Alba
Institutul de Studii Banatice
Liceul de Arte „Regina
Maria” Alba Iulia
Liceul de Arte „Regina
Maria” Alba Iulia
Liceul cu Program
Sportiv Alba Iulia
Liceul cu Program
Sportiv Alba Iulia
Liceul cu Program
Sportiv Alba Iulia
Liceul cu Program
Sportiv Alba Iulia
Liceul cu Program
Sportiv Alba Iulia
Liceul Tehnologic
„Alexandru Domşa” Alba
Iulia
Muzeul Național al Unirii
Palatul Copiilor Alba Iulia
Parohia Ortodoxă Română
Vinerea II

06.06.2019

31.12.2020

17.07.2019

31.12.2020

30.01.2020

30.01.2020

808

2019

2020

249

28.01.2019

31.12.2020

861/18.10.2
019
1765

Octombrie
2019

Iunie 2020

Ianuarie
2020

Decembrie
2020

Noiembrie
2019

Aprilie
2020

893/
27.03.2019

28.03.2019

31.12.2020

1/2132

07.06.2019

31.12.2020

2167/04.06.
2019

07.06.2019

31.12.2020

2398

8.10.2018

31.12.2020

1714/17.05.
2019

20.05.2019

31.12.2020

2979

5.12.2018

31.12.2020

2266

24.09.2018

31.12.2020

4303/17.10.
2019
1/133

4245/11.10.
2019
70
2479

22.01.2018

9.10.2017
11.10.2019
15.01.2018
16.10.2018

31.12.2020

17.02.2020

17.02.2020

Octombrie
2019
21.01.2020

Iunie 2020
21.01.2020

30.06.2020
31.12.2020
31.12.2020
31.12.2020

143/15.10.2
020
1/2455

15.10.2018

31.12.2020

28.01.2020

28.01.2020

2/2455

15.10.2018

31.12.2020

5.02.2020

5.02.2020

3/2455

15.10.2018

31.12.2020

25.02.2020

25.02.2020

4/2455

15.10.2018

31.12.2020

13.04.2020

13.04.2020

797/20.02.2
020
112/14.01.2
019
1/1962
2480
4698/07.11.
2019

14.01.2019

31.12.2020

24.10.2017
16.10.2018
25.11.2019

31.12.2020
31.12.2020
31.12.2020

15.01.2020

15.01.2020
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91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.

Penitenciarul Aiud
Primăria Municipiului Alba
Iulia
Primăria comunei Unirea
Primăria Călimănești
Primăria comunei Cut
Primăria Fărău
Primăria comunei Avram
Iancu
Primăria comunei Sâncel
Primăria oraşului Zlatna
Primăria comunei Meteş
Primăria comunei Ighiu
Primăria comunei Ighiu
Primăria comunei Cetatea
de Baltă
Spitalul Judeţean de
Urgenţă Alba Iulia
Şcoala Gimnazială
„Avram Iancu” Alba Iulia
Şcoala Gimnazială
„Avram Iancu” Alba Iulia
Şcoala Gimnazială
„Avram Iancu” Alba Iulia
Şcoala Gimnazială
„Avram Iancu” Alba Iulia
Şcoala Gimnazială
„Avram Iancu” Alba Iulia
Şcoala Gimnazială „Mihai
Eminescu” Alba Iulia
Şcoala Gimnazială „Mihai
Eminescu” Alba Iulia
Şcoala Gimnazială „Ion
Agârbiceanu” Alba Iulia
Şcoala Gimnazială „Ion
Agârbiceanu” Alba Iulia
Şcoala Gimnazială
„Vasile Goldiş” Alba Iulia
Şcoala Gimnazială „Vasile
Goldiş” Alba Iulia
Şcoala Gimnazială „Vasile
Goldiş” Alba Iulia
Şcoala Gimnazială Ohaba
Şcoala Gimnazială Daia
Română
Şcoala Gimnazială „Avram
Iancu” Unirea
Școala Gimnazială Biia
Școala Gimnazială
Blandiana
Școala Gimnazială
Ciugud
Școala Gimnazială Ocna
Mureș
Şcoala Gimnazială „Ion
Pop Reteganul” Sâncel

4020/01.10.
2019
846

14.10.2019

740/13.03.2
019
2474
2104
2060
2276/
11.06.2019
176/21.01.2
019
1611/
14.05.2019
1955/
27.05.2019
1/2128
2/2128
2232/10.06.
2019
998/
03.04.2019
1/318

15.03.2019

31.12.2020

16.10.2018
31.08.2018
20.08.2018
21.06.2019

31.12.2020
31.12.2020
31.12.2020
31.12.2020

22.01.2019

31.12.2020

15.05.2019

31.12.2020

30.05.2019

31.12.2020

03.06.2019
03.06.2019
13.06.2019

31.12.2020
31.12.2020
31.12.2020

04.04.2019

31.12.2020

14.05.2018

31.12.2020
31.12.2020

22.01.2020
20.02.2020

22.01.2020
20.02.2020

19.02.2018

31.12.2020

15.01.2020

15.01.2020

2/318

19.02.2018

31.12.2020

14.02.2020

14.02.2020

3/318

19.02.2018

31.12.2020

18.02.2020

18.02.2020

4/318

19.02.2018

31.12.2020

21.02.2020

21.02.2020

5/318

19.02.2018

31.12.2020

5.03.2020

5.03.2020

1/32

10.01.2018

31.12.2020

15.01.2020

15.01.2020

2/32

10.01.2018

31.12.2020

6.02.2020

6.02.2020

1/2772

14.11.2018

31.12.2020

15.01.2020

15.01.2020

2/2772

14.11.2018

31.12.2020

16.03.2020

16.03.2020

1/369

28.02.2018

31.12.2020

12.02.2020

12.02.2020

4646/04.11.
2019
4986/21.11.
2019
719
1034/08.04.
2019
741/13.03.2
019
115
366

17.04.2018
09.04.2019

31.12.2020
31.12.2020

15.03.2018

31.12.2020

19.01.2018
28.02.2018

31.12.2020
31.12.2020

1/2598

26.10.2018

31.12.2020

2955

3.12.2018

31.12.2020

177/21.01.2
019

22.01.2019

2019

2020

2019

2020

17.01.2020

31.12.2020
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125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.

Şcoala Gimnazială Meteş
Şcoala Gimnazială „Ştefan
cel Mare” Cetatea de Baltă
Şcoala Gimnazială „Mihai
Eminescu” Ighiu
Şcoala Gimnazială „Nicolae
Drăgan” Galda de Jos
Şcoala Gimnazială „Iuliu
Maniu” Vințu de Jos
Teatrul de Păpuși
Prichindel
Teatrul de Păpuși
Prichindel
Universitatea 1 Decembrie
1918
USR-filiala Alba-Hunedoara

1954/27.05.
2019
2231/10.06.
2019
257/22.01.2
020
1137/17.04.
2019
4193/09.10.
2019
2168

30.05.2019

31.12.2020

13.06.2019

31.12.2019

22.01.2020

31.12.2019

18.04.2019

31.12.2020

10.10.2019

31.12.2020

13.09.2018

31.12.2020

3206/12.08.
2020
174

14.08.2020
25.01.2018

31.12.2020

34

10.01.2018

31.12.2020

31.10.2020

Specificăm faptul că un număr foarte mare de parteneriate provine ca solicitare din mediul extern
înspre bibliotecă.
CONCLUZIE
În perioada 14.04.2017 - 14.09.2020 Biblioteca Județeană „Lucian Blaga” Alba, a avut un parcurs
ascendent, dinamic, variat de colaborări și parteneriate care au fost benefice comunității pe care o deservește.
Considerăm că activitățile desfășurate în parteneriat cu diferite entități trebuie menținute, dezvoltate, să
acceseze zone de inovație și interes, pentru a contribui la dezvoltarea continuă a vieții culturale în Alba Iulia,
în județul Alba. Acțiunile și activitățile de colaborare, prin intermediul proiectelor, au avut un grad ridicat de
complexitate, determinări care au necesitat multă înțelegere, diplomație, colaborare, comunicare, negociere,
implicare și asumare, abilități de care echipa Bibliotecii Județene ,,Lucian Blaga” Alba a dat dovadă. Uneori au
existat puncte de vedere total diferite în cadrul părților implicate, însă au fost depășite toate punctele
divergente și s-au îndeplinit 100 % obiectivele propuse prin comunicare profesională optimă. Totodată, în cei
patru ani au existat foarte puține propuneri de colaborare venite înspre bibliotecă care nu s-au concretizat, fie
din lipsă de resurse, fie pentru că acestea aveau ținte total diferite de obiectivele asumate ale bibliotecii. Chiar
și în aceste cazuri s-au fructificat colaborări, încercând astfel să oferim cu profesionalism satisfacție tuturor
solicitanților, atât cât ne-a fost posibil.
Biblioteca Județeană ,,Lucian Blaga” Alba a dezvoltat pe perioada raportată legături trainice cu
bibliotecile publice din județul Alba, cu bibliotecile județene din România, cu Biblioteca Națională a României,
cu ANBPR consolidând astfel linia profesională instituțională la nivel local și național.
Colaborarea cu Președinția României prin prezența în cadrul Târgului de Carte Alba Transilvana în
anul 2019 a Președintelui României, Excelenței Sa Domnul Klaus Werner Iohannis; cu Academia Română prin
prezența Președintelui Academiei Române, Domnul Ioan Aurel Pop în proiectele instituției; cu Uniunea
Scriitorilor din România prin prezența domnului academician Nicolae Manolescu în activitățile derulate în
parteneriat; cu Ambasada SUA în România pentru realizarea Raftului American; cu Institutul Goethe la
București; cu autori și multiple personalități culturale și artistice marcante din România și din străinătate, în
cadrul diverselor proiecte ale bibliotecii, toate acestea reprezintă evidențe ale unei bune și necesare
funcționări a Bibliotecii Județene ,,Lucian Blaga” Alba în peisajul vieții culturale din comunitate.
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2. Analiza SWOT (analiza mediului intern şi extern, puncte tari, puncte slabe, oportunităţi,
ameninţări)
Analiza SWOT a situației existente,
realizată în cadrul propunerii proiectului de management pentru perioada 2017 – 2020,
efectuată la data de 1 martie 2017
PUNCTE TARI
PUNCTE SLABE
Mediul intern
Mediul intern
- bibliotecă publică de tip enciclopedic, face parte din SEDIU
sistemul informațional național de biblioteci;
- actuala clădire a bibliotecii se află în vizibilă stare de
- colecții semnificative și reprezentative de
degradare fizică, clădirea trebuie reabilitată
documente;
(subsoluri, fațadă, hol interior, săli);
- volum mare de unități biblioteconomice;
- nivel scăzut al investițiilor pentru extindere spațiu,
- organizează, valorifică și diseminează informația
reparații capitale, dotări sau sediu nou;
prin programe și proiecte adaptate comunității
- secția pentru copii a fost închisă timp de 2 luni în
deservite;
anul 2015 din cauza tavanului care prezenta pericol
- asigură acces nediscriminatoriu la informație tuturor de cădere și încă nu s-a remediat situația;
categoriilor de public;
- lipsă de spațiu suficient pentru depozitarea de
- personal calificat/specializat în domeniul
periodice, colecții și multimedia;
biblioteconomiei și pe celelalte posturi;
- nu există un loc/birou dedicat pentru Înscrierea
- bună poziționare geografică în oraș;
Unică în sistemul Tinread;
- tradiție în organizare de evenimente culturale;
- nu există xerox pentru public (contra cost) deși
- mijloc de transport propriu cu șofer;
exista cereri în acest sens;
- bibliobuz (începând cu luna iunie 2017);
- curtea este neîngrijită, trebuie reabilitată și pusă în
- atitudine pozitivă a personalului în relație cu
valoare pentru evenimentele și acțiunile bibliotecii;
publicul. În acest sens există chestionare completate - subsolurile bibliotecii sunt insalubre și neutilizate;
de către utilizatori;
- donațiile nu sunt valorificate optim și nu sunt puse în
- instituţie subordonată şi subvenționată de Consiliul
circuit pentru utilizatori, de exemplu prin chioșcuri
Județean Alba;
stradale dedicate;
- deține sediu propriu și filiale;
- toaleta este total neprietenoasă și se află într-o stare
- coordonator al rețelei de biblioteci publice din județ
improprie de funcționare;
(biblioteci municipale, orășenești și comunale);
- instalația electrică este învechită;
- posibilitatea oferirii unui spațiu comunitar și
- instalația pentru încălzire este ineficientă, nu există
instituțional neutru, propice dezvoltării culturale;
peste tot o temperatură optimă pentru standardele
- infrastructură existentă pe colecții și secții
unui biblioteci;
specializate;
- lipsa unor spații pentru servicii noi de bibliotecă;
- dotare tehnică/logistică/adminstrativă;
- holul de acces al instituției nu este pus în valoare ca
- capacitate profesională de organizare, valorificare și spațiu de reclamă pentru acţiunile instituției;
diseminare a informației;
- logo-ul/firma de la intrarea în instituție este învechit,
- organizarea propriului festival de carte;
neîntreținut, nu este iluminat pe timp de noapte;
- site propriu bibliotecă www.bjalba.ro;
- nu există constituit un depozit legal de documente al
- existenta unui proiect de sediu nou cu condiția ca
județului Alba;
acest nou spațiu să fie igienizat corespunzător
- geamurile și gratiile de la geamurile instituției trebuie
standardelor pentru a nu deveni un focar de infecție
reabilitate, ele produc o imagine negativă instituției
având în vedere că noul spațiu propus provine dintrmai ales că se află în imediata proximitate a
un fost spital;
Tribunalului Alba;
- propune publicului activități culturale și educaționale - sistemul de monitorizare a climatului este inexistent;
diverse, interesante, pornind de la nevoile acestuia.
- nu există sistem de pază/paznic sau/și camere de
luat vederi care să monitorizeze;
Mediul extern
- nu există sistem împotriva incendiilor montat pe
- existența rețelei bibliotecilor publice din județ;
tavan;
- conectare la sistemul național de biblioteci publice;
- nu există sistem de detectare a gazelor.
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- buna încredere a publicului în instituția bibliotecii;
- o bună imagine şi renume la nivel local, regional,
național;
- grad pozitiv de satisfacere a utilizatorilor prin
activități curente și referințe bibliografice;
- oferă o paletă largă de servicii și facilități de lectură;
- tradiţie și notorietate în judeţ;
- buna colaborare cu instituții culturale, ONG-uri,
asociații profesionale, instituții de învățământ din
oraș, din județ, țară și străinătate;
- existența unei strategii de dezvoltare durabilă pe
cultură la nivel de județ;
- orașul Alba Iulia cu toate tradiţiile, potenţialul turistic,
valorile simbolice, istorice, culturale, politice;
- existența programului „România 100”;
- colaborare bună cu mass-media;
- public constant şi fidel;
- frecvență utilizatorilor;
- diversitatea acţiunilor culturale;
- acces gratuit la internet pentru public, inclusiv prin
sistem wireless;
- asistență de specialitate în utilizarea sistemului
informatic de către public.

PERSONAL
- slabă motivare financiară a personalului;
- lipsă de satisfacție profesională destul de ridicată
manifestată în urma discuțiilor directe;
- lipsă de perspectivă în carieră pentru angajați;
- lipsă de coerență și continuitate în perfecționare
profesională. O soluție ar fi organizarea de cursuri de
pregătire la sediul instituției;
- lipsă de comunicare instituțională între secții;
- lipsa întâlnirilor/ședințelor de lucru;
- lipsa rotației posturilor;
- o slabă cultură organizațională, valorile organizației
nu sunt clar formulate și puse în valoare. Acest
aspect este constatat în urma discuțiilor directe cu
angajați ai bibliotecii;
- personal insuficient ca număr pentru a oferi servicii
noi publicului.
ACHIZIȚIE
- achiziție insuficientă de documente, atât ca număr
de exemplare, cât și ca număr de titluri;
- comisia de editare carte trebuie valorificată optim,
eventual și prin colaborare cu consultanţi externi
specializaţi.
UTILIZATORI
- oferirea unor condiții mai atractive utilizatorilor și
totodată lărgirea serviciilor către aceștia;
- stimularea activităților pentru toate vârstele (copii,
tineri, adulți) prin acțiuni, evenimente dedicate;
- nu există o politică a voluntariatului;
- nu există o promovare susținută în raport cu
utilizatorii.
IMAGINEA BIBLIOTECII
- nu există o identitate vizuală a sediului clar
conturată și orchestrată în raport cu filialele și
bibliotecile din județ;
- nu există un logo profesionist al instituției înregistrat
la OSIM;
- nu există un parteneriat strategic cu Primăria Alba
Iulia pentru promovarea acțiunilor și a imaginii
bibliotecii;
- nu există parteneriate/contracte media (plătite)
pentru ca mass-media să reflecte publicului acțiunile
instituției și astfel să crească gradul de notorietate și
vizibilitate.
PREZENȚA ON-LINE
- site-ul nu corespunde nevoilor actuale, trebuie
regândit și actualizat;
- nu exista un cont oficial de Facebook al instituței și
nici pagină oficială în acest sens;
- nu există emailuri dedicate pe secții, fapt care ar
optimiza comunicarea intra/extrainstituțională;
- nu există canal Youtube pentru a promova video
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acțiunile instituției;
- nivel insuficient de informatizare a serviciilor.
DOTĂRI
- lipsă xerox pentru public;
- lipsă scanner specializat pentru publicații;
- lipsă bibliotecă digitală;
- lipsă cameră video/foto semi/profesională pentru a
promova optim acțiunile/activitățile bibliotecii;
- lipsă automat pentru cafea/ceai/apă plată pentru
public și personal;
- dotări insuficiente pentru modernizarea serviciilor
oferite publicului.

OPORTUNITĂȚI
Mediul intern
- creșterea fondului de carte;
- alternativă digitală a bibliotecii;
- posibilitatea de perfecționare a personalului pe
domenii noi prin cursuri specifice;
- oferirea către public de informații de bună calitate,
structurate în funcție de nevoi;
- modalități sănătoase și constructive de petrecere a
timpului liber prin: întâlniri tematice, cluburi, discuții,
cercuri pentru copii, ateliere etc;
- oferirea de informații publice și culturale utilizând
holul de intrare în instituție (prin panotare).

Mediul extern
- slaba reprezentare a instituției în oraș și județ prin
indicatoare și marcaje stradale cu numele bibliotecii
care ar putea astfel să direcționeze un public mai
mare înspre bibliotecă și ar asigura un plus de
vizibilitate și reclamă;
- buget insuficient pentru reamenajare sediu,
extindere spații, dotări, sediu nou, la alte standarde
care ar putea să crească atractivitatea și să
îmbunătățească imaginea în raport cu utilizatorii;
- insuficiența programelor guvernamentale strategice
adresate bibliotecilor publice.
AMENINȚĂRI
Mediul intern
- limitări bugetare care nu permit dezvoltarea;
- boli profesionale din cauza microbilor de pe cărți
(alergii etc.);
- degradarea continuă a clădirii, fapt care ar duce la
funcționare improprie și conturarea unei imagini
negative a instituției în comunitate;
- lipsa de cooperare din partea personalului;
- creșterea progresivă a colecțiilor în raport cu spațiul
existent;
- plecarea personalului specializat din motive diverse
(pensionări).

Mediul extern
- existența unor linii de finanțare nerambursabile
europene;
- posibilitatea de atragere de noi finanțări de la
Consiliul Local al Municipiului Alba Iulia;
- donații;
- sponsorizări;
- noi parteneriate culturale;
- crearea unei echipe de voluntari care să fie
implicată în acțiunile și activitățile bibliotecii;
- dezvoltarea turismului cultural al orașului;
- valorificarea memoriei culturale județene și locale;
- încheierea de parteneriate strategice cu Biblioteca

Mediul extern
- Internetul și alte medii de informare, apariția
tehnologiilor digitale pot îndepărta utilizatorul de la
lectura clasică și reprezintă astfel o alternativă la
biblioteca tradițională;
- bibliotecile școlare, centrele de informare
comunitară, Biblioteca Universității, a Muzeului a
Corpului Didactic Școlar pot activa ca și concurență
reducând astfel numărul utilizatorilor la instituție. O
soluție ar fi transformarea acestora din competitori în
parteneri;
- lipsa de atractivitate în petrecerea timpului liber la
bibliotecă;
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Națională a României și Filiala Bibliotecii
Batthyaneum;
- posibilitatea de organiza cursuri de toate tipurile,
biblioteca ar putea deveni centru de formare acreditat
pentru educația adulților;
- posibilitatea de a încheia parteneriat strategic cu
Primăria Alba Iulia pentru promovarea acţiunilor
instituției;
- posibilitatea implementării unui radio on-line la
sediul instituției;
- posibilitatea consolidării relațiilor cu asociația
profesională a bibliotecarilor, ANBPR
www.anbpr.org.ro;
- înființarea de filiale în străinătate pentru promovarea
patrimoniului cultural și național;
- dezvoltarea relațiilor culturale cu diaspora;
- afilierea la structuri profesionale europene și
internaționale;
- schimburi culturale cu instituții similare/culturale în
țară și străinătate;
- punct de informare turistică cu materiale de
promovare turistică a orașului și județului;
- dezvoltarea sistemelor de comunicație.

- ordonatorul principal de credite, prin nealocare
bugetară suficientă în raport cu nevoile reale/urgente
și strategice de dezvoltare pe termen lung, ar putea
încetini dezvoltarea instituției;
- lipsa de cunoaștere a rolului și serviciilor unei
biblioteci în comunitate;
- creșterea prețurilor la cărți și alte publicații;
- constrângeri financiare și legislative;
- natalitate scăzută;
- evoluția rapidă a tehnologiei informației.

Analiza SWOT a anului 2017 (14.04 – 31.12.2017),
efectuată la data de 17 martie 2018,
după implementarea ANULUI I de management
PUNCTE TARI
PUNCTE SLABE
Mediul intern
Mediul intern
Sediu
Sediu
- în anul 2017 actuala clădire a bibliotecii a fost
- lipsă de spațiu suficient pentru depozitarea de
reabilitată (lucrări de reparații, renovare, zugrăvire) în periodice, depozit legal, colecții și multimedia;
ceea ce privește fațada exterioară și interioară,
- nu există un loc/birou dedicat pentru Înscrierea
zidurile curții, holul de acces în curte, sala de lectură, Unică în sistemul Tinread;
secretariatul, biroul managerului, holul interior al
- nu există xerox pentru public (eventual contra cost)
instituției, secția pentru copii (tavanul a fost complet
deși există cereri în acest sens;
schimbat deoarece prezenta un mare risc de
- subsolurile bibliotecii sunt parțial insalubre și doar
prăbușire, fapt pentru care secția pentru copii a fost
parțial utilizabile;
temporar închisă anterior lucrărilor), grupul sanitar al - lipsa unor spații pentru servicii noi de bibliotecă;
instituției, acoperișul a fost complet reparat, gratiile de - sistemul de monitorizare a climatului este inexistent;
la geamuri au fost înlăturate;
- nu există sistem de pază/paznic sau/și camere de
- toate compartimentele instituției au fost dotate cu
luat vederi care să monitorizeze;
aparatură birotică (copiatoare, etc.), scaune, covoare, - nu există sistem împotriva incendiilor montat pe
perdele;
tavan;
- alocare bugetară în anul 2018 pentru reparații
- nu există sistem de detectare a gazelor.
curente curte și poartă de acces, dotări;
- donațiile sunt valorificate optim și sunt puse în circuit Personal
pentru utilizatori;
- personal insuficient pentru a oferi servicii noi
- instalația electrică a fost reparată;
publicului, uneori suprasarcină pentru personal în
- instalația pentru încălzire a fost reparată;
implementarea activității curente ceea ce poate duce
- holul de acces al instituției este pus în valoare ca
la diminuarea calității serviciilor oferite;
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spațiu de reclamă pentru acţiunile instituției;
- firma de la intrarea în instituție este complet nouă cu
un alt concept punând în valoare optim identitatea
instituției;
- s-a constituit depozitul legal de documente al
județului Alba;
- există o identitate vizuală clar conturată a sediului.
Personal
- personal calificat/specializat în domeniul
biblioteconomiei și pe celelalte posturi;
- implementarea unei politici clare de perfecționare
profesională în limitele bugetare prin organizarea de
cursuri de pregătire la sediul instituției sau în afară;
- crearea unui circuit funcțional de comunicare
admininstrativă instituțională;
- programarea întâlnirilor/ședințelor de lucru ori de
câte ori este nevoie implicând specialiștii și comisiile
din instituție;
- se asigură rotația posturilor în instituție;
- întărirea culturii organizațională, valorile organizației
sunt clar formulate și puse în valoare;
- perspectivă în carieră pentru o parte din angajați
prin avansarea în grad profesional;
- crearea unei echipe de voluntari activi în cadrul
instituției.
Imaginea bibliotecii
- există multe parteneriate cu entități din municipiu,
județ și țară pentru promovarea acțiunilor și a imaginii
bibliotecii;
- instituția beneficiază de serviciile mass-mediei
pentru a reflecta publicului acțiunile sale și astfel a
crescut gradul de notorietate și vizibilitate.

- motivarea financiară este percepută de către
personal ca fiind insuficentă în raport cu efortul depus
rezultând nemulțumiri manifestate direct în urma
discuțiilor cu angajații la acest capitol. Salariile
angajaților nu sunt aliniate la nivelul celorlalte
biblioteci județene;
- lipsă de perspectivă în carieră pentru toți angajații;
- plecarea unor angajați din instituție (demisie,
pensionare, detașare) și imposibilitatea înlocuirii
acestora în timp util cu alți noi angajați a determinat
suprasarcină, neimplementarea unor activități la
termen sau anularea lor;
- personalul insuficient și concediile medicale conduc
la încetinirea implementării unor activități;
- lipsa unui specialist în probleme juridice și de
achiziții publice.
Imaginea bibliotecii
- nu există o identitate vizuală clar conturată și
orchestrată a filialelor și bibliotecile din județ;
- nu există un logo profesionist al instituției înregistrat
la OSIM.
Prezența on-line
- site-ul nu corespunde totalmente nevoilor actuale,
trebuie regândit și actualizat;
- nivel insuficient de informatizare a serviciilor.
Dotări
- lipsă xerox pentru public;
- lipsă scanner specializat pentru publicații;
- lipsă bibliotecă digitală;
- lipsă automat pentru cafea/ceai/apă plată pentru
public și personal;
- bibliobuzul, începând cu luna iunie 2017, comportă
probleme tehnice neputând fi astfel utilizat optim.

Achiziție carte
- există o politică clară de achiziție de documente,
atât ca număr de exemplare, cât și ca număr de titluri; Mediul extern
- comisia de achiziție carte este valorificată optim.
- insuficiența programelor guvernamentale strategice
adresate bibliotecilor publice;
Utilizatori
- fluctuații ale mediului legislativ;
- oferirea unor condiții mai atractive utilizatorilor și
- imposibilitatea ocupării posturilor vacante;
totodată lărgirea serviciilor către aceștia;
- lipsa posibilităților și a mecanismelor legislative de
- stimularea activităților pentru toate vârstele (copii,
implicare directă în susținerea și sprijinul în ceea ce
tineri, adulți) prin acțiuni, evenimente dedicate;
privește dezvoltarea și funcționarea sistemului de
- există o politică clară a voluntariatului și voluntari
biblioteci publice din județul Alba.
activi;
- există o promovare susținută în raport cu utilizatorii
prin canalele specifice instituției (site, pagină
facebook, pagină youtube, comunicate de presă,
conferințe de presă, emailuri în baza de date).
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Prezența on-line
- exista un cont oficial de Facebook al instituței și
pagină oficială în acest sens;
- există emailuri dedicate pentru fiecare angajat, fapt
care optimizează comunicarea
intra/extrainstituțională;
- există canal Youtube pentru a promova video
acțiunile instituției;
- site-ul instituției este actualizat în mod permanent cu
informații de interes.
Dotări
- există aparatură pentru a promova optim activitățile
și proiectele bibliotecii;
- există buget alocat pentru sistematizare curte în
vederea valorificării acesteia pentru evenimentele și
acțiunile bibliotecii.
Specific instituție
- bibliotecă publică de tip enciclopedic, face parte din
sistemul informațional național de biblioteci;
- colecții semnificative și reprezentative de
documente;
- organizează, valorifică și diseminează informația
prin programe și proiecte adaptate comunității
deservite;
- asigură acces nediscriminatoriu la informație tuturor
categoriilor de public;
- bună poziționare geografică în oraș;
- tradiție în organizare de evenimente culturale;
- mijloc de transport propriu cu șofer;
- atitudine pozitivă a personalului în relație cu
publicul. În acest sens există chestionare completate
de către utilizatori;
- instituţie subordonată şi subvenționată de către
Consiliul Județean Alba;
- deține sediu propriu și filiale;
- coordonator metodologic al rețelei de biblioteci
publice din județ (biblioteci municipale, orășenești și
comunale);
- posibilitatea oferirii unui spațiu comunitar și
instituțional neutru, propice dezvoltării culturale;
- infrastructură existentă pe colecții și secții
specializate;
- dotare tehnică/logistică/adminstrativă;
- capacitate profesională de organizare, valorificare și
diseminare a informației;
- organizarea propriului festival de carte;
- site propriu bibliotecă www.bjalba.ro;
- site propriu pentru un proiect major al instituției
www.albatransilvana.ro
- existența unui proiect de sediu nou;
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- activități culturale și educaționale diverse,
interesante, pornind de la nevoile publicului.
Mediul extern
- existența rețelei bibliotecilor publice din județ;
- conectare la sistemul național de biblioteci publice;
- buna încredere a publicului în instituția bibliotecii;
- o bună imagine şi renume la nivel local, regional,
național;
- grad pozitiv de satisfacere a utilizatorilor prin
activități curente și referințe bibliografice;
- oferă o paletă largă de servicii și facilități de lectură;
- tradiţie și notorietate în judeţ;
- bună colaborare cu instituții culturale, ONG-uri,
asociații profesionale, instituții de învățământ din
oraș, din județ, țară și străinătate prin intermediul
parteneriatelor;
- existența unei strategii de dezvoltare durabilă pe
cultură la nivel de județ;
- orașul Alba Iulia cu toate tradiţiile, potenţialul turistic,
valorile simbolice, istorice, culturale, politice;
- existența programului „România 100”;
- colaborare bună cu mass-media;
- public constant şi fidel;
- frecvența utilizatorilor;
- diversitatea acţiunilor culturale;
- acces gratuit la internet pentru public, inclusiv prin
sistem wireless;
- asistență de specialitate în utilizarea sistemului
informatic de către public.
OPORTUNITĂȚI
Mediul intern
- creșterea fondului de carte;
- alternativă digitală a bibliotecii;
- posibilitatea de perfecționare a personalului pe
domenii noi prin cursuri specifice;
- oferirea către public de informații de bună calitate,
structurate în funcție de nevoi;
- modalități sănătoase și constructive de petrecere a
timpului liber pentru utilizatori prin: întâlniri tematice,
cluburi, discuții, cercuri pentru copii, ateliere, etc;
- oferirea de informații publice și culturale utilizând
holul de intrare în instituție (prin panotare).
Mediul extern
- existența unor linii de finanțare nerambursabile
europene;
- posibilitatea de atragere de noi finanțări de la
Consiliul Local al Municipiului Alba Iulia;
- donații;
- sponsorizări;

AMENINȚĂRI
Mediul intern
- limitări bugetare;
- boli profesionale (alergii etc.) și concedii medicale;
- degradarea clădirii din cauza umidității existente a
solului unde este poziționată, fapt care ar duce la
funcționare improprie și conturarea unei imagini
negative a instituției în comunitate;
- lipsa de cooperare din partea personalului;
- creșterea progresivă a colecțiilor în raport cu spațiul
existent;
- plecarea personalului specializat din motive diverse
(pensionări, demisii, detașări);
- rezistența la schimbare din partea personalului
determinată de schimbarea de management sau de
neacceptarea noilor valori propuse de proiectul de
management;
- suprasolicitare profesională care ar putea încetini
sau bloca implementarea de activități sau proiecte.
Mediul extern
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- noi parteneriate culturale;
- dezvoltarea echipei de voluntari care să fie implicată
în acțiunile și activitățile bibliotecii;
- dezvoltarea turismului cultural al orașului;
- valorificarea memoriei culturale județene și locale;
- încheierea de parteneriate strategice cu Biblioteca
Națională a României și Filiala Biblioteca
Batthyaneum;
- posibilitatea de a organiza cursuri de toate tipurile,
biblioteca ar putea deveni centru de formare acreditat
pentru educația adulților;
- posibilitatea implementării unui radio on-line la
sediul instituției;
- posibilitatea consolidării relațiilor cu asociația
profesională a bibliotecarilor, ANBPR
www.anbpr.org.ro;
- înființarea de filiale în străinătate pentru promovarea
patrimoniului cultural și național;
- dezvoltarea relațiilor culturale cu diaspora;
- afilierea la structuri profesionale europene și
internaționale;
- schimburi culturale cu instituții similare/culturale în
țară și străinătate;
- punct de informare turistică cu materiale de
promovare turistică a orașului și județului.

- Internetul și alte medii de informare, apariția
tehnologiilor digitale pot îndepărta utilizatorul de la
lectura clasică și reprezintă astfel o alternativă la
biblioteca tradițională;
- bibliotecile școlare, centrele de informare
comunitară, Biblioteca Universității, a Muzeului a
Corpului Didactic Școlar pot activa ca și concurență
reducând astfel numărul utilizatorilor la instituție. O
soluție ar fi transformarea acestora din competitori în
parteneri;
- lipsa de atractivitate în petrecerea timpului liber la
bibliotecă;
- lipsa unor alocări bugetare în raport cu nevoile
reale, urgente și strategice de dezvoltare pe termen
lung;
- lipsa de cunoaștere a rolului și serviciilor unei
biblioteci în comunitate;
- creșterea prețurilor la cărți și alte publicații;
- constrângeri financiare și legislative;
- natalitate scăzută;
- evoluția rapidă a tehnologiei informației.

Analiza SWOT a anului 2018 (01.01.2018 – 31.12.2018),
efectuată la data de 19 martie 2019,
după implementarea ANULUI II de management
PUNCTE TARI
PUNCTE SLABE
Mediul intern
Mediul intern
Sediu
Sediu
- în anul 2018 curtea bibliotecii a fost aprope total
- lipsă de spațiu suficient pentru depozitarea de
reabilitată, urmând a fi finalizată în anul 2019,
periodice, dezvoltarea colecțiilor, depozit legal,
dezvoltând astfel spații noi pentru servicii noi de
colecții multimedia;
animație culturală în bibliotecă. Acest spațiu nou creat - nu există un loc/birou dedicat pentru Înscrierea
va deservi evenimente de genul lansărilor de carte,
Unică în sistemul Tinread;
expoziții, ateliere educative pentru toate vârstele dar
- nu există xerox pentru public (eventual contra cost)
nu numai;
deși există cereri în acest sens;
- poarta instituției a fost reabilitată total atât cu o
- subsolurile bibliotecii sunt parțial insalubre și doar
funcție practică cât și una estetică-culturală-educativă parțial utilizabile;
având în vedere conceptul care a stat la baza
- lipsa unor spații pentru servicii noi de bibliotecă;
realizării acesteia;
- sistemul de monitorizare a climatului este inexistent;
- sistem de protecție prin achiziție și instalare de
- nu există sistem funcțional de detectare a gazelor;
camere de luat vederi pentru monitorizare;
- din cauza umidității solului zidurile instituției au un
- există achiziționat sistem de detectare a gazelor
ritm de degradare accelerat, acest lucru fiind
urmând a fi montat;
observabil cu ochiul liber.
- în anul 2017 actuala clădire a bibliotecii a fost
reabilitată (lucrări de reparații, renovare, zugrăvire) în Personal
ceea ce privește fațada exterioară și interioară,
- personal insuficient pentru a oferi servicii noi
zidurile curții, holul de acces în curte, sala de lectură, publicului, uneori suprasarcină pentru personal în
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secretariatul, biroul managerului, holul interior al
instituției, secția pentru copii (tavanul a fost complet
schimbat deoarece prezenta un mare risc de
prăbușire, fapt pentru care secția pentru copii a fost
temporar închisă anterior lucrărilor), grupul sanitar al
instituției, acoperișul a fost complet reparat, gratiile de
la geamuri au fost înlăturate;
- în anul 2017 și 2018 toate compartimentele
instituției au fost dotate cu aparatură birotică
(copiatoare, tablete, etc.), scaune, covoare, perdele;
- alocare bugetară în anul 2018 pentru reparații
curente curte și poartă de acces, dotări;
- donațiile sunt valorificate optim și sunt puse în circuit
pentru utilizatori;
- instalația electrică a fost reparată;
- instalația pentru încălzire a fost reparată;
- holul de acces al instituției a fost valorificat ca spațiu
expozițional și de promovare pentru acţiunile,
activitățile, proiectele instituției;
- firma de la intrarea în instituție este complet nouă cu
un alt concept punând în valoare optim identitatea
instituției;
- s-a constituit depozitul legal de documente al
județului Alba;
- există o identitate vizuală clar conturată a sediului
(anexa 5).
Personal
- personal calificat/specializat în domeniul
biblioteconomiei și pe celelalte posturi;
- implementarea unei politici clare de perfecționare
profesională în limitele bugetare prin organizarea de
cursuri de pregătire la sediul instituției sau în afară;
- optimizarea circuitului funcțional de comunicare
admininstrativă instituțională ;
- programarea întâlnirilor/ședințelor de lucru ori de
câte ori este nevoie implicând specialiștii și comisiile
din instituție;
- se asigură rotația personalului în cadrul proiectelor;
- întărirea culturii organizațională, valorile organizației
sunt clar formulate și puse în valoare;
- perspectivă în carieră pentru o parte din angajați
prin avansarea în grad profesional;
- crearea unei echipe de voluntari activi în cadrul
instituției (20 voluntari în anul 2018);
- preluarea Redacției Discobolul (2 angajați în statul
de funcții);
- există emailuri dedicate pentru fiecare angajat, fapt
care optimizează comunicarea intra /
extrainstituțională.

implementarea activității curente ceea ce poate duce
la diminuarea calității serviciilor oferite;
- motivarea financiară este percepută de către
personal ca fiind insuficentă în raport cu efortul depus
rezultând nemulțumiri manifestate direct în urma
discuțiilor cu angajații la acest capitol. Salariile
angajaților sunt poziționate la un nivel inferior în
raport cu alte biblioteci județene. Aceste nemulțumiri
financiare au determinat antrenarea instituției într-un
proces în care angajații au avut câștig de cauză în
primă instanță iar biblioteca a avut câștig de cauză în
apel;
- lipsă de perspectivă în carieră pentru toți angajații;
- plecarea unor angajați din instituție (demisie,
pensionare) și imposibilitatea înlocuirii acestora în
timp util cu alți noi angajați a determinat suprasarcină,
neimplementarea unor activități la termen sau
anularea lor;
- personalul insuficient și concediile medicale conduc
la încetinirea implementării unor activități;
- lipsa unui specialist în probleme juridice și de
achiziții publice;
- lipsa unui șofer.
Imaginea bibliotecii
- nu există o identitate vizuală clar conturată și
orchestrată a filialelor și bibliotecile publice din județ;
- nu există un logo al instituției înregistrat la OSIM.
Prezența on-line
- nivel insuficient de informatizare a serviciilor de
bibliotecă.
Dotări
- lipsă xerox pentru public;
- lipsă scanner specializat pentru publicații;
- lipsă bibliotecă digitală;
- bibliobuzul, începând cu luna iunie 2017 și pe
parcursul anului 2018, comportă probleme tehnice
neputând fi utilizat optim.
Mediul extern
- insuficiența programelor guvernamentale strategice
adresate bibliotecilor publice;
- fluctuații ale mediului legislativ;
- limitarea ocupării posturilor vacante;
- lipsa posibilităților și a mecanismelor legislative de
implicare directă în susținerea și sprijinul în ceea ce
privește dezvoltarea și funcționarea sistemului de
biblioteci publice din județul Alba.

Imaginea bibliotecii
40

- există parteneriate cu multe entități din municipiu,
județ și țară pentru promovarea acțiunilor și a imaginii
bibliotecii;
- instituția beneficiază de o bună promovare din
partea mass-mediei pentru a reflecta publicului
acțiunile sale și astfel a crescut gradul de notorietate
și vizibilitate.
- existența unei politici susținute de comunicare
publică prin comunicate de presă, Facebook, site,
Youtube, conferință de presă, afișe, alte materiale de
promovare.
Achiziție carte
- există o politică clară de achiziție de documente,
atât ca număr de exemplare, cât și ca număr de titluri;
- comisia de achiziție carte este valorificată optim;
- există buget alocat achiziției de carte, periodice.
Utilizatori
- oferirea unor condiții mai atractive utilizatorilor și
totodată lărgirea serviciilor către aceștia;
- stimularea activităților pentru toate vârstele (copii,
tineri, adulți) prin acțiuni, evenimente dedicate;
- există o politică clară a voluntariatului și voluntari
activi;
- există o promovare susținută în raport cu utilizatorii
prin canalele specifice instituției (site, pagină
facebook, pagină youtube, comunicate de presă,
conferințe de presă, emailuri în baza de date);
- grad pozitiv de satisfacere a utilizatorilor prin
activități curente și referințe bibliografice;
- oferă o paletă largă de servicii și facilități de lectură;
- diversitatea acţiunilor culturale;
- asistență de specialitate în utilizarea sistemului
informatic de către public.- frecvența utilizatorilor;
- automat disponibiul pentru cafea/ceai/apă plată
pentru public și personal.
Prezența on-line
- site-ul instituției www.bjalba.ro a fost complet refăcut
(variantă atât pentru desktop cât și variantă de mobil),
actualizat, regândit în funcție de nevoia de informare
și informație urmând a fi optimizat în mod continuu;
- exista un cont oficial de Facebook al instituței și
pagină oficială în acest sens care au o dinamică
continuă;
- există canal Youtube, Instagram pentru a promova
video acțiunile instituției;
- site-ul instituției este actualizat în mod permanent cu
informații de interes.
Dotări
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- există aparatură audio-video pentru a derula și
promova optim activitățile și proiectele bibliotecii;
- există resursă financiară pentru finalizare
sistematizare curte în vederea valorificării acesteia
pentru evenimentele și acțiunile bibliotecii;
- achiziție licențe programe informatice pentru nevoile
curente.
- acces gratuit la internet pentru public, inclusiv prin
sistem wireless;
- achiziție mobilier pentru sala de lectură (Raftul
American) și contabilitate.
Specific instituție
- bibliotecă publică de tip enciclopedic, face parte din
sistemul informațional național de biblioteci;
- colecții semnificative și reprezentative de
documente;
- organizează, valorifică și diseminează informația
prin programe și proiecte adaptate comunității
deservite;
- asigură acces nediscriminatoriu la informație tuturor
categoriilor de public;
- bună poziționare geografică în oraș;
- tradiție în organizare de evenimente culturale;
- mijloc de transport propriu;
- atitudine pozitivă a personalului în relație cu
publicul;
- instituţie subordonată şi subvenționată de către
Consiliul Județean Alba;
- deține sediu propriu și filiale;
- coordonator metodologic al rețelei de biblioteci
publice din județ (biblioteci municipale, orășenești și
comunale);
- posibilitatea oferirii unui spațiu comunitar și
instituțional neutru, propice dezvoltării culturale;
- infrastructură existentă pe colecții și secții
specializate;
- dotare tehnică/logistică/adminstrativă;
- capacitate profesională de organizare, valorificare și
diseminare a informației;
- organizarea propriului târg de carte;
- site propriu bibliotecă www.bjalba.ro;
- existența unui proiect de sediu nou;
- activități culturale și educaționale diverse,
interesante, pornind de la nevoile publicului.
Mediul extern
- deschidere culturală și administrativă din partea
Consiliului Județean Alba în ceea ce privește
dezvoltarea bibliotecii ca instituție manifestată în mod
concret prin alocări bugetare în concordanță cu
nevoile manifestate, participare directă la acțiunile,
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activitățile, proiectele, programele, evenimentele
propuse de către bibliotecă;
- existența rețelei bibliotecilor publice din județ;
- conectare la sistemul național de biblioteci publice;
- buna încredere a publicului în instituția bibliotecii;
- o bună imagine şi renume la nivel local, regional,
național;
- tradiţie și notorietate în judeţ;
- bună colaborare cu instituții culturale, ONG-uri,
asociații profesionale, instituții de învățământ din
oraș, din județ, țară și străinătate prin intermediul
parteneriatelor;
- orașul Alba Iulia cu toate tradiţiile, potenţialul turistic,
valorile simbolice, istorice, culturale, politice;
- existența programului „România 100”;
- colaborare bună cu mass-media;
- public constant şi fidel;
OPORTUNITĂȚI
Mediul intern
- creșterea fondului de carte prin achiziție, schimburi
interbibliotecare, donații;
- alternativă digitală a bibliotecii;
- posibilitatea de perfecționare a personalului pe
domenii noi prin cursuri specifice;
- oferirea către public de informații de bună calitate,
structurate în funcție de nevoi;
- modalități sănătoase și constructive de petrecere a
timpului liber pentru utilizatori prin: întâlniri tematice,
cluburi, discuții, cercuri pentru copii, ateliere, etc;
- valorificarea experienței profesionale a echipei
instituției;
- oferirea de informații publice și culturale utilizând
holul de intrare, gangul instituției (prin panotare).
Mediul extern
- deschidere culturală și administrativă din partea
Consiliului Județean Alba în ceea ce privește
dezvoltarea bibliotecii;
- mutarea bibliotecii într-un sediu nou cu posibilități
superioare de dezvoltare;
- existența unor linii de finanțare nerambursabile
europene;
- posibilitatea de atragere de noi finanțări de la
Consiliul Local al Municipiului Alba Iulia;
- donații;
- sponsorizări;
- noi parteneriate culturale;
- dezvoltarea echipei de voluntari care să fie implicată
în acțiunile și activitățile bibliotecii;
- dezvoltarea turismului cultural al județului Alba;
- valorificarea memoriei culturale județene și locale;
- încheierea de parteneriate strategice cu Biblioteca

AMENINȚĂRI
Mediul intern
- limitări bugetare;
- boli profesionale (alergii etc.) și concedii medicale;
- degradarea clădirii din cauza umidității existente a
solului unde este poziționată, fapt care ar duce la
funcționare improprie și conturarea unei imagini
negative a instituției în comunitate;
- demotivarea personalului din cauza nemulțumirilor
financiare sau altele;
- lipsa unor instrumente de motivare a personalului,
altele decât salarizarea;
- lipsa spațiului în raport cu creșterea progresivă a
colecțiilor;
- plecarea personalului specializat din motive diverse
(pensionări, demisii);
- adaptare dificilă a personalului determinată de
schimbarea de management sau de neacceptarea
noilor valori propuse de proiectul de management;
- proiecții, așteptări personale nerealiste în raport cu
posibilitățile;
- eroarea umană;
- suprasolicitare profesională care ar putea încetini
sau bloca implementarea de activități sau proiecte.
Mediul extern
- blocaje administrative și bugetare la nivel național;
- Internetul și alte medii de informare, apariția
tehnologiilor digitale pot îndepărta utilizatorul de la
lectura clasică și reprezintă astfel o alternativă la
biblioteca tradițională;
- lipsa unei strategii la nivel național și județean pe
domeniul cultură;
- bibliotecile școlare, centrele de informare
comunitară, Biblioteca Universității, a Muzeului a
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Națională a României și Filiala Biblioteca
Batthyaneum;
- posibilitatea de a organiza cursuri de toate tipurile,
biblioteca ar putea deveni centru de formare acreditat
pentru educația adulților;
- posibilitatea implementării unui radio/TV on-line la
sediul instituției;
- posibilitatea consolidării relațiilor cu asociația
profesională a bibliotecarilor, ANBPR
www.anbpr.org.ro;
- înființarea de filiale în străinătate pentru promovarea
patrimoniului cultural și național;
- dezvoltarea relațiilor culturale cu diaspora;
- afilierea la structuri profesionale europene și
internaționale;
- schimburi culturale cu instituții similare/culturale în
țară și străinătate;
- punct de informare turistică cu materiale de
promovare turistică a orașului și județului.
- hub cultural

Corpului Didactic Școlar pot activa ca și concurență
reducând astfel numărul utilizatorilor la instituție.
Soluția instituției noastre o reprezintă transformarea
acestora din competitori în parteneri;
- lipsa de atractivitate în petrecerea timpului liber la
bibliotecă;
- lipsa unor alocări bugetare în raport cu nevoile
reale, urgente și strategice de dezvoltare pe termen
lung;
- lipsa de cunoaștere a rolului și serviciilor unei
biblioteci în comunitate;
- creșterea prețurilor la cărți și alte publicații;
- constrângeri financiare și legislative;
- natalitate scăzută;
- evoluția rapidă a tehnologiei informației.

Analiza SWOT a anului 2019 (01.01 – 31.12.2019),
efectuată la data de 2 martie 2020
după implementarea ANULUI III de management
PUNCTE TARI
PUNCTE SLABE
Mediul intern
Mediul intern
Sediu
Sediu
- în anul 2018 curtea bibliotecii a fost aproape total
- lipsă de spațiu suficient pentru depozitarea de
reabilitată și finalizată în anul 2019, dezvoltând astfel periodice, dezvoltarea colecțiilor, depozit legal,
spații noi pentru servicii de animație culturală în
colecții multimedia, evenimente de animație culturală,
bibliotecă. Acest spațiu nou creat a deservit deja
oficiu pentru personal;
utilizatorii în perioada raportată și va deservi și pe
- lipsa unor spații de depozitare optimă a materialelor
viitor activități de animație culturală de genul
necesare activității instituției (materiale de curățenie,
lansărilor de carte, expoziții, ateliere educative pentru obiecte de inventar utilizate periodic la evenimente
toate vârstele dar nu numai;
etc.)
- în anul 2019 au fost efectuate lucrări de înlocuire a - lipsă vestiare pentru personal, voluntari și pentru
tâmplăriei de lemn cu tâmplărie PVC și geam personale care efectuează muncă neremunerată în
termopan; s-au efectuat lucrări de renovare - placare folosul comunității cf. legii;
cu plăci ceramice a holului, grupului sanitar, a rampei - nu există un loc/ birou dedicat pentru Înscrierea
de acces pentru persoanele cu dizabilități, a scărilor Unică în sistemul Tinread din lipsă de spațiu fizic și
de intrare în instituție și zugrăveli parțiale de interior;
personal aferent;
- sistem de protecție de camere de luat vederi pentru - din cauza umidității solului zidurile instituției au un
monitorizare;
ritm de degradare accelerat, acest lucru fiind
- există sistem funcțional de detectare a gazelor
observabil cu ochiul liber;
metane Inogaz cu electrovalvă;
- subsolurile bibliotecii sunt cu umiditate, cu mucegai,
- donațiile sunt valorificate optim și sunt puse în circuit parțial utilizabile;
pentru utilizatori;
- lipsa unor spații pentru servicii noi de bibliotecă;
- holul de acces al instituției a fost valorificat ca spațiu - lipsă sistem de monitorizare a climatului;
expozițional și de promovare pentru acţiunile,
- degradarea gardului interior al instituției;
activitățile, proiectele instituției;
- acoperișul instituției este vechi, în continuă
- s-a constituit depozitul legal de documente al
degradare;
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județului Alba;
- există o identitate vizuală clar conturată a sediului.

Personal
- personal calificat/ specializat în domeniul
biblioteconomiei și pe celelalte posturi;
- implementarea unei politici clare de perfecționare
profesională în limitele bugetare prin organizarea de
cursuri de pregătire la sediul instituției sau în afară;
- optimizarea circuitului funcțional de comunicare
admininstrativă instituțională;
- programarea întâlnirilor/ ședințelor de lucru ori de
câte ori este nevoie implicând specialiștii și comisiile
din instituție;
- se asigură rotația personalului în cadrul proiectelor;
- întărirea culturii organizaționale, valorile organizației
sunt clar formulate și puse în valoare;
- perspectivă în carieră pentru o parte din angajați
prin avansarea în grad profesional;
- crearea unei echipe de voluntari activi în cadrul
instituției (14 voluntari în anul 2019);
- există emailuri dedicate pentru fiecare angajat, fapt
care optimizează comunicarea intra/
extrainstituțională;
- au fost angajați patru bibliotecari și un inspector de
specialitate;
- în anul 2019, conform legii, salariații au beneficiat de
creșteri salariale, de vouchere de vacanță și de
indemnizație de hrană.
Imaginea bibliotecii
- există parteneriate cu multe entități din municipiu,
județ și țară pentru promovarea acțiunilor și a imaginii
bibliotecii;
- instituția beneficiază de o bună promovare din
partea mass-mediei pentru a reflecta publicului
acțiunile sale și astfel a crescut gradul de notorietate
și vizibilitate;
- existența unei politici susținute de comunicare
publică prin comunicate de presă, Facebook, site
www.bjalba.ro, Youtube, conferință de presă, afișe,
alte materiale de promovare.

- parțial tavanele instituției au fisuri;
- presiunea la apă în instituție este scăzută cel mai
probabil din cauza instalației învechite de apă;
- sistemul electric este învechit;
- lipsă sistem alertă de incendiu;
- lipsă sistem de avertizare vizual și sonor pentru
persoanele cu deficiență de vedere și auz, lipsă
suprafețe de avertizare tactilo-vizuale pentru
nevăzători (pavaje tactile), lipsă interpret mimicogestual pentru persoanele cu dizabilități;
- deficiențe de temperatură interioară ambientală pe
parcursul anului (vara foarte cald, iarna frig), pe unele
secții, din cauza sistemului de încălzire existent;
- lipsă parcare pentru bibliobuzul instituției.
Personal
- personal insuficient pentru a oferi servicii noi
publicului, uneori suprasarcină pentru personal în
implementarea activității curente ceea ce poate duce
la diminuarea calității serviciilor oferite;
- deși a existat o creștere salarială prin aplicarea legii
153/2017 motivarea financiară este percepută de
către unii angajați ca fiind insuficentă în raport cu
efortul depus rezultând nemulțumiri manifestate direct
în urma discuțiilor cu unii angajați la acest capitol.
- deficit de personal la Secția Copii, Filiala Ampoi,
Sala de lectură și Deservire prin plecarea unor
angajați din instituție (cu acordul părților, pensionare)
și imposibilitatea înlocuirii acestora în timp util cu alții,
acest lucru a determinat suprasarcină, ore
suplimentare;
- lipsa unui specialist în probleme juridice;
- lipsă șofer.
Dotări
- lipsă scanner specializat pentru cărți și publicații în
vederea digitizării;
- bibliobuzul, începând cu luna iunie 2017 și pe
parcursul anului 2018, comportă probleme tehnice
neputând fi utilizat optim mai ales din lipsa unui șofer.

Mediul extern
- insuficiența programelor guvernamentale strategice
adresate bibliotecilor publice;
- fluctuații ale mediului legislativ;
Achiziție carte
- limitarea ocupării posturilor vacante;
- există o politică clară de achiziție de documente,
- lipsa posibilităților și a mecanismelor legislative de
atât ca număr de exemplare, cât și ca număr de titluri; implicare directă în susținerea și sprijinul în ceea ce
- comisia de achiziție carte este valorificată optim;
privește dezvoltarea și funcționarea sistemului de
- există buget alocat achiziției de carte, periodice.
biblioteci publice din județul Alba.
Utilizatori
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- oferirea unor condiții mai atractive utilizatorilor și
totodată lărgirea serviciilor către aceștia prin
intermediul noilor proiecte de animație culturală;
- stimularea activităților pentru toate vârstele (copii,
tineri, adulți) prin acțiuni, evenimente dedicate;
- există o politică clară a voluntariatului și voluntari
activi;
- există o promovare susținută în raport cu utilizatorii
prin canalele specifice instituției (site, pagină
Facebook, pagină Youtube, Instagram, Twitter,
comunicate de presă, conferințe de presă, emailuri în
baza de date);
- grad pozitiv de satisfacere a utilizatorilor prin
activități curente și referințe bibliografice;
- oferă o paletă largă de servicii și facilități de lectură;
- diversitatea acţiunilor culturale;
- asistență de specialitate în utilizarea sistemului
informatic de către public;
- frecvența utilizatorilor;
- fidelizarea utilizatorilor în cadrul proiectelor instituției
și atragerea unor noi categorii de public;
- utilizatorii au posibilitatea să devină voluntari și să
se implice în activități de animație culturală.
Prezența on-line
- site-ul instituției www.bjalba.ro a fost complet refăcut
(variantă atât pentru desktop cât și variantă de mobil),
actualizat în mod permanent cu informații de interes,
regândit în funcție de nevoia de informare și
informație urmând a fi optimizat în mod continuu;
- exista un cont oficial de Facebook al instituței cu o
dinamică continuă;
- există canal Youtube, Instagram, Twitter pentru a
promova foto, video acțiunile instituției;
- promovarea permanentă a activităților instituției prin
materiale de design grafic/ afișe.
Dotări
- există aparatură audio-video pentru a derula și
promova activitățile și proiectele bibliotecii;
- acces gratuit la Internet pentru public, inclusiv prin
sistem wireless;
- achiziție: licențe programe informatice pentru
nevoile curente; mobilier pentru sala de lectură: Raftul
Lucian Blaga, rafturi pentru depozit; Secția Adulți:
rafturi acces liber; Secția Prelucare carte: raft;
aparatură sonorizare în sala de lectură; calculatoare
pentru personalul instituției; scaune și mese de plastic
pentru copii; multifuncționale; monitoare; pavilioane;
- instalare aer condiționat la Sala de lectură și
Contabilitate/ Resurse umane/ Administrativ.
46

Specific instituție
- bibliotecă publică de tip enciclopedic, face parte din
sistemul informațional național de biblioteci;
- colecții semnificative și reprezentative de
documente;
- organizează, valorifică și diseminează informația
prin programe și proiecte adaptate comunității
deservite;
- asigură acces nediscriminatoriu la informație tuturor
categoriilor de public;
- bună poziționare geografică în oraș;
- tradiție în organizare de evenimente culturale;
- mijloc de transport propriu;
- atitudine pozitivă a personalului în relație cu
publicul;
- instituţie subordonată şi subvenționată de către
Consiliul Județean Alba;
- deține sediu propriu și filiale;
- coordonator metodologic al rețelei de biblioteci
publice din județ (biblioteci municipale, orășenești și
comunale);
- posibilitatea oferirii unui spațiu comunitar și
instituțional neutru, propice dezvoltării culturale;
- infrastructură existentă pe colecții și secții
specializate;
- dotare tehnică/ logistică/ adminstrativă;
- capacitate profesională de organizare, valorificare și
diseminare a informației;
- organizarea propriului târg de carte;
- site propriu bibliotecă www.bjalba.ro;
- existența unui proiect de sediu nou;
- activități culturale și educaționale diverse,
interesante, pornind de la nevoile publicului.
Mediul extern
- deschidere culturală și administrativă din partea
Consiliului Județean Alba în ceea ce privește
dezvoltarea bibliotecii ca instituție manifestată în mod
concret prin alocări bugetare, participare directă la
acțiunile, activitățile, proiectele, programele,
evenimentele propuse de către bibliotecă;
- existența rețelei bibliotecilor publice din județ;
- conectare la sistemul național de biblioteci publice;
- buna încredere a publicului în instituția bibliotecii;
- o bună imagine şi renume la nivel local, regional,
național;
- tradiţie și notorietate în judeţ;
- bună colaborare cu instituții culturale, ONG-uri,
asociații profesionale, instituții de învățământ din
oraș, din județ, țară și străinătate prin intermediul
parteneriatelor;
- orașul Alba Iulia cu toate tradiţiile, potenţialul turistic,
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valorile simbolice, istorice, culturale, politice;
- colaborare bună cu mass-media;
- public constant şi fidel;
OPORTUNITĂȚI
Mediul intern
- creșterea fondului de carte prin achiziție, schimburi
interbibliotecare, donații;
- alternativă digitală a bibliotecii;
- posibilitatea de perfecționare a personalului pe
domenii noi prin cursuri specifice;
- oferirea către public de informații de bună calitate,
structurate în funcție de nevoi;
- modalități sănătoase și constructive de petrecere a
timpului liber pentru utilizatori prin: întâlniri tematice,
cluburi, discuții, cercuri pentru copii, ateliere, etc;
- valorificarea experienței profesionale a echipei
instituției;
- oferirea de informații publice și culturale utilizând
holul de intrare, gangul instituției (prin panotare).
Mediul extern
- deschidere culturală și administrativă din partea
Consiliului Județean Alba în ceea ce privește
dezvoltarea bibliotecii;
- mutarea bibliotecii într-un sediu nou cu posibilități
superioare de dezvoltare;
- existența unor linii de finanțare nerambursabile
europene;
- posibilitatea de atragere de noi finanțări de la
Consiliul Local al Municipiului Alba Iulia;
- donații;
- sponsorizări;
- noi parteneriate culturale;
- dezvoltarea echipei de voluntari care să fie implicată
în acțiunile și activitățile bibliotecii;
- dezvoltarea turismului cultural al județului Alba;
- valorificarea memoriei culturale județene și locale;
- încheierea de parteneriate strategice cu Biblioteca
Națională a României și Filiala Biblioteca
Batthyaneum;
- posibilitatea de a organiza cursuri de toate tipurile,
biblioteca ar putea deveni centru de formare acreditat
pentru educația adulților;
- posibilitatea implementării unui radio/ TV on-line la
sediul instituției;
- posibilitatea consolidării relațiilor cu asociația
profesională a bibliotecarilor, ANBPR
www.anbpr.org.ro;
- înființarea de filiale în străinătate pentru promovarea
patrimoniului cultural și național;

AMENINȚĂRI
Mediul intern
- limitări bugetare;
- diminuarea personalului specializat din motive
diverse (pensionări, demisii etc.);
- boli profesionale (alergii etc.) și concedii medicale;
- degradarea clădirii din cauza umidității existente a
solului unde este poziționată, fapt care ar duce la
funcționare improprie și conturarea unei imagini
negative a instituției în comunitate;
- demotivarea personalului din cauza nemulțumirilor
financiare sau altele;
- lipsa spațiului în raport cu creșterea progresivă a
colecțiilor;
- proiecții, așteptări personale nerealiste în raport cu
posibilitățile reale;
- eroarea umană;
- suprasolicitare profesională care ar putea încetini
sau bloca implementarea de activități sau proiecte.
Mediul extern
- epidemii, pandemii;
- blocaje administrative și bugetare la nivel județean
și național;
- Internetul și alte medii de informare, apariția
tehnologiilor digitale pot îndepărta utilizatorul de la
lectura clasică și reprezintă astfel o alternativă la
biblioteca tradițională;
- lipsa unei strategii dezvoltate la nivel național și
județean pe domeniul cultură;
- bibliotecile școlare, centrele de informare
comunitară, Biblioteca Universității, a Muzeului a
Corpului Didactic Școlar pot activa ca și concurență
reducând astfel numărul utilizatorilor la instituție.
Soluția instituției noastre o reprezintă transformarea
acestora din competitori în parteneri;
- lipsa unor alocări bugetare în raport cu nevoile
reale, urgente și strategice de dezvoltare pe termen
lung;
- creșterea prețurilor la cărți și alte publicații;
- constrângeri financiare și legislative;
- natalitate scăzută;
- evoluția rapidă a tehnologiei informației;
- existența unor entități private concurente.
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- dezvoltarea relațiilor culturale cu diaspora;
- afilierea la structuri profesionale europene și
internaționale;
- schimburi culturale cu instituții similare/ culturale în
țară și străinătate;
- punct de informare turistică cu materiale de
promovare turistică a orașului și județului;
- ritmul alert de apariții editoriale și difuzare a
acestora;
- hub cultural.
Analiza SWOT a anului 2020 (01.01 – 14.09.2020),
efectuată la data de 14 septembrie 2020
după implementarea ANULUI IV de management
PUNCTE TARI
PUNCTE SLABE
Mediul intern
Mediul intern
Sediu
Sediu
- în anul 2018 curtea bibliotecii a fost aproape total
- lipsă de spațiu suficient pentru depozitarea de
reabilitată și finalizată în anul 2019, dezvoltând astfel periodice, dezvoltarea colecțiilor, depozit legal,
spații noi pentru servicii de animație culturală în
colecții multimedia, evenimente de animație culturală,
bibliotecă. Acest spațiu nou creat a deservit deja
oficiu pentru personal;
utilizatorii în perioada raportată și va deservi și pe
- lipsa unor spații de depozitare optimă a materialelor
viitor activități de animație culturală de genul
necesare activității instituției (materiale de curățenie,
lansărilor de carte, expoziții, ateliere educative pentru obiecte de inventar utilizate periodic la evenimente
toate vârstele dar nu numai;
etc.);
- în anul 2020 au fost efectuate lucrări de înlocuire a - lipsă vestiare pentru personal, voluntari și pentru
tâmplăriei de lemn cu tâmplărie PVC și geam personale care efectuează muncă neremunerată în
termopan;
folosul comunității cf. legii;
- sistem de protecție de camere de luat vederi pentru - nu există un loc/ birou dedicat pentru Înscrierea
monitorizare;
Unică în sistemul Tinread din lipsă de spațiu fizic și
- există sistem funcțional de detectare a gazelor
personal aferent;
metane Inogaz cu electrovalvă;
- din cauza umidității solului zidurile instituției au un
- donațiile sunt valorificate optim și sunt puse în circuit ritm de degradare accelerat, acest lucru fiind
pentru utilizatori;
observabil cu ochiul liber;
- holul de acces al instituției a fost valorificat ca spațiu - subsolurile bibliotecii sunt cu umiditate, cu mucegai,
expozițional și de promovare pentru acţiunile,
parțial utilizabile;
activitățile, proiectele instituției;
- lipsa unor spații pentru servicii noi de bibliotecă;
- existența Depozitul Legal de documente al județului - lipsă sistem de monitorizare a climatului;
Alba;
- degradarea gardului interior al instituției, însă sunt în
- există o identitate vizuală clar conturată a sediului;
derulare cf. planului de lucrări pe anul 2020 acțiuni de
- instituția a funcționat optim pe perioada stării de
reabilitare a acestuia;
urgență/ alertă, deservind comunitatea.
- acoperișul instituției este vechi, în continuă
degradare, însă sunt în derulare acțiuni specifice
Personal
pentru rezolvarea situației;
- personal calificat/ specializat în domeniul
- parțial tavanele instituției au fisuri;
biblioteconomiei și pe celelalte posturi;
- presiunea la apă în instituție este scăzută cel mai
- implementarea unei politici clare de perfecționare
probabil din cauza instalației învechite de apă;
profesională în limitele bugetare prin organizarea de
- sistemul electric este învechit;
cursuri de pregătire la sediul instituției sau în afară;
- lipsă sistem alertă de incendiu/ detector de fum,
- optimizarea circuitului funcțional de comunicare
însă sunt în derulare acțiuni specifice privind
admininstrativă instituțională;
achiziționarea și instalarea acestuia;
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- programarea întâlnirilor/ ședințelor de lucru ori de
câte ori este nevoie implicând specialiștii și comisiile
din instituție;
- se asigură rotația personalului în cadrul proiectelor;
- întărirea culturii organizaționale, valorile organizației
sunt clar formulate și puse în valoare;
- perspectivă în carieră pentru o parte din angajați
prin avansarea în grad profesional;
- crearea unei echipe de voluntari activi în cadrul
instituției (14 voluntari în anul 2020);
- există emailuri dedicate pentru fiecare angajat și
pentru fiecare secție, fapt care optimizează
comunicarea intra/ extrainstituțională;
- s-au perfecționat serviciile de comunicare cu mediul
extern (robot telefonic și on-line);
- în anul 2020, conform legii, salariații au beneficiat de
creșteri salariale, de vouchere de vacanță și de
indemnizație de hrană.
Imaginea bibliotecii
- există parteneriate cu multe entități din municipiu,
județ și țară pentru promovarea acțiunilor și a imaginii
bibliotecii;
- instituția beneficiază de o bună promovare din
partea mass-mediei pentru a reflecta publicului
acțiunile sale și astfel a crescut gradul de notorietate
și vizibilitate;
- existența unei politici susținute de comunicare
publică prin comunicate de presă, Facebook, site
www.bjalba.ro, Youtube, Twitter, Instagram,
conferință de presă, afișe, alte materiale de
promovare.

- lipsă sistem de avertizare vizual și sonor pentru
persoanele cu deficiență de vedere și auz, lipsă
suprafețe de avertizare tactilo-vizuale pentru
nevăzători (pavaje tactile), lipsă interpret mimicogestual pentru persoanele cu dizabilități, însă acestea
sunt deja în implementare conform planului anual de
achiziții;
- lipsă parcare pentru bibliobuzul instituției.
Filiale
- la data prezentei analize toate filialele instituției sunt
inactive din motive obiective managementului:
activitatea Filialei Centru de Zi pentru Vârstnici a fost
suspendată la solicitarea Primăriei Alba din cauza
COVID 19, activitatea Filialei Ampoi a fost
suspendată din cauza pensionarii și a imposibilității
de angajare având în vedere starea de urgență/ alertă
COVID 19, Filiala Cetate este închisă deoarece
angajatul a fost transferat temporar la sediul central
deoarece deficitul de personal de aici a impus acestă
măsură având în vedere COVID 19.

Personal
- personal insuficient pentru a oferi servicii noi
publicului, uneori suprasarcină pentru personal în
implementarea activității curente ceea ce poate duce
la diminuarea calității serviciilor oferite;
- deși a existat o creștere salarială prin aplicarea legii
153/2017 motivarea financiară este percepută de
către unii angajați ca fiind insuficentă în raport cu
efortul depus rezultând nemulțumiri manifestate direct
în urma discuțiilor cu unii angajați la acest capitol.
- deficit de personal la Secția Copii, Filiala Ampoi,
Achiziție carte
Filiala Cetate, Sala de lectură, Deservire, Redacția
- există o politică clară de achiziție de documente,
Discobolul, Secția Informatică, Contabilitate, Secția
atât ca număr de exemplare, cât și ca număr de titluri; Bibliografie și Biblionet prin plecarea unor angajați din
- comisia de achiziție carte este valorificată optim;
instituție (pensionare, cu acordul părților, concediu de
- există buget alocat achiziției de carte, periodice;
îngrijire a copilului până la vârsta de doi ani)/
imposibilitatea angajării de personal, imposibilitatea
Utilizatori
înlocuirii acestora în timp util cu alții, acest lucru a
- oferirea unor condiții mai atractive utilizatorilor și
determinat suprasarcină, neefectuarea unor activități
totodată lărgirea serviciilor către aceștia prin
specifice secțiilor;
intermediul noilor proiecte de animație culturală;
- lipsa unui specialist în probleme juridice.
- stimularea activităților pentru toate vârstele (copii,
tineri, adulți) prin acțiuni, evenimente dedicate;
Dotări
- există o politică clară a voluntariatului și voluntari
- lipsă scanner specializat pentru cărți și publicații în
activi;
vederea digitizării;
- există o promovare susținută în raport cu utilizatorii
- bibliobuzul, începând cu luna iunie 2017 și pe
prin canalele specifice instituției (site, pagină
parcursul anului 2018, comportă probleme tehnice
Facebook, pagină Youtube, Instagram, Twitter,
neputând fi utilizat optim mai ales din lipsa unui șofer.
comunicate de presă, conferințe de presă, emailuri în
baza de date);
Mediul extern
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- grad pozitiv de satisfacere a utilizatorilor prin
activități curente și referințe bibliografice;
- oferă o paletă largă de servicii și facilități de lectură;
- diversitatea acţiunilor culturale;
- asistență de specialitate în utilizarea sistemului
informatic de către public;
- frecvența utilizatorilor, atât fizic cât și on-line;
- fidelizarea utilizatorilor în cadrul proiectelor instituției
și atragerea unor noi categorii de public;
- desfășurarea manifestărilor culturale în mediul online pe perioada stării de urgență/ alertă;
- utilizatorii au posibilitatea să devină voluntari și să
se implice în activități de animație culturală.

- insuficiența programelor guvernamentale strategice
adresate bibliotecilor publice;
- fluctuații ale mediului legislativ;
- limitarea ocupării posturilor vacante din cauza
COVID-19;
- lipsa posibilităților și a mecanismelor legislative de
implicare directă în susținerea și sprijinul în ceea ce
privește dezvoltarea și funcționarea sistemului de
biblioteci publice din județul Alba;

Programe și proiecte de animație culturală
- pe perioada stării de urgență/alertă imposibilitatea
implementării în contact direct cu publicul a
acțiunilor, activităților, proiectelor, programelor de
Prezența on-line
animație culturală contractate, asumate, planificate pe
- site-ul instituției www.bjalba.ro este complet refăcut anul 2020 din cauza COVID-19. Acestea, acolo unde
(variantă atât pentru desktop cât și variantă de mobil), a fost posibil, s-au desfășurat on-line. Unii partneri în
actualizat în mod permanent cu informații de interes, aceste proiecte au anulat total participarea la
regândit în funcție de nevoia de informare și
actvitățile culturale.
informație urmând a fi optimizat în mod continuu;
- lipsa și imposibilitatea tehnică la nivel național, în
- exista un cont oficial de Facebook al instituței cu o
cadrul sistemul de biblioteci publice, a existenței unui
dinamică continuă;
sistem unitar de itemi/ indicatori de performanță
- există canal Youtube, Instagram, Twitter pentru a
pentru toate tipurile de proiecte implementate/
promova foto, video acțiunile instituției;
implementabile într-o bibliotecă, deoarece fiecare
- promovarea permanentă a activităților instituției prin bibliotecă județeană are posibilitatea legală/ libertatea
materiale de design grafic/ afișe.
de viziune în a gândi și implementa proiecte noi,
inovative, care nu de fiecare dată au un precedent în
Dotări
ceea ce privește indicatorii de performanță, aceștia
- s-au achiziționat în anul 2020: un modul integrat
creându-se în funcție de proiect.
TinRead pentru: achiziție carte, pachet nelimitat
acces cititori, licențe pentru bibliotecari; soft
profesional + laptop pentru înregistrare și editare
documente audio; o autoutilitară pentru nevoile
curente ale instituției; tâmplărie PVC cu geam
termopan;
- există aparatură audio-video pentru a derula și
promova activitățile și proiectele bibliotecii;
- acces gratuit la Internet pentru public, inclusiv prin
sistem wireless;
- există: licențe programe informatice pentru nevoile
curente; mobilier pentru sala de lectură: Raftul Lucian
Blaga, rafturi pentru depozit; Secția Adulți: rafturi
acces liber; Secția Prelucare carte: raft; aparatură
sonorizare în sala de lectură; calculatoare pentru
personalul instituției; scaune și mese de plastic pentru
copii; multifuncționale; monitoare; pavilioane;
- există aer condiționat la Sala de lectură și
Contabilitate/ Resurse umane/ Administrativ/
Management.
Specific instituție
- bibliotecă publică de tip enciclopedic, face parte din
51

sistemul informațional național de biblioteci;
- colecții semnificative și reprezentative de
documente;
- organizează, valorifică și diseminează informația
prin programe și proiecte adaptate comunității
deservite;
- asigură acces nediscriminatoriu la informație tuturor
categoriilor de public;
- bună poziționare geografică în oraș;
- tradiție în organizare de evenimente culturale;
- mijloc de transport propriu;
- atitudine pozitivă a personalului în relație cu
publicul;
- instituţie subordonată şi subvenționată de către
Consiliul Județean Alba;
- deține sediu propriu și filiale;
- coordonator metodologic al rețelei de biblioteci
publice din județ (biblioteci municipale, orășenești și
comunale);
- posibilitatea oferirii unui spațiu comunitar și
instituțional neutru, propice dezvoltării culturale;
- infrastructură existentă pe colecții și secții
specializate;
- dotare tehnică/ logistică/ adminstrativă;
- capacitate profesională de organizare, valorificare și
diseminare a informației;
- organizarea propriului târg de carte;
- site propriu bibliotecă www.bjalba.ro;
- existența unui proiect de sediu nou;
- activități culturale și educaționale diverse,
interesante, pornind de la nevoile publicului.
Mediul extern
- deschidere culturală și administrativă din partea
Consiliului Județean Alba în ceea ce privește
dezvoltarea bibliotecii ca instituție manifestată în mod
concret prin alocări bugetare, participare directă la
acțiunile, activitățile, proiectele, programele,
evenimentele propuse de către bibliotecă;
- existența rețelei bibliotecilor publice din județ;
- conectare la sistemul național de biblioteci publice;
- buna încredere a publicului în instituția bibliotecii;
- o bună imagine şi renume la nivel local, regional,
național;
- tradiţie și notorietate în judeţ;
- bună colaborare cu instituții culturale, ONG-uri,
asociații profesionale, instituții de învățământ din
oraș, din județ, țară și străinătate prin intermediul
parteneriatelor;
- orașul Alba Iulia cu toate tradiţiile, potenţialul turistic,
valorile simbolice, istorice, culturale, politice;
- colaborare bună cu mass-media;
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- public constant şi fidel;
Servicii, programe și proiecte de animație
culturală
- inițierea de noi proiecte de animație culturală,
adaptate inclusiv pe starea de urgență/ alertă;
- gama largă de activități și servicii;
- permisul de intrare la bibliotecă este gratuit.
OPORTUNITĂȚI
Mediul intern
- creșterea fondului de carte prin achiziție, schimburi
interbibliotecare, donații;
- alternativă digitală a bibliotecii;
- posibilitatea de perfecționare a personalului pe
domenii noi prin cursuri specifice;
- oferirea către public de informații de bună calitate,
structurate în funcție de nevoi;
- modalități sănătoase și constructive de petrecere a
timpului liber pentru utilizatori prin: întâlniri tematice,
cluburi, discuții, cercuri pentru copii, ateliere, etc;
- valorificarea experienței profesionale a echipei
instituției;
- oferirea de informații publice și culturale utilizând
holul de intrare, gangul instituției (prin panotare);
- posibilitatea legală/ libertatea de viziune în a gândi
și implementa programe, proiecte noi, inovative,
creând noi itemi/ indicatori de performanță.

Mediul intern
- limitări bugetare;
- diminuarea personalului specializat din motive
diverse (pensionări, demisii etc.);
- boli profesionale (alergii etc.) și concedii medicale;
- degradarea clădirii din cauza umidității existente a
solului unde este poziționată, fapt care ar duce la
funcționare improprie și conturarea unei imagini
negative a instituției în comunitate;
- demotivarea personalului din cauza nemulțumirilor
financiare sau altele;
- lipsa spațiului în raport cu creșterea progresivă a
colecțiilor;
- proiecții, așteptări personale nerealiste în raport cu
posibilitățile reale;
- eroarea umană;
- suprasolicitare profesională care ar putea încetini
sau bloca implementarea de activități sau proiecte.

Mediul extern
- deschidere culturală și administrativă din partea
Consiliului Județean Alba în ceea ce privește
dezvoltarea bibliotecii;
- mutarea bibliotecii într-un sediu nou cu posibilități
superioare de dezvoltare;
- existența unor linii de finanțare nerambursabile
europene;
- posibilitatea de atragere de noi finanțări de la
Consiliul Local al Municipiului Alba Iulia;
- donații;
- sponsorizări;
- noi parteneriate culturale;
- dezvoltarea echipei de voluntari care să fie implicată
în acțiunile și activitățile bibliotecii;
- dezvoltarea turismului cultural al județului Alba;
- valorificarea memoriei culturale județene și locale;
- încheierea de parteneriate strategice cu Biblioteca
Națională a României și Filiala Biblioteca
Batthyaneum;
- posibilitatea de a organiza cursuri de toate tipurile,
biblioteca ar putea deveni centru de formare acreditat
pentru educația adulților;
- posibilitatea implementării unui radio/ TV on-line la

Mediul extern
- epidemii, pandemii (COVID-19);
- blocaje administrative și bugetare la nivel județean
și național;
- Internetul și alte medii de informare, apariția
tehnologiilor digitale pot îndepărta utilizatorul de la
lectura clasică și reprezintă astfel o alternativă la
biblioteca tradițională;
- lipsa unei strategii dezvoltate la nivel național și
județean pe domeniul cultură;
- bibliotecile școlare, centrele de informare
comunitară, Biblioteca Universității, a Muzeului a
Corpului Didactic Școlar pot activa ca și concurență
reducând astfel numărul utilizatorilor la instituție.
Soluția instituției noastre o reprezintă transformarea
acestora din competitori în parteneri;
- lipsa unor alocări bugetare în raport cu nevoile
reale, urgente și strategice de dezvoltare pe termen
scurt, mediu, lung;
- creșterea prețurilor la cărți și alte publicații;
- constrângeri financiare și legislative;
- natalitate scăzută;
- evoluția rapidă a tehnologiei informației;
- existența unor entități private concurente.

AMENINȚĂRI
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sediul instituției;
- posibilitatea consolidării relațiilor cu asociația
profesională a bibliotecarilor, ANBPR
www.anbpr.org.ro;
- înființarea de filiale în străinătate pentru promovarea
patrimoniului cultural și național;
- dezvoltarea relațiilor culturale cu diaspora;
- afilierea la structuri profesionale europene și
internaționale;
- schimburi culturale cu instituții similare/ culturale în
țară și străinătate;
- punct de informare turistică cu materiale de
promovare turistică a orașului și județului;
- ritmul alert de apariții editoriale și difuzare a
acestora;
- hub cultural.
Comparând analizele SWOT realizate pe perioada mandatului de management observăm următoarele:
- O mare parte din punctele slabe inițial constatate au devenit puncte tari în urma măsurilor manageriale
întreprinse;
- Lista punctelor slabe s-a micșorat semnificativ și au fost observate elemente noi;
- Lista punctelor tari a crescut;
- Lista oportunităților a crescut ușor;
- Lista amenințărilor s-a micșorat prin transformarea unora dintre acestea în oportunități, ca de exemplu
transformarea competitorilor în parteneri sau îmbunătățirea percepției publicului asupra instituției.
3. Evoluţia imaginii existente şi măsuri luate pentru îmbunătăţirea acesteia
În urma discuțiilor directe cu actanți ai mediului intern și extern imaginea Bibliotecii Județene „Lucian
Blaga” Alba a fost percepută la data preluării mandatului de management (prin HCJ 119/14 aprilie 2017) ca
fiind o instituție de cultură tradițională, aflată într-un con de umbră, cel mai probabil din cauza stării de
degradare fizică a clădirii la data respectivă, de degradare a elementelor de identitate instituțională, de pe
fațadă și a modului de comunicare publică a activităților.
La preluarea mandatului 2017

După implementarea mandatului de management

Măsurile luate imediat, în anul 2017, au fost cele de reabilitare a clădirii și a spațiilor la toate punctele
nevralgice, în limitele bugetare. În anul 2018 s-au continuat măsurile de reabilitare a sediului prin reconstrucția
totală a curții bibliotecii. Curtea a fost finalizată în anul 2018 într-un procent de peste 90% și total în anul 2019.
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Totodată vechea poartă a instituției a fost complet reabilitată, având dincolo de funcția practică și o funcție
estetică-culturală-educativă, turistică. Geamurile vechi și deteriorate ale clădirii, precum și ușile, au fost
înlocuite aproape în totalitate în anii 2019 și 2020, deoarece pe lângă funcția total inestetică produceau
pierderi termice, permiteau ploii să intre în interior, provocând pagube.
Anul 2017

Anul 2017

După implementarea proiectului de management

În interiorul instituței au avut loc lucrări de renovare, holul interior de acces și grupul sanitar au fost
reabilitate complet și optim (reparații curente, zugrăvire, montare gresie/ faianță). Sala de lectură a Secției
Periodice a fost reabilitată. La acoperișul clădirii au fost efectuate lucrări parțiale de reparații (înlocuire țigle)
acolo unde a fost cazul. S-au efectuat zugrăveli interioare la contabilitate, secretariat, management. Toate
aceste lucrări au avut, dincolo de necesitarea rezolvării tehnice, un impact pozitiv asupra angajaților și
utilizatorilor. Prin amenajarea curții am creat un nou spațiu destinat activităților de animație culturală de care sau bucurat copii, tineri și adulți în cadrul proiectelor implementate.
Modul de comunicare al bibliotecii a fost îmbunătățit în mod continuu atât în mediul intern, prin
optimizarea tipizatelor evidențe administrative (Anexa 8) aferente fiecărui proiect din cadrul programului
managerial, prin dinamizarea comunicării în cadrul echipei, sedințe tehnice ori de câte ori a fost nevoie, cât și
în mediul extern prin transmiterea constantă și susținută a informațiilor cu privire la activitate: comunicate de
presă, conferințe de presă, site, Facebook, Youtube, Instagram, Twitter, discuții și informări directe sau pe
email. (Anexa 5)
Măsurile luate pentru a asigura o imagine pozitivă a instituției și o conectare a echipei la proiectul
asumat au fost, în principal, o transparență totală în modul de lucru, implementarea acțiunilor în cadrul
proiectelor într-un mod asumat și responsabil, dialogul bazat pe respect și ascultare activă, implicarea
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personalului în actul de decizie, apelul la profesionalismul fiecăruia pentru responsabilizare continuă și
rezolvarea optimă a situațiilor apărute.
În mediul extern imaginea instituției este influențată de modul de relaționare dintre instituție și
parteneri, respectiv dintre instituție și utilizatori. În viziunea managerială întreaga comunitate căreia i se
adresează este percepută nu numai ca utilizator direct sau beneficiar al serviciilor de bibliotecă, ci și ca
partener activ și strategic de dezvoltare instituțională. Segmentarea publicului general în publicuri specifice
reprezintă un proces natural și obiectiv în raport cu instituția, iar ca măsură directă biblioteca s-a adresat
acestora prin proiecte distincte, specifice și dedicate așa cum se poate observa prin indicativele care însoțesc
fluxul de comunicare instituțională (de ex.: 1 USERS/1.2 Ateliere educative/Proiect de management 20172020).
Modul de lucru cu mediul extern a fost acela de a crea un cadru de relaționare instituțională prin
intermediul parteneriatelor semnate și asumate scriptic de către părți, insistându-se asupra promovării imaginii
instituției în comunitate.
Deficitul de imagine al instituței din mediul on-line, semnalat în anul 2017, a fost transformat în punct
forte, prin crearea unui canal propriu de comunicare on-line (pagină și cont personal Facebook/ Youtube/
Twitter/ Instagram actualizate și îmbunătățite continuu) prin care se diseminează în mod curent informație
despre viața instituției, în mod planificat, susținut, având la bază o politică clară de comunicare în timp real
(Anexa 6). Această măsură, alături de existența site-ului actualizat, a dezvoltat semnificativ interacțiunea cu
publicul, schimbând totodată în mod pozitiv percepțile asupra instituției.
În ceea ce privește împrumutul de carte, s-au făcut investiții în programul informatizat de bibliotecă
TinRead, necesar acestui serviciu. În anul 2020, s-a implementat pentru prima dată Serviciul de împrumut
carte direct la domiciliu pentru persoanele vârstnice și persoane cu dizabilități, venind astfel tot mai aprope de
comunitate.
Printr-o politică clară, corectă, echilibrată, transparentă de achiziție de carte și periodice
(https://www.bjalba.ro/wp-content/uploads/2019/09/Politica-de-achizitie-carte.pdf) biblioteca a reușit să
dezvolte și să actualizeze, în limita posibilităților, fondul de carte existent, răspunzând solicitărilor comunității.
Acestă diversificare a fondului de carte este apreciată pozitiv de către utilizatori. Am încurajat utilizatorii să
vină cu propuneri de achiziție de carte, lucru care a fost apreciat.
Explozia proiectelor de animație culturală, segmentate pe publicuri țintă în funcție de vârstă și arii de
interes, a transformat biblioteca într-un spectacol al cărții, promovând de fiecare dată Cartea, crescând astfel
numărul de utilizatori noi, a fidelizat, a asigurat conținuturi importante în mass-media, a apropiat instituția de
comunitate, a atras parteneriate și colaboratori diverși, a creat ecouri culturale. La acest capitol instituția a
promovat o politică îndrăzneață, inovativă, de căutare a noi zone și nișe culturale de interes (Anexa 10). Prin
intermediul pachetului de programe și proiecte, prin deschiderea spre propuneri, biblioteca a devenit un spațiu
al posibiliților culturale, lăsând mereu uși deschide spre oameni și idei, devenind un spațiu perfect pentru
lectură, recreere, într-un mediu curat și ofertant cultural. Ieșirea instituției în județul Alba, prin proiecte de genul
Lansări de carte, Caravana Literară Scriitori în Școală, BiblioValiză, Cartea care eliberează, etc., a determinat
apropierea instituției și mai mult de comunitatea județului nostru.
Mutarea activității Serviciului Redacția ,,Discobolul” în cadrul Bibliotecii Județene ,,Lucian Blaga” în
anul 2018 a reprezentat un câștig important din punct de vedere cultural, o imagine mai bună în rândul
oamenilor de cultură, dar nu numai, a determinat o mai mare responsabilitate.
Măsuri de îmbunătățire a imaginii instituției au fost totodată:
- promovarea activităților și proiectelor prin materiale de informare publică (mape, flyere, caiete program, afișe,
pixuri, mesh-uri, bannere, roll-up, machete de promovare în ziare și reviste, emisiuni radio/TV, spoturi
radio/TV, promovare indoor, outdoor, on-line);
- fructificarea holului de acces de la intrarea în instituție ca spațiu de reclamă (panotaj);
- atragerea unor grupuri de voluntari și implicarea acestora în promovarea imaginii;
- parteneriate cu mass-media pentru promovare;
- realizarea comunicatelor de presă într-o manieră profesionistă, pentru a pune optim la dispoziția publicului
informațiile de interes;
- organizarea de conferințe de presă pentru a crește vizibilitatea bibliotecii;
- prezența activă în grădinițe, școli, licee, universitate prin activități directe, cărți și materiale de informare;
56

- realizarea unor trailere video pentru promovarea on-line;
- continuarea parteneriatelor media existente și atragerea de noi parteneri media;
- participarea la evenimente culturale la care biblioteca este invitată (târguri de carte, expoziții, alte evenimente
socio-culturale);
- parteneriate/ proiecte cu instituții culturale, ONG-uri sau alte entități interesate din aria culturală. Partenerii,
colaboratorii au fost fidelizați, iar contribuția le-a fost recunoscută public în cadrul Galei Premiilor Bibliotecii;
- gândirea, dezvoltarea și implementarea de proiecte în beneficiul publicului (Târg de carte, Zilele Bibliotecii,
Seratele bibliotecii, Ziua Lucian Blaga, Cafenele literare, Colocvii, Aniversări);
- participarea la emisiuni radio și TV;
- echipa bibliotecii a fost valorificată maxim prin implicarea directă în proiectele bibliotecii, prin asumare
personală, parte dintre angajații instituției au devenit interfață de comunicare directă în raport cu mediul
extern, fapt care a atras simpatie și public în proiectele de animație culturală;
- relația de comunicare cu mediul intern și extern funcționează din punct de vedere tehnic pe bază de
documente clar definite, îmbunătățite constant în funcție de dinamica situațiilor. Nu se manifestă numai în
virtutea unor discuții directe, acestea fiind întotdeauna dublate de documente asumate de către părțile
implicate. Din punct de vedere a imaginii acest lucru poate să fie perceput inițial ca având o anumită rigiditate,
însă în procesul colaborării și a implementării proiectelor acest lucru crește gradul de încredere și serioziate,
asumare și transparență. Comunicarea în cadrul echipei interne prin intemediul unor tipizate (Anexa 8) asigură
claritate, stabilitate, asumare profesională, diminuarea erorilor. Echipa este corect informată, optim, eficace, se
evită poveștile inutile;
- din anul 2017 funcționează în cadrul instituției un proiect dedicat voluntarilor care a fost de succes și care a
dat posibilitatea celor interesați să activeze în bibliotecă, dezvoltând acțiuni și activități culturale semnificative.
Acestă deschidere spre voluntariat, pentru prima dată în istoria instituției, a adus bibliotecii un plus de imagine
și beneficii.
- remarcăm că toată acestă dinamică și creștere/ dezvoltare instituițională a fost înfrânată, la data prezentului
raport, de virusul COVID-19, începând cu data de 17 martie 2020 (Anexa 7). Atașăm spre exemplifcare
proiecția activităților culturale planificate spre implementare încă din luna ianuarie 2020 pentru anul în curs,
dar care nu au mai putut fi realizate din cauza pandemiei cu Covid-19 (Anexa 4). Având în vedere acestă
amenințare prevăzută la data de 2 martie 2020 prin analiza SWOT, biblioteca și-a canalizat tot efortul, în
perioada pandemiei din anul 2020, pe următoarele paliere:
1. optimă continuitate administrativă - prin funcționarea neîntreruptă a serviciilor de management,
contabilitate, resurse umane, administrativ, secretariat, deservire în cadrul programului instituțional și la
nevoie, ori de câte ori a fost cazul, în funcție de necesități;
2. menținerea funcționării și eficenței echipei bibliotecii - prin intermediul unei comunicări
profesionale active, implicate, a supervizării și controlului managerial zilnic/ săptămânal/ lunar;
3. intensificarea comunicării instituționale în mediul on-line - prin difuzarea zilnică de conținuturi
inovative, în baza unei politici de conținut (content), pe pagina de Facebook a instituției, Twitter, Instagram
(Anexa 6);
4. implementarea, dezvoltarea, perfecționarea serviciului de împrumut cu respectarea normelor
de prevenție COVID-19 (comunicarea publică a regulamentului de împrumut pe perioada pandemiei COVID19, crearea circuitelor necesare serviciului de împrumut și funcționării administrative, montarea biroului de
împrumut cu protecție anti-Covid 19, realizarea unei scheme de persoanal adaptată necesităților, carantinarea
publicațiilor);
5. canalizarea efortului instituțional pe alte activități profesionale interne, ca de exemplu
verificarea fondului de periodice, achiziție de carte, prelucare carte, activități administrative.
Considerăm că, prin modul de lucru mai sus prezentat, biblioteca a devenit în perioada 2017 - 2020 o
prezență vie, activă în comunitate, îndeplinind noul mesaj propus la preluarea mandatului: Biblioteca
Județeană „Lucian Blaga” Alba, vector esențial în dezvoltarea locală și regională prin conservare,
informare, educație, lectură, studiu, recreere, servicii și evenimente culturale.
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4. Măsuri luate pentru cunoaşterea categoriilor de beneficiari
Prin natura și prin specificul ei reglementat prin Legea bibliotecilor 334/2002, biblioteca este o
instituție de cultură cu rol strategic în societate, care se adresează tuturor tipurilor de beneficiari fără niciun fel
de discriminare.
Structura bibliotecii este adaptată publicului pe vârste (Secția pentru copii, Secția pentru tineri și
adulți, Sala de Lectură, Filiala Centrul de Zi pentru Vârstnici, Filiala Ampoi, Filiala Cetate) și pe arii de interes
(Domenii ale cunoașterii: literatură, artă, știință, tehnică, limbi străine, noutăți editoriale etc.).
Biblioteca Judeţeană realizează zilnic, lunar şi anual evidenţa statistică a activităţii care oferă
posibilitatea unei analize socio-profesionale, pe categorii de vârstă a utilizatorilor, analiza structurii
documentelor împrumutate sau consultate (domeniile de cunoaştere, limba), analiza eficienţei serviciilor oferite
de către bibliotecă, toate aceste analize constituindu-se într-un instrument de orientare şi previziune pentru
perioada următoare.
Prin fișa contract de înscriere a noilor utilizatori aflăm date despre vârstă, ocupație, studii,
preferințe de împrumut, toate aceste informații regăsindu-se în baza de date a bibliotecii și reprezentând un
instrument obiectiv de cunoaștere a categoriilor de beneficiari.
În cadrul instituței, au loc în mod curent discuții directe cu utilizatorii pentru a afla nevoile de
informare (titluri solicitate, preferințe autori, solicitare referințe bibliografice, recomandări de lectură, medii de
informare, serviciile oferite de bibliotecă).
La dispoziția publicului există un Email, Caiet de sugestii și reclamații al instituției, o Carte de
Onoare în care utilizatorii își manifestă ideile, gândurile, dorințele, aprecierile, propunerile pe care noi le
analizăm și de care ținem cont.
O altă măsură o reprezintă interacțiunea cu diferitele categorii de public prin intermediul proiectelor
și a activităților specifice, dedicate, tematice (1.1 Clubul de lectură; 1.2 Ateliere educative; 1.3 Bibliovacanța;
4.1 Târgul de cArte Alba Transilvana; 4.9 Lansări de carte; 4.8 Verbum; 4.10 Caravana literară scriitori în
școală; 7.5 Parteneriate; 7.4 Voluntarii bibliotecii).
Nu în ultimul rând, o măsură semnificativă o reprezintă consilierea de specialitate a utilizatorilor
serviciilor de bibliotecă. Acest fapt nu se rezumă doar la a furniza un serviciu de împrumut carte, ci și a oferi
informații diverse legate de actul lecturii, carte, surse de informare. În urma acestei consilieri obținem informații
valoroase despre tipurile de utilizatori și profilul acestora.
În cadrul proiectului 1.10 Împrumut carte la sediu și filiale, în conexiune cu proiectul 2.1 Achiziție
carte, se colectează date cu privire la preferințele de lectură și informare a cititorilor (sugestii, propuneri), în
funcție de care se orientează politica de achiziție carte a instituției.
O altă modalitate practică de cunoaștere a categoriilor de beneficiari o reprezintă activitățile
implementate în afara sediulul instituției, direct în mediul natural al beneficiarului (grădinițe, școli,
universitate, centru de vârstnici, spații neconvenționale, alte entități culturale și sociale), fie prin intermediul
propriilor programe, fie prin intermediul parteneriatelor.
O măsură inovativă o reprezintă invitarea publică prin intermediul mesajelor instituționale
(comunicate de presă, conferințe de presă, intervenții publice, interviuri radio/TV) de a participa la viața
bibliotecii cu idei, propuneri, colaborări, în acest sens existând rezultate clare în perioada raportată. Astfel a
fost constituit în anii 2017, 2018, 2019, 2020 un grup fidel și activ de voluntari care sunt implicați intern în
activitățile instituției, aceștia reprezentând o resursă umană valoroasă din toate punctele de vedere, fiind
totodată mesageri și vectori de imagine informali ai bibliotecii. La data realizării prezentului raport există deja
un număr de voluntari cu contract pentru anul 2020 care se implică în activitățile noastre. Aceștia asigură
instituției un feedback activ în relația cu comunitatea, vin cu propuneri de activități și proiecte.
Monitorizăm cu atenție reacțiile utilizatorilor la conținuturile postate de către bibliotecă în mediul online și suntem receptivi la propunerile exprimate.
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5. Grupurile-ţintă ale activităţilor instituţiei
Prin misiunea ei și în baza legii bibliotecilor instituția noastră se adresează tuturor tipurilor de public
(care formează totodată grupuri-țintă), atât persoane fizice cât și alte tipuri de entități, structurate în principal
pe criterii de vârstă și zone de interes personal și profesional.
Publicul general al instituției este format din suma publicurilor specifice, fiecare reprezintând în sine un
grup-țintă aparte, care se delimitează prin itemi/ indicatori și criterii precum cele menționate anterior. Am
gândit proiecte de bibliotecă care să țină cont de nevoile specifice vârstei, specifice preocupărilor, în funcție de
nevoi personale, de grup sau instituționale (Anexa 10).
În grupurile-țintă ale instituției identificăm atât utilizatori persoane fizice, juridice cât și diverse
entități culturale și educative. Prin intermediul proiectelor am încercat să satisfacem un număr cât mai mare
de utilizatori.
Activitatea instituției se structurează pe programe - proiecte - activități - acțiuni prin care se oferă:
-

-

servicii de bibliotecă (1.USERS/1.10 Împrumut carte la sediu și filiale – 1.11 Periodice – 2.1 Achiziție
carte – 2.3 Schimburi interbibliotecare – 2.4 Depozit legal – 10.1 Prelucrare, catalogare, înregistrare
documente – 10.2 Verificarea fondului);
servicii de animație culturală (4. ANIMAȚIE CULTURALĂ/4.9 Lansări de carte – 1.2 Ateliere
educative 1.3 Bibliovacanța – 1.4 Trăsura cu cArte – 4.1 Târgul de carte Alba Transilvana – 4.10
Caravana literară scriitori în școală – 4.11 Expoziții de poezie – 4.12 Expoziții tematice de carte – 8.1
Lucian Blaga – 8.2 Mihai Eminescu – 8.3 Cafenea culturală, aniversări culturale – 8.5 Cultura suport –
8.8 Gala Premiilor Bibliotecii – 8.9 România 100);
servicii administrative (7. ADMINISTRAȚIA FUNCȚIONALĂ/7.8 Biroul de marketing și PR – 7.5
Parteneriate – 7.4 Voluntarii bibliotecii – 7.16 Filialele BJA).

Fiecare proiect are un grup-țintă dedicat, structurat pe vârstă și pe arii tematice de interes, precum am
precizat mai sus. De exemplu: 1.2 Ateliere educative și 1.3 Bibliovacanța se adresează copiilor și
adolescenților, 4.6 Colocviile romanului românesc contemporan și 4.7 Gala poeziei românești
contemporane – Lista lui Manolescu se adresează unui public avizat și matur, 4.8 Verbum se adresează
tematic persoanelor creative indiferent de vârstă.
6. Profilul beneficiarului actual
Având în vedere adresabilitatea atât de largă a instituției în raport cu tipurile de public, evoluția
mediului informațional și dinamica socială, specificăm faptul că profilul beneficiarului actual este unul cât se
poate de complex, care comportă pe de o parte o latură tradițională, iar pe de alta parte o latură modernă,
smart, ca atitudine și așteptări semnificative în raport cu biblioteca.
În funcție de vârstă, de formare, educație, orizont cultural, plasarea în societate, interese personale și
profesionale, fiecare tip de beneficiar relaționează cu biblioteca într-un mod diferit. Observăm totuși niște
tipare:
- părinții cu copii - își doresc spațiu dedicat, activități specifice pentru copii în spațiul bibliotecii,
socializare cu alți părinți și copii, asistență de specialitate în formarea gustului pentru lectură, doresc
posibilitatea de a accesa simultan serviciile de bibliotecă lăsând copiii în grija personalului de la secția
pentru copii în timp ce ei studiază sau aleg cărți, doresc activități specifice pentru copii (cerc de
lectură, de limbi străine, quilling, origami, activități manuale diverse);
- copiii - își doresc să petreacă cât mai mult timp în secția pentru copii, în bibliotecă, în compania
cărților de aventură, solicitând atlase, enciclopedii, teste de cultură generală, vor să coloreze, doresc
activități creative, doresc să se uite la desene, să se joace, să asculte muzică pentru copii, doresc
atenție din partea personalului bibliotecii, doresc mici produse de patiserie și dulciuri, solicită informații
având curiozități specifice vârstei, își doresc să fie recompensați;
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-

adolescenții - își doresc un spațiu modern și dedicat, cărți fantasy, să povestească pe diverse teme,
să asculte muzică, dotări IT, acces la Internet, jocuri pe calculator specifice vârstei, își doresc să fie
recompensați, sunt interesați de dezvoltarea personală și a carierei;
- cititorii adulți - doresc să împrumute/ consulte cărți diverse, solicită informații despre cărți,
recomandări de lectură, consultanță, orientare de lectură și orientare în utilizarea resurselor bibliotecii
(catalog tradițional, catalog on-line, colecțiile la raft liber), formulează propuneri de achiziție carte,
doresc să doneze cărți, solicită informații curente despre activitățile instituției, despre filialele
bibliotecii, solicită acces la Internet și la baza de date (catalog on-line) a instituției, servicii de referințe
(telefonic, email, Facebook), prelungiri de termen și rezervări de cărți, doresc un ambient primitor
(fotolii, ceai, dulciuri, apă) și materiale de promovare (semne de carte, calendare, pixuri personalizate,
mici obiecte handmade cu diferite ocazii speciale);
- cititorii vârstnici - au nevoie de atenție specială, de recomandări de lectură, solicită mai multe cărți la
un ciclu de împrumut deoarece le este greu să se deplaseze, vor să fie apreciați, doresc un ambient
primitor, dulciuri, ceai, apă, doresc materiale de promovare (semne de carte, calendare, pixuri
personalizate, mici obiecte handmade cu diferite ocazii speciale) și informații despre viața bibliotecii,
doresc să participe la evenimente, doresc să fie ascultați de către personalul bibliotecii și să fie
implicați ca voluntari sau să participe efectiv în organizarea unor activități, doresc excursii
documentare organizate prin bibliotecă;
- persoanele cu nevoi speciale - pe lângă serviciile clasice ale bibliotecii, doresc acces facil la
serviciile bibliotecii, organizarea de evenimente în parteneriat, participare la activitățile bibliotecii;
- persoanele creative în domenul scrisului (scriitori) - manifestă o nevoie de susținere financiară în
a publica propriile creații literare și a le promova în oraș, județ sau țară prin intermediul bibliotecii în
cadrul lansărilor de carte. Totodată au nevoie de dialog și dezbateri în compania altor persoane
creative;
- oamenii de cultură - afiliați unei asociații profesionale (de ex.: Uniunea Scriitorilor din România Filiala
Alba-Hunedoara, Inter-Art, UAP, etc.) manifestă nevoi instituționale de parteneriat pe programe și
proiecte mai mari, cu susținere financiară;
- artiștii (muzicieni, artiști plastici, etc.) - își doresc să fie prezenți în activitățile bibliotecii sub diverse
forme;
- cititorul smart - este cel conectat la mediul informațional virtual, își dorește un acces rapid la
informație tematică, informare și interacțiune pe pagina de Facebook a instituției, pe grupurile tematice
Facebook;
- cititorul tradițional - își dorește noutăți editoriale în diferite domenii, recomandări de lectură, foarte
multă atenție de specialitate;
- personalul din sistemul de învățământ - își dorește încheierea de parteneriate educaționale prin
care să își exercite și să-și justifice instituțional activitatea didactică în relație cu biblioteca;
- voluntarii - doresc să fie implicați organic în activitățile bibliotecii și să obțină certificatul de voluntar
precum și raportul de activitate la încheierea perioadei stipulată în contractul de voluntariat;
- instituțiile, autoritățile publice, ONG-urile, alte entități culturale - își doresc parteneriate;
- sponsorii - își doresc asociere de imagine și creșterea vizibilității propriului brand;
- mass-media - dorește informații curente din instituție, parteneriate și contracte de promovare;
- comunitățile românești din diasporă - își doresc intensificarea relațiilor, parteneriate, sprijin cu fond
de carte, activități și schimburi culturale comune;
- bibliotecile publice din județul Alba - își doresc de la biblioteca județeană asistență metodologică,
sprijin instituțional, implicare în activități comune, donații de carte;
- persoanele care efectuează muncă neremunerată în folosul comunității repartizate prin
Serviciul de Probațiune Alba al Ministerulul Justiției și de Parchetul de pe lângă Judecătoria
Alba Iulia - obligate să ducă la îndeplinire dispozițiile date prin deciziile instanțelor de judecată, au
nevoie de monitorizare din partea personalului bibliotecii și repartizare de sarcini;
- agenții economici - își doresc contracte de prestări servicii curente în cadrul instituției.
Observăm că în anii 2017, 2018, 2019, 2020 profilul beneficarului actual al instituției se menține
neschimbat.
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B. EVOLUŢIA PROFESIONALĂ A INSTITUŢIEI ŞI PROPUNERI PRIVIND ÎMBUNĂTĂŢIREA ACESTEIA
EVOLUȚIA PROFESIONALĂ
Anul 2017
La preluarea mandatului, la data de 14.04.2017, biblioteca avea un mod de funcționare generat de
etapele de management anterioare. Implementarea noii viziuni manageriale a presupus înainte de toate o
perioadă de timp în care, în mediul intern, personalul instituției a avut nevoie să se acomodeze la noile
coordonate propuse de management. Acest fapt a necesitat un efort considerabil de comunicare și explicare a
noilor dorințe, cerințe, precum și un efort de administrare a rezistenței la schimbare, manifestată din partea
unei părți a echipei. A fost nevoie de timp pentru a se cunoaște cât mai în detaliu aspectele instituționale
semnificative existente, mentalul colectiv și individual al personalului, raportările la noua viziune managerială,
orientat spre un alt tip de abordare interumană.
Rolurile personalului în cadrul instituției au suferit în timp scurt o dinamică semnificativă, iar acest
lucru a fost generat de către segmentarea întregii vieți instituționale în proiecte tematice, specifice (de servicii
de bibliotecă, de animație culturală, administrative) care au avut rolul de a organiza, de a structura, de a
monitoriza, de a controla, de a preveni și de a asigura atingerea obiectivelor propuse prin proiectul de
management.
Relația cu mediul extern a avut nevoie de o perioadă de re/acomodare deoarece partenerii instituției
erau obișnuiți cu un anumit comportament managerial și instituțional. Schimbarea de management a adus în
mod implicit o nouă abordare și un nou tip de comportament instituțional în relație cu partenerii tradiționali. A
fost resimțită o stare firească de expectativă din partea acestora pentru a găsi modul optim de colaborare și
relaționare cu noul management. Încă de la începutul mandatului mesajele manageriale și instituționale au fost
explicite în vederea dorinței de colaborare, iar partenerii au înțeles modul prietenos și transparent de lucru,
dovadă fiind numărul mare de parteneriate încheiate și implementate.
Una dintre noutățile administrative a fost reprezentată de modul de comunicare scriptică al instituției.
În noul sistem managerial orice conținut produs în interiorul organizației a trebuit să urmeze un circuit clar
stabilit, asumat identitar, supus unor filtre succesive de responsabilitate. Acestă comunicare administrativă s-a
realizat prin intermediul unor tipizate interne, nou concepute, bine definite, denumite evidențe administrative,
în raport cu proiectele instituției (Anexa 8). Același circuit procedurat al documentelor s-a aplicat și intrărilorieșirilor din sistem. Acest mod de lucru a dus la o îmbunătățire vizibilă a administrării instituției, la
responsabilizare individuală, la control organizațional, la atenuarea raportărilor subiective, iar în mediul extern
la o percepție a unei instituții care funcționează sistemic și sistematic.
Relația cu utilizatorii, care au accesat serviciile de împrumut, s-a îmbunătățit prin optimizarea
satisfacerii nevoilor de lectură în urma implementării unei noi politici de achiziție de carte bazată pe
prospectarea pieței și a cerințelor și prin oferta unui ambient modernizat.
O evoluție profesională semnificativă a reprezentat-o conectarea instituției la sistemul național și
județean de biblioteci prin parteneriate, schimburi de experiență, conferințe naționale și zonale, întâlniri de
lucru, cursuri de specializare. Administrarea acestei problematici s-a efectuat în cadrul unor proiecte specifice:
6.1 Perfecționare profesională, 6.2 Reuniuni științifice de profil, 6.3 Bibliotecile publice din județul Alba, 7.5
Parteneriate. La nivelul instituției toată documentația activităților specifice pe perioada raportată se regăsește
în bibliorafturile dedicate fiecărui proiect.
Anul 2018
În anul 2018 instituția a perfectat și optimizat sistemul administrativ de lucru pe baza evidențelor
adminstrative din anul 2017. Echipa a înțeles viziunea managerială bazată pe implementarea pas cu pas a
proiectului de management și respectarea legii, a înțeles sistemul de lucru propus și a acționat în consecință,
apreciind tehnic pozitiv acest mod de lucru. Rezultatele au fost pe plus la toate palierele instituției, am avut o
mult mai bună vizibilitate, o mult mai bună ofertă de carte, ofertă de servicii de animație culturală, interpretând
prin urmare, că viziunea managerială propusă și implementată a fost una funcțională, cu efecte pozitive pentru
comunitatea pe care am deservit-o. Feedback-ul utilizatorilor, al partenerilor și al colaboratorilor a fost unul
foarte bun, manifestat în mod direct sau în scris, pe căile specifice de comunicare ale instituției. Partenerii au
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solicitat tot mai mult colaborarea și au avut încredere în modul nostru de lucru și în echipa bibliotecii. Au fost
implementate proiectele asumate atât pe Minimal cât și pe Plus.
Pe parcursul anului 2018 în echipa bibliotecii au existat uneori viziuni diferite pe anumite aspecte,
întrucât personalul este unul eterogen din punct de vedere a istoricului personal și profesional, însă în finalul
acțiunilor echipa a acționat asumat omogen.
Proiectele și activitățile noi au generat în mod firesc situații noi, uneori delicate, întrucât s-a lucrat cu
factor uman, într-un mediu dinamic și cu multe conexiuni, cu care instituția nu s-a mai confuntat și care nu au
avut întotdeauna o rutină profesională sau o procedură de lucru, reprezentând inovații, referindu-ne aici în
principal la proiectele de pe Plus, ca de exemplu proiectul 5.10 Redacția Discobolul sau 8.1 Festivalul
Internațional Lucian Blaga. Erorile inerent apărute au fost discutate, analizate, înțelese, s-a ajuns la un
consens și s-au luat măsuri spre a fi evitate pe viitor, concentrând atenția pe îndeplinirea obiectivelor în baza
legii și în spiritul proiectului de management. A existat în mod constat o preocupare în ceea ce privește
managementul erorilor, în vederea minimizării efectelor, respectiv a reducerii sumei generale a acestora.
Proiectele au fost implementare cu succes deservind astfel comunitatea. Experiențele de orice tip acumulate
în urma implemetării de acțiuni, activități, proiecte și programe au reprezentat un bun și un punct forte al
instituției.
Am propus continuarea linei de dezvoltare a activității instituției prin continuarea proiectelor de impact
existente și totodată prin lărgirea paletei de noi proiecte prin care să atragem noi tipuri de consumatori spre
bibliotecă. Această propunere a presupus o analiză și o planificare atentă a resurselor, atât din partea
managementului instituției cât și din partea autorității finanțatoare, Consiliul Județean Alba.
Personal, am apreciat pozitiv suportul, modul de lucru și deschiderea Consiliului Județean Alba în
ceea ce privește implementarea viziunii manageriale. Totodată, am observat preocuparea pentru optimizarea
continuă, reglarea în vederea eficienței administrative și pentru un mod profesionist de lucru în relația cu
managementul bibliotecii și subliniez pozitiv relația profesionistă cu managementul Consiliului Județean Alba.
Aceste elemente au avut un puternic impact și au contribuit decisiv la buna dezvoltare a instituției, la
implementarea programelor, proiectelor, activităților și acțiunilor specifice deservind astfel comunitatea în
măsura resurselor existente.
Anul 2019
Anul 2019 a fost pentru instituție un an al continuității și al dezvoltării instituționale pe toate
palierele inițiate în anul 2017 și 2018. Totodată, pe măsură ce activitatea instituției s-a dezvoltat, au apărut noi
proiecte specifice prin intermediul cărora au fost implementate și administrate toate acțiunile și activitățile
specifice împărțite pe trei categorii:
- activități specifice de bibliotecă - împrumut de carte la sediu și filiale, periodice, schimburi
interbibliotecare, verificarea fondului, prelucrare-catalogare-înregistrare documente;
- activități administrative de sistem - management, contabilitate, resurse umane, deservire,
administrativ;
- activități de animație culturală - lansări de carte, club de lectură, ateliere educative, conferințe,
ateliere și cluburi tematice, târg de carte, cerc de scriere creativă, cafenele culturale, caravane literare
în școli, expoziții de carte/ artă/ poezie, serate culturale, show de poezie, colocvii, gală, festival
internațional, premiere etc.
Totul s-a realizat în cadrul proiectelor, bine adminstrate, care au crescut constant ca număr (Anexa
10).
Unul dintre marile avantaje al acestui mod de lucru l-a reprezentat implementarea evidențelor
administrative aferente fiecărui proiect. Acestea au oferit o strategie clară de lucru, au responsabilizat echipa,
au oferit o monitorizare optimă a circuitelor, au asigurat un echilibru administrativ (Anexa 8).
Există o evidență exactă a tuturor acțiunilor, activităților, proiectelor în cadrul instituției dovedibile cu
arhivă foto/ video, evidențe contabile, apariții în mass-media, în istoricul paginii de facebook, pe site-ul
instituției. Toată informația instituțională a fost asumată prin semnături sau emailuri profesionale. S-a evitat
astfel informarea distorsionată bazată pe păreri și opinii, pe care am observat-o la preluarea mandatului. Totul
a fost proceduralizat, controlat, arhivat, dovedibil, asumat. Proiectele s-au adresat tuturor categoriilor de vârstă
diversificând în mod continuu, în limita resurselor, ariile de interes.
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Pe partea de echipă a bibliotecii, instituția a avut o dinamică semnificativă în urma pensionărilor/
încheierii contactului de muncă și a noilor angajați. Noii colegi s-au integrat repede în specificul instituției, s-au
adaptat echipei existente, au colaborat optim, au manifestat un grad înalt de responsabilitate, eficacitate și
încredere. Aceștia și-au asumat responsabilități semnificative în realizarea noilor proiecte specifice anului
2019. Amintim faptul că scoaterea la concurs a posturilor de bibliotecar debutant a atras un număr record de
candidati pentru instituție (între 19 - 35 candidați per concurs).
Relațiile profesionale au fost îmbunătățile, existând o preocupare managerială zilnică în acest sens,
optimizând continuu managementul erorilor. Întreg personalul a participat la cursuri de pregătire profesională
în limitele resurselor financiare.
Dinamica crescândă a parteneriatelor a avut un aport semnificativ la realizarea unor proiecte în cadrul
instituției. Faptul că partenerii au venit înspre noi cu propuneri de proiecte și activități ne-a demonstrat gradul
ridicat de atractivitate instituțională.
Evoluția pozitivă a instituției s-a datorat în mod esențial sprijinului concret, negociat, eficient, oferit de
către Consiliul Județean Alba.
Optimizarea imaginii instituției, din punct de vedere al clădirii în care își desfășoară biblioteca
activitatea, a avut un impact foarte bun în relație cu utilizatorii. Aceștia au apreciat noua fațadă, curtea
bibliotecii, interiorul instituției, curățenia constantă și modul profesional de relaționare cu echipa instituției.
Biblioteca Județană ,,Lucian Blaga” Alba s-a dovedit în tot acest timp o instituție stabilă, serioasă,
responsabilă, activă, implicată, receptivă, precaută, atentă la nevoile mediului extern, dorită și ofertantă.
Anul 2020
Anul 2020 a început în forță, prin planificarea în detaliu, încă din luna ianuarie 2020, a agendei de
activități de animație culturală (Anexa 4) pentru întregul an 2020, urmând ca această agendă să se
actualizeze în funcție de nevoi, parteneriate, colaborări. Dincolo de buna funcționare a serviciului de împrumut,
prima activitate de animație culturală implementată, pe data de 10 ianuare 2020, a fost ENGLISH 4 KIDS club de civilizație și limbă engleză pentru copii.
Până la data de 17 martie 2020, data începerii stării de urgență în România, au fost implementate un
număr de aproximativ 60 de activități de animație culturală din totalul celor aproximativ 300 ferm planificate
inițial pentru anul 2020 în luna ianuarie. Ținta propusă a fost de a avea zilnic câte 3 activități de animație
culturală (una pentru copii, una pentru tineri, una pentru adulți) care să dubleze serviciul de împrumut carte,
asigurând astfel, pe deplin, totalitatea serviciilor pe care o bibliotecă județeană ar putea să le ofere comunității.
Ideea de a dubla zilnic serviciul de împrumut de minim 3 activități de animație culturală, care să aducă de
fiecare dată cartea în mijlocul atenției, ar fi menținut instituția în centrul vieții culturale din Alba Iulia și județul
Alba, ar fi asigurat o maximă vizibilitate posibilă în comunitate, ar fi atras atenție mediatică în mod continuu și
susținut, ar fi asigurat o circulație culturală semnificativă, ar fi atras în mod continuu parteneri și colaboratori, ar
fi satisfăcut necesitățile de lectură, informare, cercetare, educație, recreere, cu resurse alocate în mod
adecvat. Prin urmare, derularea corectă a serviciului de împrumut carte + implementarea unui pachet de
acțiuni, activități, proiecte, programe de animație culturală structurat pe vârste și arii de interes + o comunicare
instituțională constantă + asigurarea optimă a serviciilor interne specifice unei biblioteci județene a reprezentat
dezideratul managerial pentru anul IV de management.
Perioada 14.04.2017 - 17.03.2020 a fost o perioadă de creștere neîntreruptă pe toate planurile în
cadrul Bibliotecii Județene ,,Lucian Blaga” Alba.
Întreaga activitate a instituției a fost perturbată în mod semnificativ începând cu data de 17 martie
2020 (declanșarea stării de urgență în România), din cauza pandemiei de COVID-19:
- primul efect - suspendarea tuturor activităților de animație culturală planificate și a serviciilor de
împrumut;
- prima prioritate - protejarea sănătății personalului instituției și a beneficiarilor/ utilizatorilor de
bibliotecă.
- primele măsuri - implementarea la nivel de instituție a normelor de bună funcționare, în deplină
concordanță cu măsurile adoptate la nivel național și județean de către autorități. Pe întreaga stare de
urgență, o parte din personal a exercitat activitatea profesională în regim de telemuncă, iar cealaltă
parte la sediu, asigurându-se continuitate și funcționalitate. În starea de urgență au avut prioritate
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activitățile esențiale (management, contabilitate, resurse umane, secretariat, administrativ,
întreținere și curățenie/ deservire, prelucrare carte), iar cele de relație directă cu publicul (împrumut
carte, animație culturală) au fost suspendate. S-a menținut contactul cu mediul extern/ publicul/
beneficiari/ utilizatori/ parteneri/ colaboratori telefonic și în mediul on-line, evitându-se întâlnirile
directe. Am intensificat comunicarea în on-line, în special pe contul de Facebook al instituției (dar și
Instagram, Twitter, Youtube), concepând o grilă de conținuturi culturale (Anexa 6), încercând astfel
crearea unei oferte culturale pentru toate vârstele, având în vedere situția nou apărută, în dorința de a
contrabalansa suspendarea activităților de animație culturală și de a veni cu o ofertă, atât cât se putea
în acel context. Pe acest flux de conținuturi on-line s-au difuzat informații specifice unei biblioteci
(achiziții noi de carte, recomandări de carte pentru copii, tineri și adulți, recenzii de carte, difuzare de
carte electronică etc.), s-a urmărit menținerea, atragerea și fidelizarea utilizatorilor.
Începând cu data de 14 mai 2020, declanșarea stării de alertă în România, din cauza pandemiei de
COVID-19, și până la data prezentului raport, instituția a redeschis serviciile de împrumut care au funcționat
optim, cu respectarea măsurilor de protecție/ siguranță și atentă monitorizare. Proiectele de animație culturală
în relație directă cu publicul au rămas în continuare suspendate, cu excepția proiectelor 8.12 Monumentele
literaturii române și 7.5 Parteneriate care s-au implementat sub stricta respectare a tuturor normelor antiCovid 19. Până la data prezentei raportări unii parteneri ne-au anunțat că renunță la proiectele anului 2020,
alții au continunat, alții au încetat tacit colaborarea. Biblioteca s-a adaptat situației și, în limitele posibilului, a
menținut în on-line activitățile de animație culturală din cadrul proiectelor. Serviciile de achiziție carte,
prelucrare, verificarea fondului la secția periodice au funcționat normal în mediul intern, asigurând
publicului cele mai actuale noutăți editoriale, satisfăcând cerințele utilizatorilor. Serviciul de împrumut la Sala
de lectură, Periodice și Împrumutul la filiale a rămas suspendat pe perioada stării de alertă. În echipă am avut
cazuri de îmbolnăviri cu COVID-19, contacți direcți și contacți cu cazuri suspecte. S-a efectuat dezinfecție antiCovid 19 și dezinsecție. S-au asigurat materialele sanitare necesare bunei funcționări și recomandate de către
autorități.
În ciuada situației generate de virusul COVID 19, considerăm că în anul 2020 biblioteca și-a
desfășurat activitatea, adaptându-se și menținându-se în traiectoria viziunii planificate prin proiectul de
management, cu respectarea normelor autorităților (Anexa 7).
PROPUNERI
În ceea ce privește propunerile privind îmbunătățirea evoluției profesionale a instituței, având în
vedere istoricul de activitate 2017 - 2020, echipa actuală a bibliotecii, spațiile instituției, analiza mediului
extern, alte resursele existente, oferim următoarele propuneri:
MANAGEMENT
- continuarea viziunii din cadrul proiectului de management 2017 - 2020;
- optimizarea continuă a proceselor administrative/ de management în interesul comunității;
SERVICIILE DE ÎMPRUMUT
- asigurarea funcționării și perfectarea continuă a serviciilor de împrumut, adaptate la nevoile
comunității, în concordanță cu tehnologia actuală;
DEZVOLTAREA FONDULUI DE CARTE/ UNITĂȚILOR DE BIBLIOTECĂ
- continuarea investiței în fondul de carte adaptat cerințelor/ necesităților comunității;
DIGITIZARE
- digitizarea serviciilor de bibliotecă;
ANIMAȚIE CULTURALĂ
- continuarea proiectelor de animație culturală începute în anul de management 2017;
- consolidarea și lărgirea pachetului de proiecte existent în anul 2020;
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ECHIPĂ
- adaptarea numărului de angajați la nevoile reale, în concordanță cu viziunea/ proiecția/ dinamica
instituțională dorită de autoritate, în baza legii;
- investiția continuă în echipa bibliotecii prin cursuri, schimburi de experiență, participare la conferințe,
sesiuni de comunicare etc.;
VOLUNTARIAT
- continuarea, sprijinirea, dezvoltarea politicii de voluntariat în cadrul instituției începută în anul 2017;
PARTENERIATE & PROIECTE
- continuarea, dezvoltarea, inițierea de noi parteneriate;
- proiectele care includ unul sau mai mulți parteneri cu aport financiar și/ sau conceptual semnificativ/
consistent să fie bugetate distinct față de proiectele proprii ale instituției unde managementul poate fi
asumat 100% de către managerul bibliotecii. În proiectele cu unul sau mai mulți parteneri există riscul
ca unii dintre aceștia să aibă așteptări și o înțelegere diferită a lucrurilor și astfel colaborarea să nu fie
optimă sau posibilă, deoarece au un mod de lucru diferit sau inflexibil. Nu acceptă sau nu înțeleg
determinările instituției noastre, pot negocia în fortă, fără spirit de fair play sau respect, pot crea situații
conflictuale pe care instituția nu și le dorește, pot avea interese diferite sau nedeclarate cu
transparență, au așteptări care depășesc posibilitățile bibliotecii, astfel colaborarea cu aceștia poate
risca să devină una dificilă sau imposibilă. În aceste situații managerul bibliotecii trebuie să aibă
posibilitatea legală să accepte sau să respingă o astfel de colaborare, fără ca acest fapt să aibă
repercusiuni asupra evaluării managementului instituției. Soluție: crearea unui program distinct (pe
programul anual plus) față de cele existente pe programul minimal, numit de exemplu: 11.
PARTENERIATE, în cadrul căruia să existe mai multe proiecte specifice, bugetate sau nebugetate,
având unul sau mai mulți parteneri;
- menținerea și intensificarea colaborărilor între instituțiile de cultură subordonate Consiliului Județean
Alba în vederea sprijinului reciproc, prin punerea la dispoziție a resurselor și a parteneriatelor
culturale;
BIBLIOTECI PUBLICE DIN JUDEȚUL ALBA
- spijinirea și dezvoltarea colaborării cu bibliotecile publice din județul Alba, prin intermediul unor
proiecte care să satisfacă necesitățile acestora și să permită îndeplinirea optimă a misiunii de
bibliotecă în cadrul comunității în care activează;
CLĂDIRE
- identificarea/ crearea de noi spații de bibliotecă pentru depozitare fond de carte și activități de
animație culturală în interior;
COMUNICARE INSTITUȚIONALĂ
- creșterea și menținerea vizibilității bibliotecii la nivel local, județean, național;
- perfectarea comunicării instituționale pe toate palierele de funcționare prin, dar nu limitativ: indicatoare
specifice, ecrane de informare pentru public, o bună prezență on-line, menținerea relațiilor strânse cu
mass-media, utilizatori etc.;
- crearea unei aplicații a Bibliotecii Județene ,,Lucian Blaga’’ Alba pentru smartphone/ tablete/ desktop
prin care să putem oferi noi servicii on-line, ca de exemplu: înregistrare on-line a noilor utilizatori de
bibliotecă, căutarea și rezervarea cărților on-line, serviciu de newsletter, reminder pentru activitățile de
animație culturală etc.;
- crearea unui radio on-line, pentru diseminarea conținuturilor culturale produse în cadrul bibliotecii și
totodată mediu de stocare al acestor conținuturi, disponibil 24/24 ore pentru comunitate/ public țintă;
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RELAȚIA COMUNITARĂ
- implicarea activă a comunității în viața bibliotecii;
- sprijinirea culturală a comunității deservite prin continuarea unei politici a ,,ușilor deschise”, biblioteca
rămânând receptivă la ideile, propunerile venite direct din comunitate;
- adaptarea mediului bibliotecii pentru persoanele cu dizabilități;
BUGET
- alocare bugetară realistă și în concordanță cu proiecțiile asumate;
- acordarea alocației bugetare pe linie de programe, având astfel o mai mare mobilitate de acțiune în
cadrul proiectelor în sensul dezvoltării acestora;
- bugetarea proiectelor de succes care în anul/ anii anterior/i au avut buget 0 lei și s-au dovedit de
succes la public prin numărul de participanți și feedback, sprijinind astfel creșterea și fidelizarea
numărului de beneficiari;
RELAȚII INTER/NAȚIONALE
- menținerea conectării la sistemul național de biblioteci și menținerea relației cu partenerii valoroși din
țară și străinătate;
INVESTIȚII
- investiții în procesul de modernizare/ digitizare în cadrul instituției;
- continuarea lucrărilor de renovare/ întreținere a clădirii: subsoluri, tavane, reparații fațadă, și gang de
acces, investiții în modernizarea secțiilor;
- mansardarea clădirii în vederea lărgirii capacității de depozitare a fondului de carte și pentru a crea noi
spații de animație culturală;
- pe termen lung construirea unei noi clădiri.
Specificare: evoluția și îmbunătățirea profesională a instituției depinde în mod semnificativ de viziunile
politicilor culturale la nivel județean și național.
ÎN CONCLUZIE:
- Evoluția Bibliotecii Județene ,,Lucian Blaga” Alba a fost în perioada 2017 - 2020 una pozitivă,
vizibilă, echilibrată, fără excese, cu creștere naturală și constantă în fiecare an, adaptată la cerințele și nevoile
comunității deservite, în deplină concordanță cu: proiectul de management asumat; cu politicile Consiliului
Județean Alba; cu legislația în vigoare; cu resursele alocate, având un număr semnificativ de proiecte pe plus
în fiecare an (din dorința de a veni în întâmpinarea nevoilor comunității și de a manifesta deschidere/
receptivitate la propunerile acesteia) și în bune relații de parteneriat.
- Imaginea existentă a instituției în anul 2017 s-a îmbunătățit prin prisma implementării proiectelor
foarte variate tematic și acoperind toate grupele de vârstă. Au existat opinii exprimate în discuțiile directe cu
membrii ai comunității, care au afirmat ,,Biblioteca a înviat, este vie!”.
- Principalele direcții pentru îndeplinirea misiunii, prevăzute în anul 2017 au fost pe deplin
îndeplinite. Din punct de vedere organizațional, instituția s-a adaptat în deplină concordanță cu viziunea
Consiliului Județean Alba, a făcut propuneri și a găsit soluții de fiecare dată, în funcție de necesități.
- Strategia culturală, programele/ proiectele pentru întreaga perioadă de management, planul de
acțiune pentru îndeplinirea misiunii specifice instituției, misiunea, obiectivele generale și specifice, planul de
marketing au fost conform sarcinilor formulate de autoritate.
- Capacitatea instituțională, în ceea ce privește resursa umană proprie, a fost una echilibrată și în
concordanță cu proiectele asumate, însă dinamică. Ne-am adaptat, respectând cadrul legal, de fiecare dată
înțelegând suma determinărilor. Personalul instituției s-a perfecționat în mod continuu și susținut. Echipa
instituției a fost dinamică și adaptată la dimensiunea pachetului de programe și proiecte.
- Capacitatea instituțională, din punct de vedere al mărimii spațiilor, s-a menținut constantă, însă a
crescut prin optimizarea spațiilor acolo unde a fost posibil, ca de exemplu transformarea curții bibliotecii dintr66

un loc neprimitor, nevalorificat într-un spațiu foarte frumos, destinat și propice evenimentelor publice (lansări și
prezentări de carte, ateliere, concerte etc.).
- Resursele alocate au fost cheltuite eficace, econom, respectând normele legale. Bugetul instituției
a fost anual crescător, în fiecare an am înregistrat economii bugetare semnificative, în paralel am crescut
numărul de proiecte pe programul plus. În ceea ce privește fondurile europene nu am avut buget de timp și
nici personal dedicat/ specializat pe acestă zonă. Consider însă că, pe viitor, atragerea și implementarea de
fonduri europene este posibilă, benefică, necesară, cu condiția asigurării de resurse în acest sens (personal
dedicat/ specializat, consultanță de specialitate adecvată).
- Previzionarea evoluției economico-financiară cu estimarea anuală a resurselor financiare a
instituției a fost echilibrată, corectă.
- Pachetul de programe, proiecte, activități, acțiuni a fost anual crescător. În acest sens au fost
menținute proiectele de impact, în deplin acord cu viziunea Consiliului Județean Alba și au fost gândite/
implementate anual proiecte noi.
- Programul mininal a fost anual îndeplinit, programul pe plus a fost anual în creștere:
- în anul 2017 = 17 programe (8 minimal, 9 plus), 46 proiecte (29 minimal, 17 plus)
- în anul 2018 = 15 programe (9 minimal, 6 plus), 68 proiecte (41 minimal, 27 plus)
- în anul 2019 = 15 programe (9 minimal, 6 plus) , 71 proiecte (41 minimal, 30 plus)
- în anul 2020 = 18 programe (10 minimal, 8 plus), 90 proiecte (42 minimal, 48 plus).
- Profilul beneficiarului a rămas constant, precum s-a prevăzut prin proiectul de management.
Cunoașterea categoriilor de beneficiari a avut loc cu buget 0 lei, precum a fost prevăzut prin proiectul de
management 2017-2018. Propunem realizarea în următorul ciclu managerial a unui sondaj profesionist în
ceea ce privește biblioteca, acest lucru implicând totodată și resurse financiare. Grupurile-țintă ale activităților
instituției în perioada 2017-2020 au fost în totalitate acoperite, precum s-a prevăzut și planificat. Instituția s-a
adaptat grupurilor-țintă inițial identificate și a diversificat aceste grupuri prin intermediul parteneriatelor.
- Numărul estimat de beneficiari/ numărul total accesări directe ale serviciilor de bibliotecă pentru
perioada managementului a fost atins și depășit:
- estimat inițial în anul 2017 pentru perioada 14.04.2017 – 14.09.2020 = 228 095 (93 620 la sediu +
134 475 în afara sediului);
- total realizat în perioada 14.04.2017 – 14.09.2020 = 837 671 (215 234 în anul 2017 + 238 698 în
anul 2018 + 257 282 în anul 2019 + 126 457 în anul 2020). Acest total de 837 671 reprezintă numărul
de beneficiari/ numărul total accesări directe ale serviciilor de bibliotecă, măsurând astfel consumul
serviciilor de bibliotecă pentru perioada raportată, cu specificarea că este imposibil de redat
numărul exact al beneficiarilor direcți unici.
- Fondul de carte a crescut în mod constant anual, echilibrat.
- Oferta serviciilor a fost una bogată, diversificată și perfecționată în mod curent.
- Comunicarea instituțională a fost adaptativă, perfectată, constantă ca prezență și crescătoare ca
număr de apariții în mass-media.
- Relația cu partenerii a fost pozitivă. Instituția a răspuns întotdeauna prompt comunității, în limitele
posibilităților. Partenerii tradiționali s-au menținut și lista parteneriatelor a crescut anual. Numărul instituțiilor,
organizațiilor, grupurilor informale care se adresează aceleiași comunități a crescut.
- Punctele slabe inițial semnalate în anul 2017, au fost transformate, în măsura posibilului, în puncte
forte până la finalizarea mandatului în anul 2020. Mai există puncte slabe care necesită eforturi conjugate și
asumate, ca de exemplu marirea capacității de depozitare a fondului de carte prin crearea sau identificarea de
noii spații. Perioada 2017-2020 a fost una de construcție pe ceva pre/existent. Acest pre/existent a avut
puncte forte și puncte slabe. A existat un efort în transfomarea punctelor existente slabe în puncte forte. A
existat totodată un avantaj de a merge mai departe cu punctele forte existente, perfectându-le și asigurând
continuitate pozitivă instituțională.
- Cladirea și spațiile instituției au fost anual optimizate.
- După data preluării mandatului de management, a începerii implementării acestuia, am descoperit
realități pe care le-am abordat legal, direct, echidistant, echilibrat, asumat, în corelație cu proiectul de
management, întotdeauna în interesul instituției, a Consiliului Județean Alba și a Statului Român. Toate
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acestea sunt înmagazinate în documentele produse în cadrul instituției și sunt disponibile cu transparență
factorilor interesați.
Consider că noul mesaj propus în anul 2017, prin intemediul proiectului de management (Biblioteca
Județeană ,,Lucian Blaga” Alba, vector esențial în dezvoltarea locală și regională prin conservare, informare,
educație, lectură, studiu, recreere, servicii și evenimente culturale) a fost îndeplinit.
Desigur, instituția mai are multe obiective de îndeplinit pentru a rămâne în contemporaneitate
ca instituție culturală etalon în județul Alba și în țară, fapt care este posibil.
1. Adecvarea activităţii profesionale a instituţiei la politicile culturale la nivel naţional şi la strategia
culturală a autorităţii
La nivel județean, în ceea ce privește conectarea la Strategia de Dezvoltare a Județului Alba
pentru perioada 2014-2020, biblioteca a implementat proiecte în deplină concordanță cu viziunea și politica
culturală a județului Alba, prin derularea de proiectele în cadrul instituției precum: 4.1 Târgul de carte Alba
Transilvana, 4.2 Festivalul Internațional de Literatură Alb-Umor, 4.5 Colocviile romanului românesc
contemporan, 4.7 Gala Poeziei Românești Contemporane – Lista lui Manolescu, 4.10 Caravana literară
a scriitorilor în școală, 5.10 Redacția Discobolul, 8.1 Lucian Blaga, 8.3 Cafenea culturală - Aniversări
culturale, dar nu limitativ. În perioada raportată instituția noastră s-a conectat la politicile culturale ale
Consiliului Județean, în funcție de solicitări și propuneri, răspunzând prompt, optim și pozitiv de fiecare dată.
La nivel național, conectarea la Strategia pentru Cultură și Patrimoniu Național 2016 – 2020
(SCPN 2016-2020) s-a realizat corelând proiectele instituției în jurul itemilor unor axe prioritare definite tematic
precum: accesul la cultură, diversitatea expresiilor culturale, cultura factor de dezvoltare durabilă, cultura
română în circuit cultural internațional. În acest sens amintim: 4.8 Verbum, 7.4 Voluntarii bibliotecii.
Instituția noastră se află în contact direct și constant cu bibliotecile județene din România, cu
Biblioteca Națională a României, cu ANBPR (https://anbpr.org.ro/), asigurând astfel un schimb de
experiență/ informații specifice/ de specialitate pe toate palierele de interes pentru instituția noastră și a
partenerilor. Biblioteca a răspuns pozitiv la toate solicitările venite din partea Ministerului Culturii din
România.
Nu în ultimul rând, am colaborat optim cu toate instituțiile subordonate Consiliului Județean Alba:
Teatrul de Păpușui Prichindel Alba Iulia, Muzeul Național al Unirii din Alba Iulia, Centrul de Cultură Augustin
Bena Alba.
2. Orientarea activităţii profesionale către beneficiari
În perioada raportată întreaga viziune managerială a avut în centrul ei satisfacerea nevoilor culturale
ale beneficiarilor, în diferitele lor ipostaze, prin intermediul serviciilor de bibliotecă, oferite în urma
implementării de programe și proiecte specifice.
Biblioteca Judeţeană „Lucian Blaga” Alba s-a adresat, în mod nediscriminatoriu, tuturor categoriilor de
beneficiari, indiferent de statutul socio-profesional, vârstă, sex, convingeri politice şi religioase ori alte posibile
elemente de diferenţiere a persoanelor.
Adecvarea ofertei culturale la solicitările şi nevoile publicului, atragerea unor categorii de public,
creşterea audienţei, fidelizarea publicului, calitatea şi diversitatea serviciilor oferite au fost obiective specifice
ale Bibliotecii Judeţene „Lucian Blaga” Alba.
Întregul proiect de management și actualizările acestuia au pornit de la analiza nevoilor culturale ale
comunității, propunând programe și proiecte diverse care au avut ca rol satisfacerea unui număr cât mai mare
de beneficiari.
Beneficiarii, pe termen scurt, mediu sau lung, direcți sau indirecți, au reprezentat ținta finală a
tuturor eforturilor instituționale.
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3. Analiza principalelor direcţii de acţiune întreprinse
Prin proiectul de management 2017 -2020 au fost propuse următoarele direcții principale de acțiune:
- renovarea sediului și dotarea acestuia cu tehnica necesară instituției pentru funcţionare optimă;
- organizarea echipei de implementare pe proiecte, în cadrul programelor din proiectul de
management;
- corelarea echipei cu obiectivele de realizat;
- obținerea bugetelor necesare pe fiecare program/ proiect în parte prin Consiliul Județean Alba;
- conectarea profundă la întreaga sferă socio-culturală locală, județeană prin intermediul realizării de
parteneriate cu entitățile culturale, afilierea la nivel național și internațional la instituțiile similare de profil;
- implementarea, monitorizarea implementării, analiza post-eveniment a programelor și proiectelor
propuse prin proiectul de management în strânsă corelare cu misiunea și atributele bibliotecii;
- conectarea continuă la fluxul de politici culturale ale Consiliului Județean Alba;
- intensificarea activităților culturale la nivel județean;
- creșterea notorietății, a vizibilității instituției în oraș și județ, creșterea numărului de beneficiari ai
bibliotecii;
- control managerial continuu pe baza analizei rezultatelor actului de management.
Pe parcursul celor patru ani de management au fost îndeplinite în totalitate direcțiile principale
întreprinse de acțiune.
În anul 2017 o importanță majoră a avut-o modul de organizare a proiectelor, dinamica acestora și
capacitatea de a le interconecta în interiorul sistemului în vederea funcționării instituționale, plus asigurarea
alocării bugetare corespunzătoare din partea autorității. Idee + viziune + misiune + dorință + motivare +
resurse = Rezultate și Satisfacții. Acestă organizare a produs efecte imediate și rezultate benefice, a creat
premizele unei bune sustenabilități a viitoarelor proiecte. S-a observat o poziționare pozitivă a mediului extern
(dorința în creștere pentru activități de voluntariat, dar nu limitativ) și intern în relație cu acest sistem
managerial.
În anul 2018 instituția a continuat o linie firească de dezvoltare, bazată pe experiența din anul
precedent. Modul de lucru s-a perfectat, proiectele au avut continuitate și s-au dezvoltat, numărul beneficiarilor
și gradul de fidelitate au crescut. S-a pus un accent deosebit pe cunoașterea în detaliu a instituției, atât cât a
fost posibil, la toate nivelurile și a potențialului acesteia, pentru a putea previziona capacitatea de dezvoltare
pe viitor și a putea previziona resursele necesare continuării dezvoltării specifice, într-un mod cât mai firesc,
natural, pentru comunitate. Subliniez importanța majoră a echipei instituției în vederea bunei funcționalități a
bibliotecii și specific faptul că a fost esențial să investim în mod constant în dezvoltarea calității și mărimii
echipei, în funcție de pachetul de programe și proiecte dorite.
În anul 2019 am constatat stabilitate instituțională, dublată de o tendință puternică de creștere. În
macro, lucrurile s-au așezat în instituție la toate capitolele principale, rămânând însă elemente spre perfectare
și optimizare. Biblioteca s-a redresat ca poziționare în comunitate, a făcut în mod constant eforturi susținute
pentru îndeplinirirea viziunii propuse. Un punct sensibil în raport cu activitatea implementată l-a reprezentat
capacitatea echipei bibliotecii care, în formatul anului respectiv și în raport cu pachetul de programe/ proiecte/
activități/ acțiuni, s-a apropiat de capacitatea maximă de funcționare. În anul 2019 echipa bibliotecii a fost una
suplă, activă, implicată, responsabilă, atentă, precaută, oferind soluții la situații noi, apreciată de către
utilizatori, matură, răbdătoare, în principal neconflictuală, înțelegând obiectivele din cadrul proiectelor, însă și
cu puncte slabe, care nu au fost semnificative în raport cu evoluția instituției, dar de care am ținut cont, ne-am
preocupat și pe care le-am administrat optim.
În anul 2020 până la începerea stării de urgență, instituția și- desfășurat activitatea în mod echilibrat,
constructiv, cu resursele necesare, bine organizată, pregătită pentru a îndeplini misiunea specifică acestui an,
în concordanță cu viziunea Consiliului Județan Alba. Încă din luna ianuare au fost planificate pentru tot anul
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activitățile de animație culturală din cadrul proiectelor și programelor (Anexa 4), urmând ca pe această listă să
fie adăugate noi activități, în funcție de numărul crescător al proiectelor și de dinamica instituțională. Relația cu
partenerii a debutat și în acest an optim. S-au stabilit de comun acord termenele proiectelor comune. Echipa
bibliotecii, echipa de voluntari, partenerii, colaboratorii au avut la dispoziție toate condițiile necesare
desfășurării activităților, fiind pregătite pentru a avea cele mai bune rezultate și pentru a satisface un număr
cât mai mare de utlilizatori, numărul acestora fiind anual crescător, pe măsură ce serviciile s-au optimizat și
numărul proiectelor a crescut. Serviciile de împrumut carte la sediu și filiale au funcționat bine, proiectele de
animație culturală s-au implementat corespunzător planificării.
Începând cu starea de urgență și continuând cu starea de alertă biblioteca și-a adaptat proiectul
de management la totalitatea măsurilor de protecție anti COVID 19, impuse de autorități la nivel național și
județean (Anexa 7), continuându-și în mod neîntrerupt activitatea. S-a pus un accent deosebit pe:
- funcționarea serviciului de împrumut carte la sediu și la domiciliu, cu o atentă monitorizare în
acest sens;
- mutarea și menținerea în on-line a activităților de animație culturală, evitând astfel contactul
direct cu publicul și minimizând astfel riscul transmiterii de Covid 19;
- funcționarea optimă și maximală a comunicării instituției cu mediul extern prin intermediul
canalelor proprii de comunicare (Facebook, Instagram, Twitter, Youtube, comunicate de presă),
dezvoltând și difuzând în acest sens o adevărată ofertă informațional-cultrală pentru toate categoriile
de vârstă/ public (Anexa 6), cu intenția de a menține și apropia cât mai mult posibil instituția de
comunitate, considerând că biblioteca trebuie să fie o extensie a casei fiecărui cetățean;
- funcționarea optimă a echipei, urmărind crearea unei cadru sigur, sănătos, profesional pozitiv,
adecvat bunei desfășurări a activităților speficice;
- menținerea în bună funcționare a activităților interne (achiziție carte, prelucare carte, informatică,
verificare fond periodice, contabilitate, resurse umane, administrativ, igienizare/curățenie/deservire,
secretariat, management), neobservate de către public, însă fără de care servicile către utilizatori nu
ar putea fi livrate corespunzător.
- respectarea tuturor normelor de protecție anti Covid 19 implementate la nivel de instituție, cu
recomandarea de a se implementa și dincolo de programul bibliotecii, menținând și raportând în mod
constant situația către Consiliul Județean Alba, solicitând ori de câte ori a fost nevoie sprijin/
consultanță de la DSP Alba.
În concluzie, pe perioada raportată 2017 – 2020, considerăm că direcțiile de acțiune întreprinse,
au fost în deplină concordanță cu proiectul de management asumat.
C. ORGANIZAREA, FUNCŢIONAREA INSTITUŢIEI ŞI PROPUNERI DE RESTRUCTURARE ŞI/ SAU DE
REORGANIZARE, PENTRU MAI BUNĂ FUNCŢIONARE, DUPĂ CAZ
1. Măsuri de organizare internă
În anul 2017 au fost întocmite documentele necesare în vederea aprobării numărului total de posturi,
statului de funcţii şi a organigramei şi supuse apoi spre aprobare Consiliului Judeţean Alba.
Situaţia acestora a fost următoarea:
Nr.
Solicitări
Aprobări
crt.
1.

Adresa nr. 79/27.01.2017: s-a supus spre aprobare statul de funcţii şi
organigrama pentru anul 2017 (trecerea unui post de bibliotecar de la o
secţie la alta).

2.

Adresa nr. 574/10.05.2017: s-a supus spre aprobare modificarea statului de
funcţii şi a organigramei (trecerea unui post de bibliotecar de la o secţie la

-
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alta, precum şi transformarea postului vacant de magaziner în
administrator).
3.

Adresa nr. 855/14.06.2017: s-a supus spre aprobare modificarea statului
de funcţii şi a organigramei (trecerea unui post de bibliotecar de la o secţie
la alta, precum şi transformarea postului vacant de magaziner în inginer).

4.

Adresa nr. 1053/13.07.2017: s-a solicitat suplimentarea statului de funcţii şi
a organigramei cu 1 post de bibliotecar
S-a răspuns la adresa Consiliului Judeţean Alba nr. 11133/16.06.2017
privind preluarea Redacţiei „Discobolul” de la Centrul de Cultură „Augustin
Bena” Alba.

Hotărârea Consiliului
Judeţean Alba nr.
218/29.06.2017
-

5.

Adresa nr. 1042/12.07.2017: s-a supus spre aprobare modificarea statului
de funcţii cu completările aduse de Legea nr. 153/28.06.2017 privind
salarizarea personalului plătit din fonduri publice la denumirea unor funcţii.

Hotărârea Consiliului
Judeţean Alba nr.
260/24.08.2017

6.

Adresa nr. 1333/29.08.2017: s-a solicitat corectarea statului de funcţii
aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 260/24.08.2017.

-

7.

Adresa nr. 1636/22.09.2017: s-a solicitat suplimentarea statului de funcţii şi
a organigramei cu 3 posturi de paznici, precum şi corectarea statului de
funcţii.

-

8.

Adresa nr. 2104/06.11.2017: s-a solicitat suplimentarea statului de funcţii şi
a organigramei cu 1 post de bibliotecar, înfiinţarea unei filiale şi corectarea
statului de funcţii.

-

În anul 2018 au fost întocmite documentele necesare în vederea aprobării numărului total de posturi,
statului de funcţii şi a organigramei şi supuse apoi spre aprobare Consiliului Judeţean Alba.
Situaţia acestora a fost următoarea:
Nr.
Solicitări
Aprobări
crt.
1.

Adresa nr. 240/02.02.2018: s-a supus spre aprobare statul de funcţii şi
organigrama pentru anul 2018 (înfiinţarea unei filiale la Căminul pentru
persoane vârstnice Alba Iulia; solicitare post de bibliotecar; transformarea
postului vacant de bibliotecar gradul I, studii superioare de lungă durată de
la Sala de lectură în bibliotecar debutant, studii superioare de lungă durată).

-

2.

Adresa nr.463/14.03.2018: s-a supus spre aprobare modificarea statului de
funcţii, a organigramei şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare al
instituţiei (propunere privind noua structură a instituţiei cu compartimentul
Redacţiei „Discobolul”; transformarea postului vacant de bibliotecar gradul
I, studii superioare de lungă durată de la Sala de lectură în bibliotecar
debutant, studii superioare de lungă durată; trecerea de la gradul I la gradul
II a postului de conducere contabil şef, studii superioare de lungă durată).

Hotărârea Consiliului
Judeţean Alba nr.
76/28.03.2018

3.

Adresa nr. 607/30.03.2018: solicitare precizări privind preluarea Redacţiei
„Discobolul”.

Hotărârea Consiliului
Judeţean Alba nr.
113/26.04.2018

4.

Adresa nr. 1586/03.07.2018: s-a supus spre aprobare modificarea
organigramei, statului de funcţii şi a Regulamentului de organizare şi
funcţionare ale Bibliotecii Judeţene „Lucian Blaga” Alba (transformarea
postului de bibliograf ca urmare a promovării titularului; transformarea
postului vacant de bibliotecar gradul IA, studii superioare de lungă durată,

Hotărârea Consiliului
Judeţean Alba nr.
200/26.07.2018
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de la Secţia Periodice în bibliotecar debutant, studii superioare de lungă
durată; transformarea postului vacant de operator date treapta IA, studii
medii de la Secţia Informatică în inginer de sistem gradul IA, studii
superioare de lungă durată).
5.

Adresa nr. 2453/15.10.2018: s-a supus spre aprobare modificarea statului
de funcţii (transformarea postului vacant de bibliotecar treapta IA, studii
medii de la Secţia Prelucrare carte în bibliotecar debutant, studii superioare
de lungă durată; transformarea postului vacant de bibliotecar gradul I, studii
medii de la Secţia Metodică şi Animaţie culturală în bibliotecar debutant,
studii superioare de lungă durată).

Hotărârea Consiliului
Judeţean Alba nr.
275/25.10.2018

În anul 2019 au fost întocmite documentele necesare în vederea aprobării numărului total de posturi,
statului de funcţii şi a organigramei şi supuse apoi spre aprobare Consiliului Judeţean Alba.
Situaţia acestora a fost următoarea:
Nr.
Solicitări
Aprobări
crt.
1. Adresa nr. 1030/08.04.2019: s-a supus spre aprobare statul de
funcţii şi organigrama pentru anul 2019.

-

2. Adresa nr. 3240/19.08.2019: s-a supus spre aprobare
modificarea statului de funcţii (transformarea a 2 posturi de
bibliotecar debutant, studii superioare de lungă durată ca urmare
a promovării într-un grad profesional superior).

Hotărârea Consiliului
Judeţean Alba nr.
185/27.08.2019

3. Adresa nr.
3781/20.09.2019: s-a supus spre aprobare Hotărârea Consiliului
modificarea statului de funcţii (transformarea postului vacant de Judeţean Alba nr. 216/
bibliotecar gradul IA, studii superioare de lungă durată în
24.10.2019
bibliotecar debutant, studii superioare de lungă durată de la Sala
de lectură ).

În anul 2020, în perioada raportată 01.01.2020 – 14.09.2020, au fost întocmite documentele necesare
în vederea aprobării numărului total de posturi, statului de funcţii şi a organigramei şi supuse apoi spre
aprobare Consiliului Judeţean Alba.
Situaţia acestora este următoarea:
Nr.
Solicitări
crt.
1.

Adresa nr. 281/23.01.2020: s-a supus spre aprobare modificarea
statului de funcţii:
a) la Secţia Periodice: 1 post de bibliotecar debutant cu studii
superioare de lungă durată se transformă în bibliotecar gradul II
cu studii superioare de lungă durată, ca urmare a promovării în
grad profesional al titularului postului;
b) transformarea postului vacant de bibliotecar gradul I, studii
superioare de scurtă durată de la Secţia Copii, în bibliotecar
debutant, studii superioare de lungă durată. Postul a devenit
vacant începând cu data de 30 decembrie 2019, ca urmare a
pensionării titularului postului.
c) trecerea postului de bibliotecar gradul II, cu studii superioare

Aprobări
Hotărârea Consiliului
Judeţean Alba nr.
38/14.02.2020:
S-a aprobat punctul a),
respectiv 1 post de
bibliotecar debutant cu
studii superioare de
lungă durată de la
Secţia Periodice s-a
transformat în
bibliotecar gradul II cu
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de lungă durată, ocupat de doamna Cioflică Liudmila, de la Secţia
Metodică şi Animaţie culturală la Secţia Copii. Această
modificare este necesară pentru buna desfăşurare a activităţii
Secţiei Copii, întrucât prin pensionarea în perioada noiembrie –
decembrie 2019 a salariatelor care ocupau cele două posturi din
cadrul Secţiei Copii, această secţie a rămas fără personal care să
deservească utilizatorii.
d) trecerea postului de bibliotecar gradul IA, cu studii superioare
de lungă durată, ocupat de doamna Dad Roxana Maria de la
Filiala Cetate la Secţia Metodică şi Animaţie culturală. Această
modificare este necesară pentru buna desfăşurare a activităţii
Secţiei Metodică şi Animaţie culturală, care a rămas fără personal
ca urmare a propunerii de mai sus.
e) transformarea postului vacant de bibliotecar gradul IA, studii
superioare de lungă durată de la Filiala Ampoi, în bibliotecar
debutant, studii superioare de lungă durată. Postul a devenit
vacant începând cu data de 23 octombrie 2019, ca urmare a
pensionării titularului postului.
f) transformarea postului vacant de bibliotecar treapta IA, studii
medii de la Secţia Copii, în bibliotecar debutant, studii superioare
de lungă durată şi trecerea lui la Filiala Cetate. Postul a devenit
vacant începând cu data de 04 noiembrie 2019, ca urmare a
pensionării titularului postului.

studii superioare de
lungă durată, ca urmare
a promovării în grad
profesional al titularului
postului

2. Adresa nr.1977/22.05.2020: s-a supus spre aprobare modificarea
statului de funcţii şi a organigramei:
a) la Secţia Prelucrare carte: 1 post de bibliotecar debutant cu
studii superioare de lungă durată se transformă în bibliotecar
gradul II cu studii superioare de lungă durată, ca urmare a
promovării în grad profesional al titularului postului. Trecerea
postului astfel transformat de la Secţia Prelucrare carte la Secţia
Copii. Această modificare este necesară pentru buna desfăşurare
a activităţii Secţiei Copii, întrucât prin pensionarea în perioada
noiembrie – decembrie 2019 a salariatelor care ocupau cele două
posturi din cadrul Secţiei Copii, această secţie a rămas fără
personal care să deservească utilizatorii.
b) transformarea postului vacant de bibliotecar gradul I, studii
superioare de scurtă durată de la Secţia Copii, în bibliotecar
debutant, studii superioare de lungă durată. Postul a devenit
vacant începând cu data de 30 decembrie 2019, ca urmare a
pensionării titularului postului.
c) trecerea postului de bibliotecar gradul II, cu studii superioare
de lungă durată, ocupat de doamna Cioflică Liudmila, de la Secţia
Metodică şi Animaţie culturală la Secţia Copii. Această
modificare este necesară pentru buna desfăşurare a activităţii
Secţiei Copii, întrucât prin pensionarea în perioada noiembrie –
decembrie 2019 a salariatelor care ocupau cele două posturi din
cadrul Secţiei Copii, această secție a rămas fără personal care să
deservească utilizatorii.
d) trecerea postului de bibliotecar gradul IA, cu studii superioare
de lungă durată, ocupat de doamna Dad Roxana Maria de la
Filiala Cetate la Secţia Metodică şi Animaţie culturală. Această

Hotărârea Consiliului
Judeţean Alba nr. 152/
16.07.2020:
S-a aprobat de la
punctul a) transformarea
unui post de bibliotecar
debutant cu studii
superioare de lungă
durată de la Secţia
Periodice în bibliotecar
gradul II cu studii
superioare de lungă
durată, ca urmare a
promovării în grad
profesional al titularului
postului
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modificare este necesară pentru buna desfăşurare a activităţii
Secţiei Metodică şi Animaţie culturală, care a rămas fără personal
ca urmare a propunerii de mai sus.
e) transformarea postului vacant de bibliotecar gradul IA, studii
superioare de lungă durată de la Filiala Ampoi, în bibliotecar
debutant, studii superioare de lungă durată. Postul a devenit
vacant începând cu data de 23 octombrie 2019, ca urmare a
pensionării titularului postului.
f) transformarea postului vacant de bibliotecar treapta IA, studii
medii de la Secţia Copii, în bibliotecar debutant, studii superioare
de lungă durată şi trecerea lui la Filiala Cetate. Postul a devenit
vacant începând cu data de 04 noiembrie 2019, ca urmare a
pensionării titularului postului.
3. Adresa nr.3317/24.08.2020: s-a supus spre aprobare modificarea
statului de funcţii şi a organigramei:
a) la Secţia Prelucrare carte: trecerea postului de bibliotecar
gradul II, cu studii superioare de lungă durată, ocupat de doamna
Petruţ Emilia de la Secţia Prelucrare carte la Secţia Copii.
Această modificare este necesară pentru buna desfăşurare a
activităţii Secţiei Copii, întrucât prin pensionarea în perioada
noiembrie – decembrie 2019 a salariatelor care ocupau cele două
posturi din cadrul Secţiei Copii, această secţie a rămas fără
personal care să deservească utilizatorii.
b) transformarea postului vacant de bibliotecar gradul I, studii
superioare de scurtă durată de la Secţia Copii, în bibliotecar
debutant, studii superioare de lungă durată. Postul a devenit
vacant începând cu data de 30 decembrie 2019, ca urmare a
pensionării titularului postului.
c) trecerea postului de bibliotecar gradul II, cu studii superioare
de lungă durată, ocupat de doamna Cioflică Liudmila, de la Secţia
Metodică şi Animaţie culturală la Secţia Copii. Această modificare
este necesară pentru buna desfăşurare a activităţii Secţiei Copii,
întrucât prin pensionarea în perioada noiembrie – decembrie
2019 a salariatelor care ocupau cele două posturi din cadrul
Secţiei Copii, această secție a rămas fără personal care să
deservească utilizatorii.
d) trecerea postului de bibliotecar gradul IA, cu studii superioare
de lungă durată, ocupat de doamna Dad Roxana Maria de la
Filiala Cetate la Secţia Metodică şi Animaţie culturală. Această
modificare este necesară pentru buna desfăşurare a activităţii
Secţiei Metodică şi Animaţie culturală, care a rămas fără personal
ca urmare a propunerii de mai sus.
e) transformarea postului vacant de bibliotecar gradul IA, studii
superioare de lungă durată de la Filiala Ampoi, în bibliotecar
debutant, studii superioare de lungă durată. Postul a devenit
vacant începând cu data de 23 octombrie 2019, ca urmare a
pensionării titularului postului.
f) transformarea postului vacant de bibliotecar treapta IA, studii
medii de la Secţia Copii, în bibliotecar debutant, studii superioare
de lungă durată şi trecerea lui la Filiala Cetate. Postul a devenit
vacant începând cu data de 04 noiembrie 2019, ca urmare a

-
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pensionării titularului postului.
În ceea ce privește sistemul de control intern managerial, la data de 14.09.2020, Biblioteca
Județeană „Lucian Blaga” Alba are elaborate și actualizate 96 de proceduri formalizate pe procese sau
activități, din care 30 de proceduri de sistem și 66 de proceduri operaționale.
Având în vedere contextul epidemiologic actual, pe perioada stării de urgenţă şi a stării de alertă
instituite pe teritoriul României, prin deciziile emise de către managerul Bibliotecii Județene „Lucian Blaga”
Alba au fost stabilite măsuri speciale de funcționare ale instituției în vederea prevenţiei în raport cu utilizatorii
de bibliotecă şi cu echipa bibliotecii.
De asemenea, începând cu data de 16.03.2020 salariații instituției au fost monitorizați zilnic, prin
completarea de către aceștia a Fișei pentru evaluarea riscului de îmbolnăvire / infecție cu COVID-19 la
angajați, rezultatele monitorizării fiind comunicate zilnic Consiliului Județean Alba.
În această perioadă un salariat al bibliotecii a fost diagnosticat cu COVID-19, ca urmare a intrării în
contact direct cu un membru al familiei, bolnav cu COVID -19.
Menționăm că pe perioada stării de urgență, în perioada 10.04.2020 – 14.05.2020, 16 salariați și-au
desfășurat activitatea în regim de telemuncă, iar 7 salariați și-au desfășurat activitatea la sediul instituției, în
vederea asigurării activităților curente ale acesteia.
Pentru buna desfăşurare a activităţii, managerul instituţiei a convocat şedinţe tehnice de lucru cu
echipa bibliotecii pe WhatsApp, cu o frecvență zilnică.
Monitorizarea activității salariaților s-a efectuat prin întocmirea de către aceștia a rapoartelor de
activitate zilnică, predate săptămânal.
2. Propuneri privind modificarea reglementărilor interne
În anul 2017 s-a actualizat Regulamentul de organizare şi funcţionare al Bibliotecii Judeţene „Lucian
Blaga” Alba şi a fost aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 218/29.06.2017.
De asemenea au fost actualizate următoarele regulamente şi supuse spre analiză Consiliului de
Administraţie al Bibliotecii Judeţene „Lucian Blaga” Alba:
 Regulamentul intern al Bibliotecii Judeţene „Lucian Blaga” Alba;
 Codul de conduită etică al personalului Bibliotecii Judeţene „Lucian Blaga” Alba;
Ca urmare a implementării proiectului 7.4 Voluntarii bibliotecii, pentru buna desfăşurare a acestuia s-a
întocmit Regulamentul intern pentru reglementarea activităţilor de voluntariat din cadrul Bibliotecii Judeţene
„Lucian Blaga” Alba.
În anul 2017 au fost actualizate fişele postului salariaţilor instituţiei, când a fost cazul.
În anul 2018 s-a actualizat Regulamentul de organizare şi funcţionare al Bibliotecii Judeţene „Lucian
Blaga” Alba şi a fost aprobat prin:
- Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 76/28.03.2018;
- Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 200/26.07.2018.
De asemenea, au fost actualizate şi aprobate următoarele regulamente ale instituţiei:
 Regulamentul intern al Bibliotecii Judeţene „Lucian Blaga” Alba: 2 actualizări, aprobate prin Decizia nr.
7/30.01.2018 şi Decizia nr. 34/15.05.2018, emise de managerul bibliotecii;
 Codul de conduită etică al personalului Bibliotecii Judeţene „Lucian Blaga” Alba: 1 actualizare,
aprobată prin Decizia nr. 9/30.01.2018 emisă de managerul bibliotecii;
 Regulamentul intern pentru reglementarea activităţilor de voluntariat din cadrul Bibliotecii Judeţene
„Lucian Blaga” Alba: 1 actualizare, aprobată prin Decizia nr. 8/30.01.2018 emisă de managerul
bibliotecii.
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În anul 2018 s-a negociat și s-a încheiat Contractul Colectiv de Muncă între instituție și Sindicatul
Bibliotecarilor din Județul Alba. Acesta a fost înregistrat în Registrul Unic de Evidență al
Inspectoratului teritorial de Muncă Alba sub nr. 2951/22.06.2018.
În anul 2018 au fost actualizate toate fişele postului ale salariaţilor Bibliotecii Judeţene „Lucian Blaga”
Alba, şi ori de câte ori a fost cazul.
În anul 2019, au fost actualizate şi aprobate următoarele regulamente ale instituţiei:
 Regulamentul de organizare și funcționare al Comisiei de monitorizare, al Secretariatului tehnic care
asistă Comisia de monitorizare, în vederea implementării și dezvoltării sistemului de control intern
managerial din cadrul al Bibliotecii Judeţene „Lucian Blaga” Alba: 1 actualizare aprobată prin Decizia
nr. 165/11.11.2019 emisă de managerul bibliotecii.
 Regulamentul de organizare și funcționare al Echipei de gestionare a riscurilor din cadrul al Bibliotecii
Judeţene „Lucian Blaga” Alba: 1 actualizare aprobată prin Decizia nr. 166/11.11.2019 emisă de
managerul bibliotecii;
 Regulamentul de funcţionare – Serviciul pentru public: 1 actualizare aprobată prin Decizia nr.
211/19.12.2019 emisă de managerul bibliotecii.
În anul 2019, s-a supus spre aprobarea Consiliului Judeţean Alba actualizarea Regulamentului de
organizare şi funcţionare al Bibliotecii Judeţene „Lucian Blaga” Alba.
De asemenea, în anul 2019 au fost actualizate toate fişele postului ale salariaţilor Bibliotecii Judeţene
„Lucian Blaga” Alba, ori de câte ori a fost cazul.
În anul 2020, în perioada raportată 01.01.2020 – 14.09.2020, a fost aprobat Regulamentul privind
donaţia de carte/ periodice al Bibliotecii Judeţene „Lucian Blaga” Alba prin Decizia nr. 98/19.16.2020 emisă de
managerul bibliotecii.
În perioada 01.01.2020 – 14.09.2020, a fost analizat Regulamentului de organizare şi funcţionare al
Bibliotecii Judeţene „Lucian Blaga” Alba şi apoi a fost supus spre aprobarea Consiliului Judeţean Alba
actualizarea acestuia, astfel:
Nr.
Solicitări
Aprobări
crt.
1. Adresa nr. 281/23.01.2020: actualizarea Regulamentului de
organizare şi funcţionare al Bibliotecii Judeţene „Lucian Blaga”
Alba.

-

2. Adresa nr. 1977/22.05.2020: actualizarea Regulamentului de
organizare şi funcţionare al Bibliotecii Judeţene „Lucian Blaga”
Alba.

-

3. Adresa nr. 3318/24.08.2020: actualizarea Regulamentului de
organizare şi funcţionare al Bibliotecii Judeţene „Lucian Blaga”
Alba.

-

De asemenea, în perioada 01.01.2020 – 14.09.2020 au fost actualizate toate fişele postului ale
salariaţilor Bibliotecii Judeţene „Lucian Blaga” Alba, ori de câte ori a fost cazul.
3. Sinteza activităţii organismelor colegiale de conducere
În cursul anului 2017, Consiliul de Administraţie al Bibliotecii Judeţene „Lucian Blaga” Alba s-a
întrunit în 4 şedinţe, atunci când s-a considerat necesar de către conducerea instituţiei, făcând propuneri de
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îmbunătăţire a activităţii instituţiei, stabilind programul de funcţionare al bibliotecii şi programul de participare la
unele manifestări culturale.
De asemenea, pentru buna desfăşurare a activităţii, am convocat şedinţe cu responsabilii de proiect
ori de câte ori a fost nevoie.
Menţionăm că toate şedinţele organizate au fost cu rol consultativ.
În cursul anului 2018, Consiliul de administraţie al Bibliotecii Judeţene „Lucian Blaga” Alba s-a
întrunit în 4 şedinţe, atunci când s-a considerat necesar de către conducerea instituţiei, făcând propuneri de
îmbunătăţire a activităţii instituţiei, stabilind programul de funcţionare al bibliotecii, programul de participare la
unele manifestări culturale şi responsabilii de proiect şi a responsabililor de proiect adjunct în cadrul
Programului minimal 2018 şi al Programului 2018 Plus.
În cursul anului 2018, Consiliul ştiinţific al Bibliotecii Judeţene „Lucian Blaga” Alba s-a întrunit într-o
şedinţă, în vederea stabilirii responsabililor de proiect şi a responsabililor de proiect adjunct în cadrul
Programului minimal 2018 şi al Programului 2018 Plus.
De asemenea, pentru buna desfăşurare a activităţii, am convocat şedinţe tehnice de lucru cu
responsabilii de proiect.
Menţionăm că toate şedinţele organizate au fost cu rol consultativ.
În cursul anului 2019, Consiliul de administraţie al Bibliotecii Judeţene „Lucian Blaga” Alba s-a
întrunit în 4 şedinţe, atunci când s-a considerat necesar de către conducerea instituţiei, făcând propuneri de
îmbunătăţire a activităţii instituţiei, stabilind responsabilii de proiect şi a responsabililor de proiect adjunct în
cadrul Programului minimal 2019 şi al Programului 2019 Plus, precum și programul de funcţionare al bibliotecii
și programul de participare la unele manifestări culturale.
În cursul anului 2019, Consiliul ştiinţific al Bibliotecii Judeţene „Lucian Blaga” Alba s-a întrunit în 3
şedinţe, atunci când s-a considerat necesar de către conducerea instituţiei, făcând propuneri de modernizare
a serviciului de împrumut/ consultare al instituției, de dezvoltare a colecțiilor și a bazei de date în instituție și de
stabilire a responsabililor de proiect şi a responsabililor de proiect adjunct în cadrul Programului minimal 2019
şi al Programului 2019 Plus.
De asemenea, pentru buna desfăşurare a activităţii, am convocat şedinţe tehnice de lucru cu
responsabilii de proiect ori de câte ori a fost nevoie, cu o frecvență zilnică. Menţionăm că toate şedinţele
organizate au fost cu rol consultativ.
În cursul anului 2020, în perioada raportată 01.01.2020 – 14.09.2020, Consiliul de administraţie al
Bibliotecii Judeţene „Lucian Blaga” Alba s-a întrunit în 2 şedinţe, atunci când s-a considerat necesar de către
conducerea instituţiei, făcând propuneri de îmbunătăţire a activităţii instituţiei, de stabilire a programului de
funcţionare al bibliotecii în relaţiile cu publicul, de analiză pe aspecte cu privire la salarizarea personalului
(spor pentru condiții de muncă).
În perioada 01.01.2020 – 14.09.2020, Consiliul ştiinţific al Bibliotecii Judeţene „Lucian Blaga” Alba s-a
întrunit într-o şedinţă, atunci când s-a considerat necesar de către conducerea instituţiei, pentru a analiza şi
viza Regulamentul privind donaţia de carte/ periodice al Bibliotecii Judeţene „Lucian Blaga” Alba.
De asemenea, pentru buna desfăşurare a activităţii, am convocat şedinţe tehnice de lucru cu
responsabilii de proiect ori de câte ori a fost nevoie, cu o frecvență zilnică. Menţionăm că toate şedinţele
organizate au fost cu rol consultativ.
4. Dinamica şi evoluţia resurselor umane ale instituţiei (fluctuaţie, cursuri, evaluare,
promovare, motivare/ sancţionare);
Personalul Bibliotecii Judeţene „Lucian Blaga” Alba îşi desfăşoară activitatea conform organigramei
şi statului de funcţii, stabilite în funcţie de numărul total de posturi aprobate de Consiliul Judeţean Alba,
conform reglementărilor legale în vigoare.
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ANUL 2017
La sfârşitul anului 2017, structura personalului se prezintă astfel:
Total posturi: 29, din care:
● Personal/ funcţii de conducere: 1
din care: contabil şef: 1
● Personal/ funcţii de execuţie: 28
din care:
○ personal de specialitate: 21
- bibliotecari: 18
- bibliograf: 1
- inginer de sistem: 1
- operator date: 1
○ personal administrativ: 3
 economist: 1
 inginer: 1
 secretar – dactilograf: 1
○personal deservire: 4
 muncitor calificat (legător carte): 1
 şofer: 1
 îngrijitori: 2
a) Angajări de personal:
În anul 2017 în cadrul Bibliotecii Judeţene „Lucian Blaga”Alba nu s-au efectuat angajări de personal.
Pentru buna desfăşurare a activităţii instituţiei, în anul 2017 Biblioteca Judeţeană „Lucian Blaga” Alba
a solicitat Consiliului Judeţean Alba aprobarea organizării concursului pentru ocuparea următoarelor posturi:
Nr.
crt.

Solicitări

Aprobări

1.

2 posturi de bibliotecar cu studii superioare, pe perioadă determinată, prin
adresa nr. 1171/02.08.2017;

-

2.

1 post inginer cu studii superioare, pe perioadă nedeterminată,
prin adresa nr. 1334/29.08.2017.

-

b) Plecări:
În anul 2017 au încetat două contracte individuale de muncă, ca urmare a pensionării titularilor
posturilor, astfel:
 în data de 21.04.2017: titularul postului de magaziner – îndeplineşte cumulativ condiţiile de vârstă
standard şi a stagiului minim de cotizare;
 în data de 17.10.2017: titularul postului de operator date – îndeplineşte cumulativ condiţiile de vârstă
standard şi a stagiului minim de cotizare.
Începând cu data de 01.08.2017, contractul individual de muncă al doamnei Smadea Cristina a fost
suspendat, ca urmare a detaşării la Teatrul de Păpuşi „Prichindel” Alba Iulia, conform art. 45 Codul Muncii.
c) Cursuri de pregătire profesională:
În anul 2017, 14 salariaţi ai Bibliotecii Judeţene „Lucian Blaga” Alba au participat la 3 cursuri de
perfecţionare profesională şi la 4 instruiri de specialitate, astfel:
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Cursuri de perfecţionare profesională:
a) Curs: „Achiziţii publice”:
 organizator: SC Expert Diplomatic Project SRL Bucureşti
 s-a desfăşurat în perioada 20 – 21 aprilie 2017, la Alba Iulia
 valoare curs: 600 lei
 a participat: Bolca Luciana Claudia, inginer de sistem
 la sfârşitul cursului s-a eliberat Certificat de participare
b) Curs: „Prelucrarea informaţiilor în format UNIMARC – partea I. UNIMARC Bibliografic”
 organizator: Asociaţia Naţională a Bibliotecarilor şi Bibliotecilor Publice din România
 s-a desfăşurat în perioada 25 – 29 septembrie 2017, la Alba Iulia
 valoare curs: 7.200 lei
 la sfârşitul cursului s-au eliberat Diplome
 au participat: Avram Monica, bibliotecar
Colda Felicia, bibliotecar
Dad Roxana Maria, bibliotecar
Damşa Victoria, bibliotecar
Danciu Eugenia, bibliotecar
Floroian Daniela, bibliotecar
Măriuţă Codruţa Cipriana, bibliotecar
Miron Laura Anca, bibliotecar
Pienar Ana-Maria, bibliograf
Preda Loredana, bibliotecar
Vârciu Casandra Paraschiva Nicoleta, bibliotecar
c) Curs: „Achiziţia de documente de bibliotecă – SEAP- Simulări practice www.e-licitaţie.ro”:
 organizator: MAAP Consulting Veiss SRL Cluj Napoca
 s-a desfăşurat în perioada 23 – 27 octombrie 2017, la Cluj Napoca
 valoare curs: 2.100 lei
 au participat: Iova Dana, bibliotecar
Măriuţă Codruţa Cipriana, bibliotecar
 la sfârşitul cursului s-au eliberat Certificate de participare
Instruiri de specialitate:
a) Conferinţa „Design Thinking for Libraries”:
 organizatori: Biblioteca Judeţeană „Christian Tell” Gorj şi Fundaţia Progress
 s-a desfăşurat în perioada 6 – 7 aprilie 2017, la Târgu Jiu
 a participat: Colda Felicia, bibliotecar
b) Conferinţa ANBPR BiblioPUBLICĂ:
 organizator: Asociaţia Naţională a Bibliotecarilor şi Bibliotecilor Publice din România
 s-a desfăşurat în perioada 27 – 28 aprilie 2017, la Bucureşti
 au participat: Stâncel Silvan-Theodor, manager
Colda Felicia, bibliotecar
c) Conferinţa ANBPR BIBLIONEXT:
 organizator: Asociaţia Naţională a Bibliotecarilor şi Bibliotecilor Publice din România
 s-a desfăşurat în perioada 3 – 4 octombrie 2017, la Cluj Napoca
 au participat: Stâncel Silvan-Theodor, manager
Avram Monica, bibliotecar
Colda Felicia, bibliotecar
Măriuţă Codruţa Cipriana, bibliotecar
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Pienar Ana-Maria, bibliograf
 s-au eliberat Diplome de participare
d) schimb de experienţă:
 locul: Biblioteca Judeţeană „Ovid Densuşianu” Hunedoara – Deva
 data: 26 octombrie 2017, la Deva
 au participat: Floroian Daniela, bibliotecar
Pienar Ana-Maria, bibliograf
Preda Loredana, bibliotecar
Petruţ Emilia, muncitor calificat (legător carte)
Situaţia participării salariaţilor Bibliotecii Judeţene „Lucian Blaga” Alba în anul 2017 la cursuri de
pregătire profesională, conferinţe şi schimburi de experienţă este următoarea:
Nr.
crt.

Numele şi prenumele

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Avram Monica
Bolca Luciana Claudia
Colda Felicia
Dad Roxana Maria
Damşa Victoria
Danciu Eugenia
Floroian Daniela
Iova Dana
Măriuţă Codruţa Cipriana
Miron Laura Anca
Petruţ Emilia

12 Pienar Ana-Maria
13 Preda Loredana
14 Vârciu Casandra Paraschiva
Nicoleta
Total:

Funcţia

bibliotecar
Inginer de sistem
bibliotecar
bibliotecar
bibliotecar
bibliotecar
bibliotecar
bibliotecar
bibliotecar
bibliotecar
muncitor calificat
(legător carte)
bibliograf
bibliotecar
bibliotecar

Participări la:
cursuri de
conferinţe
pregătire
profesională
1
1
1
1
3
1
1
1
1
1
2
1
1
-

schimb de
experienţă
1
1

1
1
1

1
-

1
1
-

14

6

4

d) Evaluarea performanţelor individuale ale personalului bibliotecii:
Evaluarea performanţelor individuale ale personalului Bibliotecii Judeţene „Lucian Blaga” Alba s-a
realizat pe baza criteriilor de evaluare profesională specifice fiecărui post.
Evaluarea performanţelor individuale ale personalului bibliotecii s-a efectuat în cursul lunii ianuarie
2018 pentru activitatea desfăşurată în anul 2017. În urma evaluării, salariaţii bibliotecii au obţinut calificativul
„foarte bine”.
De asemenea, în cursul anului 2017, s-au efectuat evaluările performanţelor individuale ale salariaţilor
cărora le-au încetat / suspendat contractele individuale de muncă. În urma evaluării, doi salariaţi au obţinut
calificativul „foarte bine” şi un salariat a obţinut calificativul „bine”.
e) Promovare
În anul 2017 s-au efectuat următoarele avansări ale personalului încadrat pe funcţii de execuţie în
gradaţia corespunzătoare tranşei de vechime în muncă:
 la data de 01.04.2017: 1 bibliotecar gradul I, studii superioare de lungă durată (din gradaţia 2 în
gradaţia 3, corespunzător celor 10 ani vechime în muncă);
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 la data de 01.08.2017: 1 economist specialist IA, studii superioare de lungă durată (din gradaţia 4 în
gradaţia 5, corespunzător celor 20 ani vechime în muncă);
 la data de 01.10.2017: 1 îngrijitor, studii medii (din gradaţia 3 în gradaţia 4, corespunzător celor 15 ani
vechime în muncă);
 la data de 01.12.2017: 1 inginer de sistem gradul IA, studii superioare de lundă durată (din gradaţia 4
în gradaţia 5, corespunzător celor 20 ani vechime în muncă).
f) Voluntarii bibliotecii
În perioada mai - decembrie 2017, 7 606 de utilizatori (estimat iniţial: 3.440 utilizatori) au beneficiat și
de munca prestată de cei 10 voluntari ai Bibliotecii Judeţene „Lucian Blaga” Alba.
Voluntarii Bibliotecii Judeţene „Lucian Blaga” Alba au fost implicaţi în 8 proiecte şi au efectuat 379 ore
de voluntariat, astfel:
 1.1 Clubul de lectură
 1.3 Bibliovacanţa
 3.2 Biblioteca virtuală
 4.1 Târgul de Carte „Alba Transilvana”
 4.7 Gala poeziei româneşti contemporane – Lista lui Manolescu
 4.8 Verbum
 7.5 Parteneriate
 8.1 Zilele Bibliotecii Judeţene „Lucian Blaga” Alba
La sfârşitul perioadei de voluntariat, voluntarilor li s-au eliberat rapoarte de activitate şi certificate de
voluntariat.
g) Persoane care au efectuat muncă neremunerată în folosul comunităţii, trimise de Parchetul de
pe lângă Judecătoria Alba Iulia şi de Serviciul de Probaţiune Alba:
 număr: 8 persoane, din care 2 persoane nu s-au prezentat la Biblioteca Judeţeană „Lucian Blaga”
Alba în vederea efectuării muncii neremunerată în folosul comunităţii, iar prin adresele nr.
370/06.04.2017 şi nr. 272/07.02.2018 au fost înştiinţate Judecătoria Alba Iulia, respectiv Parchetul de
pe lângă Judecătoria Alba Iulia;
 s-au emis decizii privind stabilirea supraveghetorilor, a programului şi a activităţilor în care este
implicată persoana care efectuează muncă neremunerată în folosul comunităţii;
 s-au întocmit situaţii privind prezenţa la Biblioteca Judeţeană „Lucian Blaga” Alba în vederea efectuării
muncii neremunerate în folosul comunităţii;
 s-au întocmit adrese către Parchetul de pe lângă Judecătoria Alba Iulia, Inspectoratul de Poliţie
Judeţean Alba şi Serviciul de Probaţiune Alba la terminarea efectuării muncii neremunerate în folosul
comunităţii;
 adeverinţe eliberate persoanelor care au efectuat muncă neremunerată în folosul comunităţii.
ANUL 2018
La sfârşitul anului 2018, structura personalului se prezintă astfel:
Total posturi: 32, din care:
○ Personal/ funcţii de conducere: 1
din care: contabil şef: 1
○ Personal/ funcţii de execuţie: 31
din care:
○ personal de specialitate: 24
- bibliotecari: 18
- bibliograf: 1
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- inginer de sistem: 2
- redactor: 1
- tehnoredactor: 1
- secretar de redacţie: 1
○ personal administrativ: 3
- inspector de specialitate 2
- secretar – dactilograf: 1
○personal deservire: 4
- muncitor calificat (legător carte): 1
- şofer: 1
- îngrijitori: 2
a) Angajări de personal:
Pentru buna desfăşurare a activităţii instituţiei, în anul 2018 Biblioteca Judeţeană „Lucian Blaga” Alba
a solicitat Consiliului Judeţean Alba aprobarea organizării concursului pentru ocuparea următoarelor posturi:
Nr.
crt.

Solicitări

Aprobări

1.

3 posturi de bibliotecar cu studii superioare, 1 post de inginer, 1 post de
operator date, prin adresa nr. 239/02.02.2018.

-

2.

1 post de bibliotecar debutant cu studii superioare de lungă durată la Sala
de lectură, prin adresa nr. 654/04.04.2018.

Aviz nr.
8419/02.05.2018

3.

1 post de inginer cu studii superioare de lungă durată, 1 post de
bibliotecar (pe perioadă determinată), prin adresa nr. 1587/ 03.07.2018.

-

4.

2 posturi de bibliotecar cu studii superioare de lungă durată, prin adresa
nr. 2482/16.10.2018.

-

5.

2 posturi de bibliotecar cu studii superioare, 1 post de inspector de
specialitate prin adresa nr. 3014/07.12.2018.

Aviz nr.
24859/10.12.2018

În anul 2018 în cadrul Bibliotecii Judeţene „Lucian Blaga” Alba s-au efectuat:
-

-

în data de 01.05.2018 preluarea activităţii Redacţiei „Discobolul” de la Centrul de Cultură
„Augustin Bena” Alba cu 2 salariaţi: 1 redactor gradul I, studii superioare de lungă durată şi 1
secretar de redacţie gradul II, studii superioare de lungă durată;
în data de 02.07.2018, 1 angajare de personal: pe postul contractual vacant de bibliotecar
debutant, studii superioare de lungă durată la Sala de lectură (care a plecat la solicitarea
angajatului la finele perioadei de probă de 90 de zile).

În cursul lunii decembrie 2018, în urma avizului favorabil al Consiliului Judeţean Alba nr.
24859/10.12.2018 au fost scoase la concurs 3 posturi contractuale vacante, după cum urmează :
-

1 post de bibliotecar debutant cu studii superioare de lungă durată la Sala de lectură;
1 post de bibliotecar debutant cu studii superioare de lungă durată la Secţia Metodică şi Animaţie
culturală;
1 post de inspector de specialitate gradul IA, studii superioare de lungă durată la compartimentul
Administrativ.

b) Plecări:
În anul 2018 au plecat din Biblioteca Judeţeană „Lucian Blaga” Alba 6 salariaţi, după cum urmează:
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● ca urmare a pensionării titularilor posturilor, au încetat contractele individuale de muncă ale acestora:
 în data de 23.06.2018: titularul postului de bibliotecar gradul IA, studii superioare de lungă durată de la
Secţia Periodice îndeplineşte cumulativ condiţiile de vârstă standard şi a stagiului minim de cotizare;
 în data de 06.07.2018: titularul postului de bibliotecar treapta IA, studii medii de la Secţia Prelucrare
carte îndeplineşte cumulativ condiţiile de vârstă standard şi a stagiului minim de cotizare;
 în data de 20.12.2018, a încetat contractul individual de muncă a titularului postului de şofer I, studii
medii de la compartimentul Deservire, conform art. 56 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 53/2003 – Codul
muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
● în data de 01.02.2018: prin demisie, a încetat contractul individual de muncă a titularului postului de
bibliotecar, gradul I, studii superioare de lungă durată de la Sala de lectură, conform art. 81 din Legea nr.
53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
● în data de 01.08.2018: cu acordul părţilor, a încetat contractul individual de muncă a titularului postului
de bibliotecar, gradul I, studii superioare de lungă durată de la Secţia Metodică şi Animaţie culturală, conform
art. 55 lit. b) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
● în data de 21.09.2018, la sfârşitul perioadei de probă, la solicitarea angajatului, a încetat contractul
individual de muncă a titularului postului de bibliotecar, debutant, studii superioare de lungă durată de la Sala
de lectură, conform art. 31 alin. (3) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările și
completările ulterioare.
c) Cursuri de pregătire profesională:
În anul 2018, 14 salariaţi ai Bibliotecii Judeţene „Lucian Blaga” Alba au participat la 2 cursuri de
perfecţionare profesională şi 2 salariaţi la 1 instruire de specialitate, astfel:
1) cursuri de perfecţionare profesională:
a) Curs: „Regulamentul (UE) 679/2016 privind protecţia datelor cu caracter personal”:
 organizator: SC Expert Media Diplomatic SRL Bucureşti
 s-a desfăşurat în perioada 11 – 12 iunie 2018, la Casa de Cultură a Sindicatelor Alba
Iulia
 valoare curs: 1.300 lei
 au participat: Vesa Elena, contabil şef
Copândean Maria, inspector de specialitate
 la sfârşitul cursului s-au eliberat Certificate de participare
b) Curs: „Tehnici de cunoaştere şi comunicare cu segmente de public din bibliotecă”
 organizator: Asociaţia Naţională a Bibliotecarilor şi Bibliotecilor Publice din România
 s-a desfăşurat în perioada 01 – 05 octombrie 2018, la Biblioteca Judeţeană „Lucian
Blaga” Alba
 valoare curs: 8.580 lei
 la sfârşitul cursului s-au eliberat Diplome
 au participat: Avram Monica, bibliotecar
Boca Monica, secretar-dactilograf
Dad Roxana Maria, bibliotecar
Danciu Eugenia, bibliotecar
Floroian Daniela, bibliotecar
Iova Dana, bibliotecar
Măriuţă Codruţa Cipriana, bibliotecar
Miron Laura Anca, bibliotecar
Oarga Cornelia, bibliotecar
Paşca Petronela, secretar de redacție
Pienar Ana-Maria, bibliograf
Zaharie Mariana, bibliotecar
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2) instruiri de specialitate:
Conferinţa naţională pentru bibliotecari „Centenarul Marii Uniri – Un secol de Carte Românească”:
 organizator: Asociaţia Naţională a Bibliotecarilor şi Bibliotecilor Publice din România
 s-a desfăşurat în data de 14 decembrie 2018, la Palatul Culturii din Târgu Mureş
 au participat: Stâncel Silvan-Theodor, manager
Colda Felicia, bibliotecar
Iova Dana, bibliotecar
Situaţia participării salariaţilor Bibliotecii Judeţene „Lucian Blaga” Alba în anul 2018 la cursuri de
pregătire profesională şi instruiri de specialitate este următoarea:
Nr.
crt.

Numele şi prenumele

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Vesa Elena
Avram Monica
Boca Monica
Colda Felicia
Copândean Maria
Dad Roxana Maria
Danciu Eugenia
Floroian Daniela
Iova Dana
Măriuţă Codruţa Cipriana
Miron Laura Anca
Oarga Cornelia
Pașca Petronela
Pienar Ana-Maria
Zaharie Mariana
Total:

Funcţia

contabil șef
bibliotecar
secretar-dactilograf
bibliotecar
inspector de specialitate
bibliotecar
bibliotecar
bibliotecar
bibliotecar
bibliotecar
bibliotecar
bibliotecar
secretar de redacție
bibliograf
bibliotecar

Participări la:
cursuri de pregătire
instruiri de
profesională
specialitate
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
14

1
1
2

d) Evaluarea performanţelor individuale ale personalului bibliotecii:
Evaluarea performanţelor individuale ale personalului Bibliotecii Judeţene „Lucian Blaga” Alba s-a
realizat pe baza criteriilor de evaluare profesională specifice fiecărui post.
Evaluarea performanţelor individuale ale personalului bibliotecii s-a efectuat în cursul lunii ianuarie
2019 pentru activitatea desfăşurată în anul 2018. În urma evaluării, 21 de salariaţi ai bibliotecii au obţinut
calificativul „foarte bine” şi un salariat a obţinut calificativul „bine”.
De asemenea, în cursul anului 2018, s-au efectuat evaluările performanţelor individuale ale salariaţilor
cărora le-au încetat contractele individuale de muncă, precum şi a celui care a fost promovat în grad. În urma
evaluării, 5 salariaţi au obţinut calificativul „foarte bine” şi un salariat a obţinut calificativul „nesatisfăcător”.

-

e) Promovare
● În anul 2018 s-au organizat următoarele examene de promovare pentru personalul instituţiei:
examen de promovare în grad profesional, în urma căruia salariatul a fost promovat din bibliograf
gradul II, studii superioare de lungă durată în bibliograf gradul I, studii superioare de lungă durată;
examen de promovare în funcţie cu un nivel superior (din bibliotecar treapta I studii post liceale în
bibliotecar gradul II, studii superioare de lungă durată), în urma căruia salariatul nu a fost promovat.
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● În anul 2018 s-a aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 76/28.03.2018 trecerea
contabilului şef cu studii superioare de lungă durată de la gradul I la gradul II.
● În anul 2018 s-au efectuat următoarele avansări ale personalului încadrat pe funcţii de execuţie în
gradaţia corespunzătoare tranşei de vechime în muncă:
 la data de 01.05.2018: 1 bibliotecar gradul I, studii superioare de scurtă durată (din gradaţia 4 în
gradaţia 5, corespunzător celor 20 ani vechime în muncă);
 la data de 01.09.2018: 1 bibliotecar gradul IA, studii superioare de lungă durată (din gradaţia 3 în
gradaţia 4, corespunzător celor 15 ani vechime în muncă).
f) Situaţia orelor suplimentare efectuate de salariaţii Bibliotecii Judeţene „Lucian Blaga” Alba în
anul 2018
În anul 2018, salariații Bibliotecii Judeţene „Lucian Blaga” Alba au efectuat 2 105 ore suplimentare,
care au fost compensate cu timp liber corespunzător, conform legii.
g) Motivarea personalului:
 majorări salariale:
 Conform Legii – cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, începând
cu 1 ianuarie 2018, cuantumul brut al salariilor de bază de care beneficiază personalul plătit din
fonduri publice s-a majorat cu 25% faţă de nivelul acordat pentru luna decembrie 2017, fără a depăşi
limita prevăzută la art. 25, în măsura în care personalul respectiv îşi desfăşoară activitatea în aceleaşi
condiţii
 Conform Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 283/25 octombrie 2018, începând cu data de 1
noiembrie 2018 s-au stabilit salariile de bază pentru personalul contractual din cadrul Bibliotecii
Judeţene „Lucian Blaga” Alba care ocupă funcţii prevăzute în „Nomenclatorul şi ierarhia funcţiilor
publice din administraţia locală” din anexa VIII cap. II lit. A pct.IV ale Legii nr. 153/2017 privind
salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare.
De prevederile acestei hotărâri au beneficiat 6 (şase) salariaţi, a căror funcţii se regăsesc în anexa VIII
cap. II lit. A pct.IV a Legii nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu
modificările şi completările ulterioare.
 spor pentru condiţii vătămătoare de muncă: în cursul anului 2018, s-au efectuat
determinări pentru identificarea factorilor de risc la care este supus personalul instituţiei în
vederea acordării sporului pentru condiţii vătămătoare de muncă.
În urma determinărilor efectuate de Direcţia de Sănătate Publică Alba şi SC MedAna
Laboratory Oradea pentru identificarea factorilor de risc din cadrul instituţiei noastre, Direcţia
de Sănătate Publică Alba a emis Buletinul de expertizare a locurilor de muncă din cadrul
Bibliotecii Judeţene „Lucian Blaga” Alba nr. 10237/18.12.2018 şi înregistrat sub nr.
3253/28.12.2018 la secretariatul instituţiei.
Astfel, au fost identificaţi 4 factori de risc pentru personalul supus expertizării, în baza
Hotărârilor Guvernului nr. 360/2018 şi 569/2017, respectiv pentru managerul bibliotecii şi
pentru salariaţii Bibliotecii Judeţene „Lucian Blaga” Alba (de la sediul, filialele acesteia şi de la
compartimentul Redacţiei „Discobolul”).
 vouchere de vacanţă: în cursul anului 2018 salariaţii Bibliotecii Judeţene „Lucian Blaga” Alba
au beneficiat de voucherte de vacanţă, conform art. 9 alin. (3) din O.U.G. nr. 90/06.12.2017
privind unele măsuri fiscal - bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi
prorogarea unor termene.
h) Voluntarii bibliotecii
În perioada ianuarie – decembrie 2018, 14.024 de utilizatori (estimat iniţial: 7.600 utilizatori) au
beneficiat de munca prestată de cei 20 voluntari ai Bibliotecii Judeţene „Lucian Blaga” Alba.
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Voluntarii Bibliotecii Judeţene „Lucian Blaga” Alba au fost implicaţi în 14 proiecte şi au efectuat 1.411
ore de voluntariat, astfel:
 1.1 Clubul de lectură
 1.2 Ateliere educative;
 1.3 Bibliovacanţa
 1.4 Trăsura cu cArte
 4.1 Târgul de cArte „Alba Transilvana”
 4.8 Verbum
 4.9 Lansări de carte
 4.14 Bibliobuzul în judeţul Alba
 8.1 Lucian Blaga/ Zilele Bibliotecii Judeţene „Lucian Blaga” Alba
 8.2 Mihai Eminescu/ Ziua Culturii Naţionale Mihai Eminescu
 8.3 Cafenea culturală – Aniversări culturale
 8.5 Cultura suport/ Colocviile Romanului Românesc Contemporan
 8.8 Gala Premiilor Bibliotecii 2018
 8.9 România 100
La sfârşitul perioadei de voluntariat, voluntarilor li s-au eliberat rapoarte de activitate şi certificate de
voluntariat.
i) Persoane care au efectuat muncă neremunerată în folosul comunităţii, trimise de Parchetul de
pe lângă Judecătoria Alba Iulia şi de Serviciul de Probaţiune Alba:
 număr: 9 persoane;
 s-au emis decizii privind stabilirea supraveghetorilor, a programului şi a activităţilor în care este
implicată persoana care efectuează muncă neremunerată în folosul comunităţii;
 s-au întocmit situaţii privind prezenţa la Biblioteca Judeţeană „Lucian Blaga” Alba în vederea efectuării
muncii neremunerate în folosul comunităţii;
 s-au întocmit adrese către Parchetul de pe lângă Judecătoria Alba Iulia şi Serviciul de Probaţiune Alba
la terminarea efectuării muncii neremunerate în folosul comunităţii;
 s-au eliberat adeverinţe persoanelor care au efectuat muncă neremunerată în folosul comunităţii la
biblioteca Judeţeană „Lucian Blaga” Alba.
ANUL 2019
La sfârşitul anului 2019, structura personalului se prezintă astfel:
Total posturi: 32, din care:
○ Personal/ funcţii de conducere: 1
din care: contabil şef: 1
○ Personal/ funcţii de execuţie: 31
din care:
○ personal de specialitate: 24
- bibliotecari: 18
- bibliograf: 1
- inginer de sistem: 2
- redactor: 1
- tehnoredactor: 1
- secretar de redacţie: 1
○ personal administrativ: 3
- inspector de specialitate 2
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- secretar – dactilograf: 1
○personal deservire: 4
- muncitor calificat (legător carte): 1
- şofer: 1
- îngrijitori: 2
a) Angajări de personal:
Pentru buna desfăşurare a activităţii instituţiei, în anul 2019 Biblioteca Judeţeană „Lucian Blaga” Alba
a solicitat Consiliului Judeţean Alba aprobarea organizării concursului pentru ocuparea următoarelor posturi:
Nr.
crt.

Solicitări

Aprobări

1.

2 posturi de bibliotecar cu studii superioare, 1 post de inspector de
specialitate prin adresa nr. 3014/07.12.2018.

Aviz nr. 24859/10.12.2018

2.

1 post de inspector de specialitate prin adresa nr.
179/21.01.2019.

Aviz nr. 1953/R1414/III.24
/30.01.2019

3.

1 post de bibliotecar debutant cu studii superioare de lungă durată
la Secția Periodice, prin adresa nr. 1443/09.05.2019.

Aviz nr. 9713/R9314/III.24/
14.05.2019

4.

1 post de bibliotecar debutant cu studii superioare de lungă durată
la Sala de lectură, prin adresa nr. 4535/30.10.2019.

-

5.

1 post de bibliotecar debutant cu studii superioare de lungă durată
la Secția Prelucrare carte, prin adresa nr. 3468/04.09.2019.

Aviz nr.
18931/R3468/BRU/III.24/
06.09.2019

În anul 2019, în urma avizelor favorabile ale Consiliului Judeţean Alba, Biblioteca Judeţeană „Lucian
Blaga” Alba a organizat 6 concursuri pentru ocuparea posturilor vacante existente în statul de funcţii, în urma
cărora au fost ocupate 5 posturi astfel:
 la Secţia Metodică şi Animaţie culturală (în luna ianuarie 2019): 1 post de bibliotecar debutant, studii
superioare de lungă durată;
 la Sala de lectură (în luna ianuarie 2019): 1 post de bibliotecar debutant, studii superioare de lungă
durată;
 la compartimentul Administrativ (în luna ianuarie 2019): nu a fost declarat admis nici un candidat
pentru postul de inspector de specialitate gradul IA, studii superioare de lungă durată;
 la compartimentul Administrativ (în luna martie 2019): 1 post de inspector de specialitate gradul IA,
studii superioare de lungă durată;
 la Secţia Periodice (în luna iunie 2019): 1 post de bibliotecar debutant, studii superioare de lungă
durată;
 la Secţia Prelucrare carte (în luna octombrie 2019): 1 post de bibliotecar debutant, studii superioare de
lungă durată.
b) Plecări:
În anul 2019 au plecat din Biblioteca Judeţeană „Lucian Blaga” Alba 5 salariaţi, după cum urmează:
● ca urmare a pensionării titularilor posturilor, au încetat contractele individuale de muncă ale acestora:
 în data de 23.10.2019: titularului postului de bibliotecar gradul IA, studii superioare de lungă durată de
la Filiala Ampoi, conform art. 56 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu
modificările și completările ulterioare;
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 în data de 04.11.2019: titularului postului de bibliotecar treapta IA, studii medii de la Secția Copii,
conform art. 56 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările și
completările ulterioare;
 în data de 30.12.2019: titularului postului de bibliotecar gradul I, studii superioare de scurtă durată de
la Secția Copii, conform art. 56 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu
modificările și completările ulterioare;
● ca urmare a acordului părților, la data convenită de acestea, au încetat 2 contracte individuale de
muncă:
- în data de 20.09.2019: titularului postului de bibliotecar gradul IA, studii superioare de lungă durată de
la Sala de lectură, conform art. 55 lit. b) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu
modificările și completările ulterioare;
- în data de 29.10.2019: titularului postului de muncitor calificat (legător carte) I, studii medii de la
Compartimentul Deservire, conform art. 55 lit. b) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu
modificările și completările ulterioare;
c) Cursuri de pregătire profesională:
În anul 2019, 22 salariaţi ai Bibliotecii Judeţene „Lucian Blaga” Alba au participat la 4 cursuri de
perfecţionare profesională şi la 2 schimburi de experienţă, astfel:
1) Cursuri de perfecţionare profesională:
a) Curs: „Specializare pentru ocupaţia de bibliotecar studii superioare (modulul I)”:
 organizator: Asociația Națională a Bibliotecarilor și Bibliotecilor Publice din România,
Bucureşti
 s-a desfăşurat în perioada 17 – 28 iunie 2019, la Centrul de Pregătire pentru
Personalul din Industrie, Bușteni
 valoare curs: 1.700 lei
 au participat: Cioflică Liudmila, bibliotecar
Pop Luiza Maria, bibliotecar
 la sfârşitul cursului s-au eliberat adeverințe
b) Curs: „Achiziții publice”:
 organizator: Institutul Național de Administrație, Sibiu
 s-a desfăşurat în perioada 23 – 27 septembrie 2019, la Centrul teritorial de formare
continuă pentru administrația publică Sibiu
 valoare curs: 750 lei
 a participat: Bobar Ioan Aurelian, inspector de specialitate
 la sfârşitul cursului s-a eliberat Certificat de absolvire
c) Curs: „Marketingul serviciilor de bibliotecă”:
 organizator: Asociația Națională a Bibliotecarilor și Bibliotecilor Publice din România,
Bucureşti
 s-a desfăşurat în perioada 14 – 18 octombrie 2019, la Biblioteca Judeţeană „Lucian
Blaga” Alba
 valoare curs: 7.400 lei
 au participat: Avram Monica, bibliotecar
Bolca Mariana, bibliotecar
Cioflică Liudmila, bibliotecar
Dad Roxana Maria, bibliotecar
Floroian Daniela, bibliotecar
Iova Dana, bibliotecar
Miron Laura Anca, bibliotecar
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Oarga Cornelia, bibliotecar
Pop Luiza Maria, bibliotecar
Popan Ioana, bibliotecar
Preda Loredana, bibliotecar
 la sfârşitul cursului s-au eliberat Diplome
d) Curs: „Managementul voluntarilor”:
 organizator: Pro Vobis Cluj Napoca
 s-a desfăşurat în perioada 08 – 11 octombrie 2019, la Pensiunea Valea Paradisului,
Măguri – Răcătău, jud. Cluj
 valoare curs:
0 - lei
 au participat: Popan Ioana, bibliotecar
Pop Luiza Maria, bibliotecar
 la sfârşitul cursului s-au eliberat Certificate de participare
2) Schimburi de experienţă profesională:
a) schimb de experiență profesională la Biblioteca Judeţeană „Ovid Densuşianu” Hunedoara – Deva:
 s-a desfășurat în data de 24 septembrie 2019
 au participat: Stâncel Silvan-Theodor, manager
Cioflică Liudmila, bibliotecar
Popan Ioana, bibliotecar
Pop Luiza Maria, bibliotecar
b) schimb de experiență profesională la Biblioteca Judeţeană ASTRA Sibiu:
 s-a desfășurat în data de 7 octombrie 2019
 au participat: Stâncel Silvan-Theodor, manager
Cioflică Liudmila, bibliotecar
Popan Ioana, bibliotecar
Pop Luiza Maria, bibliotecar
Situaţia participării salariaţilor Bibliotecii Judeţene „Lucian Blaga” Alba în anul 2019 la cursurile de
pregătire profesională şi la schimburile de experiență profesională este următoarea:

Nr.
crt.

Numele şi prenumele

Funcţia

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Avram Monica
Bobar Ioan Aurelian
Bolca Mariana
Cioflică Liudmila
Dad Roxana Maria
Floroian Daniela
Iova Dana
Măriuţă Codruţa Cipriana
Miron Laura Anca
Oarga Cornelia
Popan Ioana
Pop Luiza Maria

bibliotecar
insp. de specialitate
bibliotecar
bibliotecar
bibliotecar
bibliotecar
bibliotecar
bibliotecar
bibliotecar
bibliotecar
bibliotecar
bibliotecar

Participări la:
schimburi de
cursuri de pregătire
experienţă
profesională
profesională
(4)
(2)
1
1
1
2
2
1
1
1
1
1
1
1
2
3
2
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13. Preda Loredana
14. Salaoru Alexandra
Gabriela
Total:

bibliotecar
bibliotecar

1
-

-

16

6

d) Evaluarea performanţelor individuale ale personalului bibliotecii:
Evaluarea performanţelor individuale ale personalului Bibliotecii Judeţene „Lucian Blaga” Alba s-a
realizat pe baza criteriilor de evaluare profesională specifice fiecărui post.
Evaluarea performanţelor individuale ale personalului bibliotecii s-a efectuat în cursul lunii ianuarie
2020 pentru activitatea desfăşurată în anul 2019. În urma evaluării, 21 de salariaţii ai bibliotecii au obţinut
calificativul „foarte bun” şi un salariat a obţinut calificativul „bun”.
De asemenea, în cursul în cursul anului 2019, s-au efectuat evaluările performanțelor individuale ale
salariaților care s-au aflat în următoarele situații:
 la sfârșitul perioadei de probă: 4 salariați, care au obținut calificativul „foarte bun”;
 la încetarea contractului individual de muncă: 5 salariați, care au obținut calificativul „foarte bun”;
 la trecerea pe un grad superior (promovare): 2 salariați, care au obținut calificativul „foarte bun”.
e) Promovare
În luna august 2019 s-au organizat examene de promovare în grad profesional, în urma căruia 2
salariați au fost promovați, astfel:
 1 salariat: din bibliotecar debutant cu studii superioare de lungă durată în bibliotecar gradul II cu studii
superioare de lungă durată, la Secţia Metodică şi Animaţie culturală;
 1 salariat: din bibliotecar debutant cu studii superioare de lungă durată în bibliotecar gradul II cu studii
superioare de lungă durată, la Sala de lectură.
f) Situaţia orelor suplimentare efectuate de salariaţii Bibliotecii Judeţene „Lucian Blaga” Alba
în anul 2019
În anul 2019, salariații Bibliotecii Judeţene „Lucian Blaga” Alba au efectuat 1549 ore suplimentare,
care au fost compensate cu timp liber corespunzător, conform legii.



g) Motivarea personalului:
 majorări salariale:
Conform Legii – cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, începând
cu 1 ianuarie 2019, cuantumul brut al salariilor de bază de care beneficiază personalul plătit din
fonduri publice s-a majorat cu ¼ din diferența dintre salariul de bază prevăzut de lege pentru anul
2022 și cel din luna decembrie 2018.
 spor pentru condiţii vătămătoare de muncă:.
În urma determinărilor efectuate în anul 2018 de Direcţia de Sănătate Publică Alba şi SC
MedAna Laboratory Oradea pentru identificarea factorilor de risc din cadrul instituţiei noastre,
Direcţia de Sănătate Publică Alba a emis Buletinul de expertizare a locurilor de muncă din
cadrul Bibliotecii Judeţene „Lucian Blaga” Alba nr. 10237/18.12.2018 şi înregistrat sub nr.
3253/28.12.2018 la secretariatul instituţiei.
Astfel, au fost identificaţi 4 factori de risc pentru personalul supus expertizării, în baza
Hotărârilor Guvernului nr. 360/2018 şi 569/2017, respectiv pentru managerul bibliotecii şi
pentru salariaţii Bibliotecii Judeţene „Lucian Blaga” Alba (de la sediul, filialele acesteia şi de la
compartimentul Redacţiei „Discobolul”).
Cu adresele nr. 359/06.02.2019 și 682/07.03.2019 s-au înaintat Consiliului Județean Alba
rezultatele determinărilor efectuate și Buletinul de expertizare a locurilor de muncă din cadrul
Bibliotecii Judeţene „Lucian Blaga” Alba nr. 10237/18.12.2018, emis de Direcţia de Sănătate
Publică Alba.
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 vouchere de vacanţă: în cursul anului 2019 salariaţii Bibliotecii Judeţene „Lucian Blaga” Alba
au beneficiat de voucherte de vacanţă, conform art. 9 alin. (3) din O.U.G. nr. 90/06.12.2017
privind unele măsuri fiscal - bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi
prorogarea unor termene.
 indemnizație de hrană: în cursul anului 2019 salariaţii Bibliotecii Judeţene „Lucian Blaga”
Alba au beneficiat de indemnizație de hrană, conform Legii - cadru nr. 153/28.06.2017 privind
salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare și
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 114/28.12.2018 privind instituirea unor măsuri în
domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor
acte normative și prorogarea unor termene.
h) Voluntarii bibliotecii
În perioada ianuarie – decembrie 2019, au beneficiat de munca prestată de cei 14 voluntari ai
Bibliotecii Judeţene „Lucian Blaga” Alba.
Voluntarii Bibliotecii Judeţene „Lucian Blaga” Alba au fost implicaţi în 24 proiecte şi au efectuat
1.052,50 ore de voluntariat, astfel:
 1.1 Clubul de lectură
 1.2 Ateliere educative
 1.3 Bibliovacanţa
 1.4 Trăsura cu cArte
 1.6 Aproape de tine
 1.12 Vreau să-mi citești!
 1.14 BebeBiblioteca
 1.15 Bibliovaliza
 1.17 SF, Fantasy & Horror Club Alba
 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
 4.15 Seratele bibliotecii
 4.14 Bibliobuzul în judeţul Alba
 8.1 Lucian Blaga:
- Ziua Lucian Blaga
- Zilele Bibliotecii Judeţene „Lucian Blaga” Alba
- Festivalul Internațional Lucian Blaga, ed. XXXIX
 8.3 Cafenea culturală – Aniversări culturale
 8.5 Cultura suport:
- Colocviile Romanului Românesc Contemporan
- Colocviul Tinerilor Scriitori
- Premiul Național Pentru Poezie Lucian Blaga
 8.8 Gala Premiilor Bibliotecii 2019
 9.2 Materiale de promovare
La sfârşitul perioadei de voluntariat, voluntarilor li s-au eliberat rapoarte de activitate şi certificate de
voluntariat.
i) Persoane care au efectuat muncă neremunerată în folosul comunităţii, trimise de Parchetul de
pe lângă Judecătoria Alba Iulia şi de Serviciul de Probaţiune Alba:
 număr: 11 persoane;
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 s-au emis decizii privind stabilirea supraveghetorilor, a programului şi a activităţilor în care este
implicată persoana care efectuează muncă neremunerată în folosul comunităţii;
 s-au întocmit situaţii privind prezenţa la Biblioteca Judeţeană „Lucian Blaga” Alba în vederea efectuării
muncii neremunerate în folosul comunităţii;
 s-au întocmit adrese către Parchetul de pe lângă Judecătoria Alba Iulia, Inspectoratul de Poliţie
Judeţean Alba şi Serviciul de Probaţiune Alba la terminarea efectuării muncii neremunerate în folosul
comunităţii;
 s-au eliberat adeverinţe persoanelor care au efectuat muncă neremunerată în folosul comunităţii.
ANUL 2020
Personalul Bibliotecii Judeţene „Lucian Blaga” Alba și-a desfășurat conform organigramei şi statului
de funcţii, stabilite în funcţie de numărul total de posturi aprobate de Consiliul Judeţean Alba, conform
reglementărilor legale în vigoare.
La 14.09.2020, structura personalului se prezintă astfel:
Total posturi: 32, din care:
○ Personal/ funcţii de conducere: 1
din care: contabil şef: 1
○ Personal/ funcţii de execuţie: 31
din care:
○ personal de specialitate: 24
- bibliotecari: 18
- bibliograf: 1
- inginer de sistem: 2
- redactor: 1
- tehnoredactor: 1
- secretar de redacţie: 1
○ personal administrativ: 3
- inspector de specialitate 2
- secretar – dactilograf: 1
○personal deservire: 4
- muncitor calificat (legător carte): 1
- şofer: 1
- îngrijitori: 2
Din cele 32 de posturi aprobate, 22 de posturi sunt ocupate și 10 posturi sunt vacante.
a) Angajări de personal:
Pentru buna desfăşurare a activităţii instituţiei, în perioada 01.01.2020 – 14.09.2020 Biblioteca
Judeţeană „Lucian Blaga” Alba a solicitat Consiliului Judeţean Alba aprobarea organizării concursului pentru
ocuparea următoarelor posturi:
Nr.
crt.

Solicitări

Aprobări

1.

1 post de contabil şef grad II studii superioare de
lungă durată prin adresa nr. 1566/15.04.2020.

Aviz nr. 10438/BRU/R10063/III.24./
06.05.2020

2.

1 post de redactor, gradul I, superioare de lungă

Refuz nr. 13980/R13129/BRU//III.24./
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durată prin adresa nr. 2361/11.06.2020.

22.06.2020:
conform art. 27 alin. 3 din Legea nr. 55/2020
privind unele măsuri pentru prevenirea şi
combaterea efectelor pandemiei de COVID-19

În urma avizului favorabil al Consiliului Judeţean Alba, Biblioteca Judeţeană „Lucian Blaga” Alba a
demarat procedura privind organizarea concursului pentru ocuparea postului vacant de contabil şef grad II,
studii superioare de lungă durată.
Având în vedere prevederile art. 27 alin. 3 din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru
prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, concursul programat s-a suspendat pentru odată
ce va fi anunţată ulterior.
Menționăm că, începând cu data de 16 aprilie 2020 și până la ocuparea prin concurs a postului de
contabil șef grad II, studii superioare de lungă durată, a fost delegată cu atribuții de contabil șef doamna
Copândean Maria, având funcția de inspector de specialitate gradul IA, gradația 5, studii superioare de lungă
durată la compartimentul Resurse umane al Bibliotecii Judeţene „Lucian Blaga” Alba.
Reluarea activităţii:
Începând cu data de 27.04.2020, a încetat suspendarea contractului individual de muncă al unei
salariate care a fost în concediu pentru creşterea copilului în vârstă de până la 2 ani, conform art. 51 alin. (1)
lit. a) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, reluându-şi
activitatea.
b) Plecări:
În perioada 01.01.2020 – 14.09.2020 au plecat din Biblioteca Judeţeană „Lucian Blaga” Alba 2
salariaţi, după cum urmează:
● ca urmare a pensionării titularului postui, în data de 15.04.2020 a încetat contractul individual de muncă
al titularului postului de contabil şef grad II, studii superioare de lungă durată, conform art. 56 alin. (1) lit. c) din
Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
● ca urmare a acordului părţilor, la data convenită de acestea, în data de 11.06.2020 a încetat contractul
individual de muncă al titularului postului de redactor gradul I, studii superioare de lungă durată de la Rdacţia
„Discobolul”, conform art. 55 lit. b) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare.
Suspendări ale contractului individual de muncă:
Începând cu data de 21.02.2020, la solicitarea salariatului a fost suspendat contractul individual de
muncă al acestuia ca urmare a intrării în concediul pentru creşterea copilului în vârstă de până la 2 ani,
conform art. 51 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare.
c) Cursuri de pregătire profesională:
În perioada 01.01.2020 – 14.09.2020, 12 salariaţi ai Bibliotecii Judeţene „Lucian Blaga” Alba au
participat la 10 cursuri de perfecţionare profesională, astfel:
1) Curs: „Specializare pentru ocupaţia de bibliotecar studii superioare (modulul I)”:
 organizator: Asociaţia Naţională a Bibliotecarilor şi Bibliotecilor Publice din România,
Bucureşti
 s-a desfăşurat în perioada 08 – 19 iunie 2020, on-line, platforma ZOOM la Biblioteca
Judeţeană „Lucian Blaga” Alba
 valoare curs: 1.700 lei
 au participat: Petruţ Emilia, bibliotecar
Popan Ioana, bibliotecar
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 la sfârşitul cursului se eliberează adeverinţe
2) Curs: „Specializare pentru ocupaţia de bibliotecar studii superioare (modulul II)”:
 organizator: Asociaţia Naţională a Bibliotecarilor şi Bibliotecilor Publice din România,
Bucureşti
 s-a desfăşurat în perioada 08 – 19 iunie 2020, on-line, platforma ZOOM la Biblioteca
Judeţeană „Lucian Blaga” Alba şi în perioada 08 – 10 iulie 2020 (testare) la Centrul
de Pregătire pentru Personalul din Industrie, Buşteni
 valoare curs: 1.700 lei
 au participat: Cioflică Liudmila, bibliotecar
Pop Luiza Maria, bibliotecar
 la sfârşitul cursului se eliberează diplome
3) Curs: „Administrarea patrimoniului şi investiţii publice”:
 organizator: Centrul de formare APSAP Bucureşti
 s-a desfăşurat în data de 14 mai 2020, on-line, platforma ZOOM la Biblioteca
Judeţeană „Lucian Blaga” Alba
 valoare curs: 100 lei
 a participat:
Bobar Ioan Aurelian, inspector de specialitate
 la sfârşitul cursului s-a eliberat adeverinţă
4) Curs: „Urbanism şi autorizarea construcţiilor”:
 organizator: Centrul de formare APSAP Bucureşti
 s-a desfăşurat în data de 18 mai 2020, on-line, platforma ZOOM la Biblioteca
Judeţeană „Lucian Blaga” Alba
 valoare curs: 100 lei
 a participat:
Bobar Ioan Aurelian, inspector de specialitate
 la sfârşitul cursului s-a eliberat adeverinţă
5) Curs: „Telemuncă/ munca de acasă”:
 organizator: Centrul de formare APSAP Bucureşti
 s-a desfăşurat în data de 19 mai 2020, on-line, platforma ZOOM la Biblioteca
Judeţeană „Lucian Blaga” Alba
 valoare curs: 100 lei
 a participat:
Copândean Maria, inspector de specialitate
 la sfârşitul cursului s-a eliberat adeverinţă
6) Curs: „Resurse umane”:
 organizator: Centrul de formare APSAP Bucureşti
 s-a desfăşurat în data de 25 mai 2020, on-line, platforma ZOOM la Biblioteca
Judeţeană „Lucian Blaga” Alba
 valoare curs: 100 lei
 a participat:
Copândean Maria, inspector de specialitate
 la sfârşitul cursului s-a eliberat adeverinţă
7) Curs: „Achiziţii publice”:
 organizator: Centrul de formare APSAP Bucureşti
 s-a desfăşurat în data de 26 mai 2020, on-line, platforma ZOOM la Biblioteca
Judeţeană „Lucian Blaga” Alba
 valoare curs: 100 lei
 a participat:
Bobar Ioan Aurelian, inspector de specialitate
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 la sfârşitul cursului s-a eliberat adeverinţă
8) Curs: „Management financiar şi contabilitatea instituţiilor publice”:
 organizator: Centrul de formare APSAP Bucureşti
 s-a desfăşurat în data de 27 mai 2020, on-line, platforma ZOOM la Biblioteca
Judeţeană „Lucian Blaga” Alba
 valoare curs: 100 lei
 a participat:
Copândean Maria, inspector de specialitate
 la sfârşitul cursului s-a eliberat adeverinţă
9) Curs: „Managementul Sistemului de control intern managerial”:
 organizator: Centrul de formare APSAP Bucureşti
 s-a desfăşurat în data de 29 mai 2020, on-line, platforma ZOOM la Biblioteca
Judeţeană „Lucian Blaga” Alba
 valoare curs: 100 lei
 a participat:
Pop Luiza Maria, bibliotecar
 la sfârşitul cursului s-a eliberat adeverinţă
10) Curs: „Comunicarea în situaţii de criză”:
 organizator: Centrul de formare APSAP Bucureşti
 s-a desfăşurat în data de 27 mai 2020, on-line, platforma ZOOM la Biblioteca
Judeţeană „Lucian Blaga” Alba
 valoare curs: 100 lei
 a participat:
Copândean Maria, inspector de specialitate
 la sfârşitul cursului s-a eliberat adeverinţă
Situaţia participării salariaţilor Bibliotecii Judeţene „Lucian Blaga” Alba în 01.01.2020 – 14.09.2020 la
cursurile de pregătire profesională este următoarea:
Nr.
Participări la cursuri de
Numele şi prenumele
Funcţia
crt.
pregătire profesională
1. Bobar Ioan Aurelian
inspector de specialitate
3
2. Cioflică Liudmila
bibliotecar
1
3. Copândean Maria
inspector de specialitate
4
4. Petruţ Emilia
bibliotecar
1
5. Popan Ioana
bibliotecar
1
6. Pop Luiza Maria
bibliotecar
2
Total:
12
Menţionăm că a fost demarată procedura în vederea participării în luna octombrie 2020 a 15 salariaţi
ai bibliotecii la Cursul de instruire în utilizarea Sistemului Integrat de Bibliotecă TinREAD.
De asemenea, se studiază şi se caută oferte privind organizarea unui curs de „Interpret în limbaj
mimico-gestual”, în vederea participării unui salariat al instituţiei.
În următoarea perioadă de management, în funcţie de posibilităţile financiare, propunem participarea
la cursurile de formare şi perfecţionare profesională a personalului instituţiei, care în ultimii 2 ani nu au urmat
un astfel de program, precum şi participarea celor două salariate la modulul II al cursului Specializare pentru
ocupaţia de bibliotecar studii superioare.
d) Evaluarea performanţelor individuale ale personalului bibliotecii:
Evaluarea performanţelor individuale ale personalului Bibliotecii Judeţene „Lucian Blaga” Alba s-a
realizat pe baza criteriilor de evaluare profesională specifice fiecărui post.
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Evaluarea performanţelor individuale ale personalului bibliotecii s-a efectuat în cursul lunii ianuarie
2020 pentru activitatea desfăşurată în anul 2019. În urma evaluării, 21 de salariaţi ai bibliotecii au obţinut
calificativul „foarte bun” şi un salariat a obţinut calificativul „bun”.
De asemenea, în perioada 01.01.2020 – 14.09.2020, s-au efectuat evaluările performanţelor
individuale ale salariaţilor care s-au aflat în următoarele situaţii:
 la sfârşitul perioadei de probă: 1 salariat, care a obţinut calificativul „foarte bun”;
 la încetarea contractului individual de muncă: 2 salariaţi, unul a obţinut calificativul „foarte bun”, iar
celălalt a obţinut calificativul „bun”;
 la trecerea pe un grad superior (promovare): 2 salariaţi, care au obţinut calificativul „foarte bun”.
e) Promovare
La Biblioteca Judeţeană „Lucian Blaga” Alba s-au organizat examene de promovare în grad
profesional, în urma căruia 2 salariaţi au fost promovaţi, astfel:
 în luna ianuarie 2020, 1 salariat: din bibliotecar debutant cu studii superioare de lungă durată în
bibliotecar gradul II cu studii superioare de lungă durată, la Secţia Periodice;
 în luna mai 2020, 1 salariat: din bibliotecar debutant cu studii superioare de lungă durată în bibliotecar
gradul II cu studii superioare de lungă durată, la Secţia Prelucrare carte.
Începând cu 1 iulie 2020, un salariat al Bibliotecii Judeţene „Lucian Blaga” Alba a trecut într-o altă
tranşă de vechime în muncă, beneficiind de gradaţia aferentă timpului efectiv lucrat, respectiv din bibliotecar
gradul IA, gradaţia 4, studii superioare de lungă durată în bibliotecar gradul IA, gradaţia 5, studii superioare de
lungă durată.
f) Situaţia orelor suplimentare efectuate de salariaţii Bibliotecii Judeţene „Lucian Blaga” Alba
în perioada 01.01.2020 – 14.09.2020
În perioada 01.01.2020 - 14.09.2020, salariaţii Bibliotecii Judeţene „Lucian Blaga” Alba au efectuat 18
ore suplimentare, care au fost compensate cu timp liber corespunzător, conform legii.
Numărul de ore suplimentare efectuat a fost influenţat de suspendarea evenimentelor de animaţie
culturală planificate la sediul şi la filialele bibliotecii, pe perioada stării de urgenţă şi a stării de alertă instituite
pe teritoriul României, în vederea prevenţiei în raport cu utilizatorii de bibliotecă şi cu echipa bibliotecii, având
în vedere contextul epidemiologic actual (Anexa 7).





g) Motivarea personalului:
 majorări salariale:
Conform Legii – cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice și Legii
bugetului de stat pe anul 2020 nr. 5/06 ianuarie 2020 începând cu 1 ianuarie 2020, cuantumul brut al
salariilor de bază de care beneficiază personalul plătit din fonduri publice s-a majorat cu 1/3 din
diferenţa dintre salariul de bază prevăzut de lege pentru anul 2022 şi cel din luna decembrie 2019.
 spor pentru condiţii vătămătoare de muncă:.
În perioada 01.01.2020 – 14.09.2020 au fost continuate demersurile în vederea obținerii
sporului pentru condiții de muncă de către salariații Bibliotecii Judeţene „Lucian Blaga” Alba.
Prin Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 45/14.02.2020 a fost aprobat Bugetul pe titluri de
cheltuieli, articole și aliniate al Bibliotecii Judeţene „Lucian Blaga” Alba pentru anul 2020, unde
au fost cuprinse la Titlul I Cheltuieli de personal, articolul 10.01.05 Sporuri pentru condiții de
muncă fondurile necesare sporului pentru condiții de muncă în sumă de 177.000 lei.
Urmare adresei nr. 836/24.02.2020 a Bibliotecii Judeţene „Lucian Blaga” Alba prin care s-a
solicitat aprobarea acordării sporului pentru condiții de muncă personalului instituției, Consiliul
Județean Alba ne solicită prin adresa nr. 19287/ R4570/ BRU/ III.24/ 27.08.2020 următoarele:
efectuarea unei analize asupra fișelor de post pentru personalul bibliotecii, în vederea asigurării
îmbunătățirii nivelului securității și al protecției sănătății și de evitare a riscurilor. Se vor avea în vedere
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activitățile prevăzute în Regulamentul de organizare și funcționare al Bibliotecii Județene „Lucian
Blaga” Alba, precum și aplicarea tuturor măsurilor posibile de normalizare a condițiilor de muncă;
reevaluarea riscurilor pentru securitatea și sănătatea lucrătorilor la locurile de muncă, conform Legii
nr. 319/ 2006 a securității și sănătății în muncă, cu modificările și completările ulterioare;
în situația în care este necesar, reexpertizarea locurilor de muncă de către Direcția de Sănătate
Publică, conform prevederilor Regulamentului aprobat prin H.G. nr. 569/2017 și ale Regulamentului –
cadru aprobat prin H.G. nr. 360/2018.
 vouchere de vacanţă: în cursul anului 2020 salariaţii Bibliotecii Judeţene „Lucian Blaga” Alba
au beneficiat de voucherte de vacanţă, conform Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.
8/2009 privind acordarea voucherelor de vacanţă, cu modificările şi completările ulterioare şi
O.U.G. nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor
măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor
termene, cu modificările şi completările ulterioare.
 indemnizație de hrană: în cursul anului 2020 salariaţii Bibliotecii Judeţene „Lucian Blaga”
Alba au beneficiat de indemnizație de hrană, conform Legii - cadru nr. 153/28.06.2017 privind
salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare,
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 114/28.12.2018 privind instituirea unor măsuri în
domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor
acte normative și prorogarea unor termene și O.U.G. nr. 1/06 ianuarie 2020 privind unele
măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

h) Voluntarii bibliotecii
În perioada 01.01.2020 - 14.09.2020, au fost înregistrați 11 voluntari în cadrul Bibliotecii Judeţene
„Lucian Blaga” Alba.
Voluntarii Bibliotecii Judeţene „Lucian Blaga” Alba au fost implicaţi în 6 proiecte şi au efectuat 172
ore de voluntariat, astfel:
- 1.1 Clubul de lectură
- 1.14 BebeBiblioteca
- 1.17 SF, Fantasy & Horror Club Alba
- 4.8 Verbum
- 11.1 Biblioteca Virală
- 1.24 Copil bogat, copil sărac
La sfârşitul perioadei de voluntariat, voluntarilor li se vor elibera rapoarte de activitate şi certificate de
voluntariat.
i) Persoane care au efectuat muncă neremunerată în folosul comunităţii, trimise de Parchetul de
pe lângă Judecătoria Alba Iulia şi de Serviciul de Probaţiune Alba:
 în perioada 01.01.2020 – 14.09.2020: au fost trimise 2 persoane
 3 persoane, care au fost trimise în 2019 și-au continuat în anul 2020 prestarea muncii neremunerate
în folosul comunității;
 s-au emis decizii privind stabilirea supraveghetorilor, a programului şi a activităţilor în care este
implicată persoana care efectuează muncă neremunerată în folosul comunităţii;
 s-au întocmit situaţii privind prezenţa la Biblioteca Judeţeană „Lucian Blaga” Alba în vederea efectuării
muncii neremunerate în folosul comunităţii;
 s-au întocmit adrese către Parchetul de pe lângă Judecătoria Alba Iulia şi Serviciul de Probaţiune Alba
la terminarea efectuării muncii neremunerate în folosul comunităţii;
 s-au eliberat adeverinţe persoanelor care au efectuat muncă neremunerată în folosul comunităţii.
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Menționăm că, având în vedere contextul epidemiologic actual, începând cu data de 16 martie 2020,
pe perioada stării de urgenţă şi a stării de alertă instituite pe teritoriul României, în vederea prevenţiei în raport
cu utilizatorii de bibliotecă şi cu echipa bibliotecii a fost suspendată efectuarea muncii neremunerate în folosul
comunității.
5. Măsuri luate pentru gestionarea patrimoniului instituţiei, îmbunătăţiri/ refuncţionalizări ale
spaţiilor
ANUL 2017
În perioada 15.11.2017 – 29.12.2017 a fost efectuată inventarierea elementelor de natura activelor
(fără materiale de natura obiectelor de inventar - cărţi), datoriilor şi capitalurilor proprii aflate în patrimoniul
Bibliotecii Judeţene „Lucian Blaga” Alba.
În urma inventarierii efectuate, toate elementele de natura activelor (fără materiale de natura
obiectelor de inventar - cărţi), datoriile şi capitalurile proprii aflate în patrimoniul Bibliotecii Judeţene „Lucian
Blaga” Alba au fost înregistrate în listele de inventar. Nu s-au constatat plusuri şi minusuri de inventar. S-au
constatat obiecte de inventar în valoare de 9.549 lei, care datorită uzurii fizice şi morale nu se mai pot utiliza.
Acestea au fost specificate în liste de inventar separate şi s-au propus pentru casare.
În cursul anului 2017 au fost efectuate următoarele reparaţii curente:
 clădire: zugrăveli exterioare, acoperiş;
 gard - curte interioară, gang;
 zugrăveli interioare la Sala de lectură, hol, birou manager, secretariat, Secţia Copii;
 instalaţia electrică a instituţiei.
ANUL 2018
În perioada 04.12.2018 – 31.12.2018 a fost efectuată inventarierea elementelor de natura activelor
(fără materiale de natura obiectelor de inventar - cărţi), datoriilor şi capitalurilor proprii aflate în patrimoniul
Bibliotecii Judeţene „Lucian Blaga” Alba.
În urma inventarierii efectuate, toate elementele de natura activelor (fără materiale de natura
obiectelor de inventar - cărţi), datoriile şi capitalurile proprii aflate în patrimoniul Bibliotecii Judeţene „Lucian
Blaga” Alba au fost înregistrate în listele de inventar. Nu s-au constatat plusuri şi minusuri de inventar.
În cursul anului 2018 au fost efectuate următoarele reparaţii curente:
 amenajare curte interioară;
 lucrări de reparații la poarta instituției.
ANUL 2019
În perioada 15.11.2019 – 31.12.2019 a fost efectuată inventarierea elementelor de natura activelor
(fără materiale de natura obiectelor de inventar - cărţi), datoriilor şi capitalurilor proprii aflate în patrimoniul
Bibliotecii Judeţene „Lucian Blaga” Alba.
În urma inventarierii efectuate, toate elementele de natura activelor (fără materiale de natura
obiectelor de inventar - cărţi), datoriile şi capitalurile proprii aflate în patrimoniul Bibliotecii Judeţene „Lucian
Blaga” Alba au fost înregistrate în listele de inventar. Nu s-au constatat plusuri şi minusuri de inventar.
În cursul anului 2019 au fost efectuate următoarele reparaţii curente:
 s-a finalizat amenajarea curții interioare a Bibliotecii Judeţene „Lucian Blaga” Alba;
 au fost efectuate lucrări de înlocuire a tâmplăriei de lemn cu tâmplărie PVC și geam termopan;
 s-au efectuat lucrări de renovare – placare cu plăci ceramice a holului, grupului sanitar, a rampei de
acces pentru persoanele cu dizabilități, a scărilor de intrare în instituție și zugrăveli lavabile de interior.
ANUL 2020
Conform Deciziei nr. 104/02.07.2020 emisă de managerul Bibliotecii Judeţene „Lucian Blaga” Alba, în
perioada 13 iulie 2020 - 31 decembrie 2020 se desfășoară inventarierea fondului de periodice din cadrul
Secției Periodice al bibliotecii.
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În perioada 01.01.2020 – 14.09.2020 au fost efectuate următoarele acțiuni specifice:
a fost demarată procedura privind achiziționarea lucrărilor de înlocuire a tâmplăriei de lemn cu
tâmplărie PVC și geam termopan la Sala de lectură, birou manager și secretariat;
a fost încheiat contractul de furnizare pentru achiziționarea unei autoutilitare, necesară deplasărilor în
județ pe linie metodologică și implementării proiectelor aprobate;
au fost demarate proceduri privind achiziționarea lucrărilor de reparații gard și de igienizarea
pivnițelor;
se studiază şi se caută oferte pentru achiziționarea suprafețelor de avertizare tactilo-vizuale pentru
nevăzători și a unui sistem de avertizare vizual și sonor pentru persoanele cu deficiență de vedere și
auz.
6. Măsuri luate în urma controalelor, verificării/ auditării din partea autorităţii sau a altor
organisme de control în perioada raportată

ANUL 2017
În perioada 03.04.2017 – 28.04.2017, Consiliul Judeţean Alba a efectuat o misiune de audit public
intern cu tema: Modul de administrare a sumelor alocate de la bugetul Consiliului Judeţean Alba.
În urma activităţii de audit, s-au făcut recomandări şi s-au luat următoarele măsuri pentru
îmbunătăţirea activităţii instituţiei:
 s-a urmărit continuarea implementării standardelor SCIM şi a dezvoltării SCIM de către noul
management al instituţiei;
 s-au identificat procese şi activităţi importante în instituţie pentru care au fost elaborate 13 proceduri
operaţionale;
 s-a urmărit actualizarea procedurilor operaţionale existente;
 s-a elaborat procedura operaţională privind achiziţia publică directă;
 s-a elaborat planul anual de achiziţii publice pe anul 2017;
 s-a elaborat procedura operaţională privind achiziţia unităţilor de bibliotecă;
 s-a actualizat comisia privind achiziţia de carte;
 s-au elaborat regulamente pentru activităţile de tip concurs;
 a fost efectuată autoevaluarea stadiului implementării sistemului de control intern, conform Ordinului
nr. 400/2015.
ANUL 2018
În anul 2018, la Biblioteca Judeţeană „Lucian Blaga” Alba au fost efectuate următoarele controale:
a) în data de 25.04.2018, de către Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Unirea” al judeţului Alba, în
urma căruia au fost depistate nereguli, care au fost ulterior remediate:
- s-au întocmit rapoarte în urma controalelor preventive proprii;
- s-a efectuat verificarea anuală de fond, pe bază de test tip chestionar asupra nivelului de însuşire şi
cunoaştere a problematicii care a făcut obiectul instructajului periodic;
- au fost remediate legăturile electrice supuse la eforturi de tracţiune prin suspendarea corpurilor de
iluminat direct de conductoarele electrice;
- dozele de derivaţie instalate sub tencuială au fost reinstalate astfel încât capacul lor să se găsească la
nivelul suprafeţei finite.
b) în data de 06.11.2018, de către Inspectoratul Teritorial de Muncă Alba, în urma căruia nu au fost
constatate nereguli.
ANUL 2019
În anul 2019, la Biblioteca Judeţeană „Lucian Blaga” Alba au fost efectuate următoarele controale:
c) în perioada 01.04.2019 – 12.04.2019, s-a efectuat o misiune de audit public intern a Consiliului
Județean Alba cu tema Evaluarea sistemului de prevenire a corupției 2019.
99

Conform Raportului misiunii de asigurare nr. 7649/IV.BA.3/15.04.2019, în cadrul Bibliotecii Judeţene
„Lucian Blaga” Alba s-au implementat măsurile de prevenire a corupției privind:
 Codul etic/ deontologic/ de conduită
 Consilier de etică
 Funcții sensibile
Nu au fost constatate nereguli.
d) în data de 03.09.2019, de către Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială cu tema Verificarea
asigurării respectării drepturilor persoanelor cu dizabilități la un mediu accesibilizat în urma căruia au
fost dispuse următoarele măsuri:
- Biblioteca Judeţeană „Lucian Blaga” Alba va asigura un sistem de avertizare vizual și sonor pentru
persoanele cu deficiență de vedere și auz;
- Biblioteca Judeţeană „Lucian Blaga” Alba va asigura suprafețe de avertizare tactilo-vizuale pentru
nevăzători (pavaje tactile);
- Biblioteca Judeţeană „Lucian Blaga” Alba va asigura un interpret mimico-gestual.
ANUL 2020
În data de 24.06.2020, la Biblioteca Judeţeană „Lucian Blaga” Alba a fost efectuat de către
Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Unirea” al Județului Alba un control cu tematic privind apărarea
împotriva incendiilor și protecția civilă, în urma căruia au fost dispuse măsuri cu termen de realizare
24.07.2020, care au fost remediate în totalitate, în termenul stabilit.
D. EVOLUŢIA SITUAŢIEI ECONOMICO-FINANCIARE A INSTITUŢIEI
1. Analiza datelor financiare din proiectul de management corelat cu bilanţul contabil al
perioadei raportate
ANUL 2017
Analiza datelor financiare din proiectul de management corelat cu bilanțul contabil al perioadei
raportate conduce spre următoarele concluzii:
La sfârșitul anului 2017, Biblioteca Județeană Lucian Blaga Alba deține active nete în valoare de
1.939.635 lei.
Acestea sunt formate din:
 active necurente
2.032.176 lei
 active curente
1.843.513 lei
 datorii curente
1.936.054 lei.
Capitalurile proprii sunt în valoare de 1.939.635.
Finanțarea de la buget a fost în anul 2017 în valoare de 1.864.524 lei.
Biblioteca Judeteană Lucian Blaga a înregistrat venituri din bunuri și servicii primite cu titlu gratuit în
sumă de 10.944 lei, reprezentând donații carte – 4.957 lei și donații obiecte inventar 5.987 lei.
Cheltuielile au fost în valoare 1.716.200 lei şi sunt formate din:
- cheltuieli cu salariile personalului;
- cheltuieli cu energia şi apa;
- cheltuieli cu carburanţii;
- cheltuieli cu deplasările;
- cheltuieli cu serviciile executate de terţi;
- cheltuieli poştale;
rezultând un deficit patrimonial în valoare de 1.705.256 lei.
În anul 2017, s-au achiziţionat cărţi în valoare de 120.784 lei.
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Pe parcursul anului 2017, la articolul 20.30.30, s-au efectuat cheltuieli în valoare de 527.239 lei,
pentru organizarea activităţilor culturale din cadrul proiectelor:
- 4.10 Caravana literară - scriitori în şcoală
- 4.1 Târgul de Carte „Alba Transilvana”, ediţia a X-a
- 4.2 Festivalul Internaţional de Literatură Umoristică şi Caricatură „Alb – Umor”
- 4.7 Gala Poeziei Române Contemporane
- 4.5 Colocviile Romanului Românesc Contemporan
- 8.1 Premiul Naţional pentru Poezie „Lucian Blaga”
- 1.3 Bibliovacanţa
- 1.2 Ateliere educative
- 1.1 Clubul de lectură LecturALBA.
- 4.3 Festivalul „Dilema Veche”
- 8.3 Cafenea culturală – Aniversări culturale
- 4.9 Lansări de carte
- 4.8 Verbum
- 8.1 Zilele Bibliotecii Judeţene „Lucian Blaga” Alba
- 5.9 Publicaţiile Bibliotecii Judeţene „Lucian Blaga” Alba
La articolul 71.01.03 – Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale, s-au făcut cheltuieli în
valoare de 4.600 lei, reprezentând o imprimantă pentru permise cititori.
Situaţiile financiare au fost întocmite în conformitate cu prevederile Legii nr. 82/1991, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare cu respectarea principiilor contabile cuprinse în aceste reglementări
referitoare la evaluarea posturilor din bilanţ.
În cursul anul 2017 nu s-au făcut abateri de la principiile contabile şi nu s-au schimbat metodele de
evaluare a elementelor de activ şi pasiv.
Politicile contabile aplicate de instituţie respectă conceptele de bază ale contabilităţii şi anume:
contabilitatea de angajamente şi principiul continuităţii activităţii, precum şi celelalte principii prevăzute de
reglementările legale.
ANUL 2018
Analiza datelor financiare din proiectul de management corelat cu bilanțul contabil al perioadei
raportate conduce spre următoarele concluzii:
La sfârșitul anului 2018, Biblioteca Județeană Lucian Blaga Alba deține active nete în valoare de
1.936.972 lei.
Acestea sunt formate din:
 active necurente
2.024.766 lei
 active curente
2.032.936 lei
 datorii curente
2.120.730 lei.
Capitalurile proprii sunt în valoare de 1.936.972 lei
Finanțarea de la buget a fost în anul 2018 în valoare de 2.040.416 lei.
Biblioteca Judeteană Lucian Blaga Alba a înregistrat venituri din bunuri și servicii primite cu titlu
gratuit în sumă de 4.006 lei, reprezentând donații carte - 3.306 lei și donații obiecte inventar 700 lei.
Cheltuielile au fost în valoare 1.871.193 lei şi sunt formate din:
- cheltuieli cu salariile personalului;
- cheltuieli cu energia şi apa;
- cheltuieli cu carburanţii;
- cheltuieli cu deplasările;
- cheltuieli cu serviciile executate de terţi;
- cheltuieli poştale;
rezultând un deficit patrimonial în valoare de 1.867.187 lei.
În anul 2018, s-au achiziţionat cărţi în valoare de 143.486 lei.
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Pe parcursul anului 2018, la articolul 20.30.30, s-au efectuat cheltuieli în valoare de 514.811 lei,
pentru organizarea activităţilor culturale din cadrul proiectelor:
- 4.10 Caravana literară - scriitori în şcoală
- 4.1 Târgul de Carte „Alba Transilvana”, ediţia a X-a
- 4.2 Festivalul Internaţional de Literatură Umoristică şi Caricatură „Alb – Umor”
- 4.7 Gala Poeziei Române Contemporane
- 4.5 Colocviile Romanului Românesc Contemporan
- 8.1 Premiul Naţional pentru Poezie „Lucian Blaga”
- 1.3 Bibliovacanţa
- 1.2 Ateliere educative
- 1.1 Clubul de lectură LecturALBA.
- 8.1 Festivalul International „Lucian Blaga”
- 8.3 Cafenea culturală – Aniversări culturale
- 4.9 Lansări de carte
- 4.8 Verbum
- 8.1 Zilele Bibliotecii Judeţene „Lucian Blaga” Alba
- 6.2 Reuniuni științifice de profil
- 8.2 Omagiu lui Eminescu
- 8.7 Premiile Filialei U.S.R.
- 8.8 Gala premiilor Bibliotecii
- 8.10 Ziua Bibliotecarului din Romania
La articolul 71.01.30 – Alte active fixe, s-au achiziționat licențe office în valoare de 5.400 lei.
Situaţiile financiare au fost întocmite în conformitate cu prevederile Legii nr. 82/1991, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare cu respectarea principiilor contabile cuprinse în aceste reglementări
referitoare la evaluarea posturilor din bilanţ.
În cursul anul 2018 nu s-au făcut abateri de la principiile contabile şi nu s-au schimbat metodele de
evaluare a elementelor de activ şi pasiv.
Politicile contabile aplicate de instituţie respectă conceptele de bază ale contabilităţii şi anume:
contabilitatea de angajamente şi principiul continuităţii activităţii, precum şi celelalte principii prevăzute de
reglementările legale.
ANUL 2019
Analiza datelor financiare din proiectul de management corelat cu bilanțul contabil al perioadei
raportate conduce spre următoarele concluzii:
La sfârșitul anului 2019, Biblioteca Județeană Lucian Blaga Alba deține active nete în valoare de
1.950.500 lei.
Acestea sunt formate din:
 active necurente
2.246.093 lei
 active curente
2.208.520 lei
 datorii curente
2.504.113 lei.
Capitalurile proprii sunt în valoare de 1.950.500.
Finanțarea de la buget a fost în anul 2019 în valoare de 2.404.246 lei.
Biblioteca Judeteană Lucian Blaga a înregistrat venituri din bunuri și servicii primite cu titlu gratuit în
sumă de 2.037 lei, reprezentând donații carte.
Cheltuielile au fost în valoare 2.241.989 lei şi sunt formate din:
- cheltuieli cu salariile personalului;
- cheltuieli cu energia şi apa;
- cheltuieli cu carburanţii;
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- cheltuieli cu deplasările;
- cheltuieli cu serviciile executate de terţi;
- cheltuieli poştale;
- cheltuieli cu reparații curente
rezultând un deficit patrimonial în valoare de 2.239.952 lei.
În anul 2019, s-au achiziţionat cărţi și abonamente în valoare de 143.697 lei.
Pe parcursul anului 2019, la articolul 20.30.30, s-au efectuat cheltuieli în valoare de 577.207 lei,
pentru organizarea activităţilor culturale din cadrul proiectelor:
- 4.10 Caravana literară - scriitori în şcoală
- 4.1 Târgul de Carte „Alba Transilvana”, ediţia a XII-a
- 4.2 Festivalul Internaţional de Literatură Umoristică şi Caricatură „Alb – Umor”
- 4.7 Gala Poeziei Române Contemporane
- 4.5 Colocviile Romanului Românesc Contemporan
- 8.1 Premiul Naţional pentru Poezie „Lucian Blaga”
- 1.3 Bibliovacanţa
- 1.2 Ateliere educative
- 1.1 Clubul de lectură LecturALBA.
- 8.1 Festivalul International „Lucian Blaga”
- 8.3 Cafenea culturală – Aniversări culturale
- 4.9 Lansări de carte
- 4.8 Verbum
- 8.1 Zilele Bibliotecii Judeţene „Lucian Blaga” Alba
- 6.2 Reuniuni științifice de profil
- 8.2 Omagiu lui Eminescu
- 8.7 Premiile Filialei U.S.R.
- 8.8 Gala premiilor Bibliotecii
- 8.10 Ziua Bibliotecarului din Romania
La articolul 71.01.30 – Alte active fixe, s-a achiziționat un modul TINREAD, pentru buna funcționare a
și modernizare a programului specific de bibliotecă, în valoare de 23.919 lei.
Situaţiile financiare au fost întocmite în conformitate cu prevederile Legii nr. 82/1991, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare cu respectarea principiilor contabile cuprinse în aceste reglementări
referitoare la evaluarea posturilor din bilanţ.
În cursul anul 2019 nu s-au făcut abateri de la principiile contabile şi nu s-au schimbat metodele de
evaluare a elementelor de activ şi pasiv.
Politicile contabile aplicate de instituţie respectă conceptele de bază ale contabilităţii şi anume:
contabilitatea de angajamente şi principiul continuităţii activităţii, precum şi celelalte principii prevăzute de
reglementările legale.
ANUL 2020
Analiza datelor financiare din proiectul de management corelat cu bilanțul contabil al perioadei
raportate conduce spre următoarele concluzii:
În perioada 01.01.2020 – 14.09.2020, Biblioteca Județeană „Lucian Blaga” Alba deține active nete în
valoare de 3.328.913 lei.
Acestea sunt formate din:

active necurente 2.313.515 lei

active curente
1.015.514 lei

datorii curente
116 lei.
103

Capitalurile proprii sunt în valoare de 3.328.913 lei.
La 14 septembrie 2020, finanțarea de la buget a fost în valoare de 1.239.415 lei.
Biblioteca Judeteană „Lucian Blaga” Alba a înregistrat venituri din bunuri și servicii primite cu titlu
gratuit în sumă de 720 lei, reprezentând donații carte, birouri și etajeră bibliotecă.
Cheltuielile au fost în valoare 1.026.553 lei şi sunt formate din:
- cheltuieli cu salariile personalului;
- cheltuieli cu materialele consumabile;
- cheltuieli cu energia şi apa;
- cheltuieli cu carburanţii;
- cheltuieli cu deplasările;
- cheltuieli cu serviciile executate de terţi;
- cheltuieli poştale, telecomunicații și internet;
- cheltuieli cu pregătirea profesională,
rezultând un deficit patrimonial în valoare de 1.025.833 lei.
La 14 septembrie 2020, s-au achiziţionat cărţi în valoare de 67.409 lei.
La articolul 20.30.30 – Alte cheltuieli cu bunuri și servicii, s-au efectuat cheltuieli în valoare de 50.729
lei, pentru organizarea activităţilor culturale din cadrul proiectelor:
- 1.2 Ateliere educative
- 4.9 Lansări de carte
- 4.10 Caravana literară - scriitori în şcoală
- 5.10 Redacția Discobolul
- 8.12 Monumentele literaturii române
- 9.2 Materiale de promovare
Pentru achiziționarea următoarelor active fixe s-au efectuat cheltuieli de capital în valoare de 77.210
lei:
 un laptop, pe care s-a instalat Software-ul pentru înregistrare, editare Cubase 10, pentru producerea
materialelor sonore, obținute în urma înregistrărilor audio, cu respectarea dreptului de difuzare, a
evenimentelor culturale ale Bibliotecii Județene „Lucian Blaga” Alba, în vederea redifuzării acestora pe
canalele instituției (Facebook, Youtube), în beneficiul utilizatorilor;
 un Software pentru înregistrare, editare Cubase 10, cu ajutorul căruia Biblioteca Județeană „Lucian
Blaga” Alba va putea efectua înregistrări și editări audio în cadrul activităților de animație culturală (de
ex.: înregistrarea audio a poveștilor pentru copii, captarea și înregistrarea audio a conferințelor, a
prezentărilor și lansărilor de carte în vederea redifuzării lor pe canalele specifice instituției în beneficiul
utilizatorilor);
 un Pachet acces nelimitat cititori TinRead, pentru extinderea capacității Sistemului Integrat de
Bibliotecă TINREAD;
 un Modul TINREAD, care permite crearea și gestionarea de baze de date cu informații specifice
pentru achiziția documentelor de bibliotecă, integrate cu celelalte module (Evidență, Catalogare,
WebOPAC etc);
 10 buc. Licențe, pentru extinderea capacității Sistemului Integrat de Bibliotecă TINREAD.
Situaţiile financiare au fost întocmite în conformitate cu prevederile Legii nr. 82/1991, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare cu respectarea principiilor contabile cuprinse în aceste reglementări
referitoare la evaluarea posturilor din bilanţ.
În anul 2020 nu s-au făcut abateri de la principiile contabile şi nu s-au schimbat metodele de evaluare
a elementelor de activ şi pasiv.
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Politicile contabile aplicate de instituţie respectă conceptele de bază ale contabilităţii şi anume:
contabilitatea de angajamente şi principiul continuităţii activităţii, precum şi celelalte principii prevăzute de
reglementările legale.
2. Evoluţia valorii indicatorilor de performanţă în perioada raportată, conform criteriilor de
performanţă ale instituţiei din următorul tabel:
Tabloul indicatorilor de perfromanță a fost unul dinamic, deoarece în fiecare an au apărut elemente
noi pe care am considerat oportun să le înmagazinăm.
ANUL 2017
Nr.
Indicatori de performanță *
ctr.
Număr de accesări directe ale serviciilor de bibliotecă (nr. beneficiari x
1
frecvență/programe și proiecte) = 215 234
2 Frecvența totală a utilizatorilor în bibliotecă pe servicii de împrumut = 53 308
3 Număr cititori nou înscriși = 4 406
4 Total volume difuzate = 94 861
5 Frecvenţa medie zilnică pe servicii de împrumut = 215
Unități de bibliotecă (cărți, periodice, alte documente) achiziționate = 4 747
6
Titluri de carte achiziționare 3 644
Număr de programe = 9
7
Număr de proiecte = 46
8 Număr de activităţi educaţionale = 230
9 Număr de apariţii media (fără comunicate de presă) = 436
Cheltuieli pe beneficiar (subvenţie + venituri - cheltuieli de capital)/nr. de accesări
10
directe ale serviciilor de bibliotecă = 8,64 lei
11 Surse atrase (donații carte și obicete de inventare) = 10 944 lei

Perioada
evaluată
14.04.2017
/
31.12.2017

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.

01.01.2018
/
31.12.2018

Achiziție carte
- 2 751 titluri noi achiziționate,
- 5 064 exemplare noi achiziționate
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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.
ANUL 2019
Nr.
Indicatori de performanță *
ctr.
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
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

Perioada
evaluată
01.01.2019
/
31.12.2019
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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
ANUL 2020
Nr.
Indicatori de performanță *
ctr.
Buget
- 1.239.415,28 lei total cheltuit (48,77 %)
Programul minimal cheltuit = 1.239.245,28 lei
Programul plus cheltuit = 170 lei
- 2.541.500 lei total alocat (100 %)
Programul minimal alocat = 2.423.000 lei
Programul plus alocat = 118.500 lei
- 1.302.084, 72 lei economie bugetară (51,23 %) la data de 14.09.2020, datorată
suspendării activităților de animație culturală pe perioada stării de urgență/ alertă/
COVID 19
Beneficiari direcți
- 126 457 beneficiari direcți/ accesări ale serviciilor de bibliotecă în anul 2020 pe

Perioada
evaluată
01.01.2020
/
14.09.2020
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toate proiectele instituției
Cheltuieli pe beneficiar direct
- 9,8 lei/ 1 beneficiar direct/ anul 2020 (buget total cheltuit/ beneficiari direcți în anul
2020 pe toate proiectele instituției)
- 0,05 lei/ 1 beneficiar direct/ 1 zi din anul 2020 (cheltuieli 1 beneficiar direct pe anul
2020 (9,8 lei)/ 174 de zile)
Programe raportate
- 10 programe pe minimal
- 8 programe pe plus
Total: 18
Proiecte raportate
42 proiecte pe minimal
48 proiecte pe plus
Total: 90
E. SINTEZA PROGRAMELOR ŞI A PLANULUI DE ACŢIUNE PENTRU ÎNDEPLINIREA OBLIGAŢIILOR
ASUMATE PRIN PROIECTUL DE MANAGEMENT
Programele implementate pentru îndeplinirea obligațiilor asumate prin proiectul de management au
fost în deplină concordanță cu:
1. Viziunea: Biblioteca Județeană „Lucian Blaga” Alba, vector esențial în dezvoltarea locală și
regională prin conservare, informare, educație, lectură, studiu, recreere, servicii și evenimente
culturale.
2. Misiunea: Biblioteca Judeţeană „Lucian Blaga” Alba urmăreşte satisfacerea intereselor de studiu,
lectură, informare, documentare, educare şi recreere din municipiul şi judeţul Alba, prin promovarea
cunoaşterii, având la bază optimizarea accesului liber la informaţii relevante prin creşterea colecţiilor de
bibliotecă şi prin asigurarea de servicii publice moderne de informare adecvate fiecărei categorii de utilizatori.
3. Planul/ direcțiile de acțiune
● Reabilitarea sediului (curtea și poarta instituției);
● Continuitatea proiectelor de succes plus inovație în pachetul de programe și proiecte;
● Actualizarea echipei instituției în funcție de noile programe/ proiecte propuse pe perioada următoare
de management și agreate de politicile culturale ale Consiliului Județean Alba;
● Îmbunătățirea promovării și activității de PR;
● Intensificarea parteneriatelor și a colaborărilor;
● Intensificarea activității la nivel județean;
● Accent echilibrat al activităților adresate copiilor, tinerilor și adulților în funcție de buget;
● Atragerea creatorilor și a operatorilor culturali înspre bibliotecă ca centru de dezvoltare culturală
comunitară.
4. Obiectivele generale şi specifice
Obiective generale:
- participarea la procesul de informare;
- educare permanentă a comunității;
- dezvoltare culturală a comunității;
- diversificarea ofertei culturale;
- satisfacerea cerințelor exprimate de membrii comunității în materie de programe culturale;
- încurajarea creativității;
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- facilitarea comunicării în cadrul comunității;
- for/ hub/ centru multicultural;
- model de echilibru social.
Obiective specifice:
- publicații;
- diversificarea și creșterea calității serviciilor de bibliotecă;
- punerea în valoare a patrimoniului bibliotecii;
- spațiu al comunicării și contactelor;
- achiziția unităților de bibliotecă conform Legii bibliotecilor și nevoilor comunitare;
- mediatizarea permanentă a instituției;
- promovarea și valorificarea patrimoniului;
- dezvoltarea relațiilor cu utilizatorii;
- utilizarea tehnologiei moderne;
- studierea permanentă a necesităților de lectură, informare și loisir;
- formarea și perfecționarea bibliotecarilor;
- asistență de specialitate și sprijinirea bibliotecilor publice din județul Alba.
5. Sinteza programelor implementate
Pe parcursul celor patru ani de management a existat o dinamică semnificativă în cadrul inițierii,
propunerii, implementării, monitorizării, evaluării, raportării proiectelor. Acestea au fost actualizate și optimizate
în funcție de necesități, de realitățile apărute pe parcurs, în ideea de a menține controlul și monitorizarea
proceselor interne în cadrul instituției. În viziunea managerială orice acțiune, indiferent de tipul și natura
acesteia, a fost inclusă obligatoriu într-o activitate în cadrul unui proiect, în cadrul unui program, în cadrul
proiectului de management 2017 - 2018. Complexitatea datelor astfel rezultată este semnificativă, colectată în
cadrul rapoartelor fiecărui proiect în parte. Prezentul document sintetizează și raportează elemente esențiale.
Raportăm astfel:
ANUL 2017
> PROGRAME
- raportate în 2017: 17 programe (8 minimal, 9 plus)
> Proiecte
- raportate în 2017: 46 proiecte (29 minimal, 17 plus)
> BUGET
Buget alocat: 1 993 000 lei (100 %)
Buget cheltuit: 1 864 524 lei (93,55 %)
Economie bugetară: 128 476 lei (6,45 %)
*** Beneficiari/ Nr. total accesări directe ale serviciilor de bibliotecă în cadrul proiectelor: 215 234
ANUL 2018
> PROGRAME
- raportate în 2018: 15 programe (9 minimal, 6 plus)
> Proiecte
- raportate în 2018: 68 proiecte (41 minimal, 27 plus)
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> BUGET
Buget alocat: 2 301 700 lei (100 %)
Buget cheltuit: 2 040 416 lei (88,64 %)
Economie bugetară: 261 284 lei (11,35 %)
*** Beneficiari/ Nr. total accesări directe ale serviciilor de bibliotecă în cadrul proiectelor: 238 698
ANUL 2019
> PROGRAME
- raportate în 2019: 15 programe (9 minimal, 6 plus)
> Proiecte
- raportate în 2019: 71 proiecte (41 minimal, 30 plus)
> BUGET
- total alocat: 2 525 800 lei (100 %)
- total cheltuit: 2 404 245,76 lei (95,19 %)
- economie bugetară: 121 554,24 lei (4,81 %)
*** Beneficiari/ Nr. total accesări directe ale serviciilor de bibliotecă în cadrul proiectelor: 257 282
ANUL 2020
> PROGRAME
- raportate în 2020: 18 programe (10 minimal, 8 plus)
> Proiecte
- raportate în 2020: 90 proiecte (42 minimal, 48 plus)
> BUGET
- total alocat: 2 541 500 lei (100 %)
- total cheltuit: 1 239 415,28 lei (48,77 %)
- economie bugetară: 1 302 084,72 lei (51,23%)
*** Beneficiari/ Nr. total accesări directe ale serviciilor de bibliotecă în cadrul proiectelor: 126 457
6. Strategie culturală, pentru întreaga perioadă de management
Strategia culturală pentru întreaga perioadă de management a presupus implementarea programelor și a
proiectelor propuse prin proiectul de management 2017-2020, în interesul beneficiarilor bibliotecii și s-a bazat
pe următoarele deziderate:
 conectarea și corelarea programelor/ proiectelor instituției cu politicile culturale ale Consiliului
Județean Alba în beneficiul comunității;
 dezvoltarea de noi servicii în bibliotecă;
 asigurarea unor resurse umane competente și specializate, în paralel cu formarea/perfecționarea
continuă a personalului instituției;
 realizarea unui mediu informațional competitiv;
 crearea unui mediu digital optim de căutare și găsire a informației;
 asigurarea și dezvoltarea infrastructurii informatice, conectată cu Sistemul Național de Biblioteci prin
sistemul integrat de bibliotecă TINREAD (catalog on-line pentru utilizatori plus alte servicii specifice);
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optimizarea accesului la colecțiile și serviciile de bibliotecă;
dezvoltarea, diversificarea și conservarea colecțiilor de bibliotecă;
cooperare în domeniul dezvoltării și valorificării patrimoniului cultural cu entitățile interesate;
dezvoltarea serviciilor electronice în biblioteci;
extinderea cooperării interbibliotecare pe plan național și internațional;
o atenție specială acordată copiilor și tinerilor, având în vedere faptul aceștia că se află la vârsta
formării și au nevoie de un mediu cultural compact, curat, civilizat, profesionist capabil să îi valorifice
optim și în interesul societății;
catalizator cultural, centru educativ.
7. Strategie şi plan de marketing

Strategia instituției s-a construit în concordanță cu elemente importante cuprinse și definite în proiectul de
management https://www.bjalba.ro/proiecte-de-management, și anume:









Viziunea bibliotecii;
Misiunea bibliotecii;
Obiectivele;
Activități, proiecte, programe;
Mesajul instituțional;
Capacitate mobilizare;
Flexibilitate;
Imagine;

în corelație cu și ținând cont de :
 Buget;
 Analiza SWOT;
 Beneficiari;
 Mediul socio-cultural în care își desfășoară activitatea biblioteca;
 Înțelegerea de către echipa de implementare a instituției a planului stabilit
și pe baza mixului de marketing care include patru variabile controlabile ale instituției:
 Produsul;
 Prețul;
 Promovarea;
 Distribuția produsului.






Planul de marketing
Cercetare de piață (profilul beneficiarului, analiza nevoilor, segmentarea publicului);
Stabilirea obiectivelor;
Strategia de marketing;
Implementarea strategiei de marketing;
Evaluare și control.

Planul de comunicare
 stabilirea elementelor spre comunicare, a etapelor de comunicare, a formulării elementelor de
comunicat, a responsabililor implicați, a canalelor de promovare a evenimentului precum și
monitorizarea continuă a transmiterii informațiilor la destinatar;
 promovarea evenimentelor/ acțiunilor bibliotecii prin toate canalele existente: direct la beneficiar/ grup
țintă în funcție de specificul proiectului/ acțiunii, mass-media, Internet;
 conferințe de presă;
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 conceperea și realizarea materialelor de promovare (afișe, flyer, invitație, banner, mesh, obiecte
personalizate - pixuri, tricouri, insigne, caiet program, spot radio/ tv, ziar de eveniment);
 utilizarea susținută a canalelor de promovare pe internet: site, Facebook, canal Youtube, Twitter,
Instagram.
8. Programe propuse pentru întreaga perioadă de management
În funcție de realitățile apărute în implementarea proiectul de management s-a actualizat lista
programelor și a proiectelor, pentru a administra eficient întreg sistemul de bibliotecă. Pachetul de programe
și proiecte, din cadrul proiectului de management propus pentru perioada 2017 – 2020, a fost negociat, anual,
între autoritate și manager, în baza propunerilor din proiectul de management, a raportului de activitate, în
funcție de bugetul alocat de autoritate la începutul anului bugetar. Anual, ca urmare a negocierii, s-au aprobat
programul minimal anual și sumele necesare realizării acestuia. În afara programului minimal, managerul a
putut decide realizarea și a altor proiecte, programul plus anual, care nu au făcut obiectul negocierii cu
autoritatea.
PROGRAMELE PROPUSE INIȚIAL PRIN PROIECTUL DE MANAGEMENT 2017 - 2020
1. USERS
- program dedicat utilizatorilor/beneficiarilor.
2. CREȘTEREA COLECȚILOR DE DOCUMENTE
- program dedicat fondului de carte/documente al bibliotecii.
3. BIBLIOTECA DIGITALĂ
- program dedicat informatizării/existenței digitale a bibliotecii.
4. ANIMAȚIE 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 membrii
comunității.
5. CERCETARE ȘI VALORIFICARE A COLECȚIILOR ȘI PATRIMONIULUI JUDEȚULUI
- program dedicat fructificării optime a fondului de carte a bibliotecii.
6. PRGĂTIRE ȘI ÎNDRUMARE METODOLOGICĂ
- program dedicat coordonării bibliotecilor municipale, comunale și orășenești din județul Alba.
7. ADMINISTRAȚIA FUNCȚIONALĂ
- program dedicat sistemului intern de bună funcționare instituțională a bibliotecii.
8. IDENTITATE ȘI VALORI CULTURALE
- program dedicat identificării, promovării și valorificării creatorilor din domeniul cultură și de dezvoltare a
domeniului cultural.
9. PROMOVARE
- program de marketing și PR dedicat mediatizării activității bibliotecii.
PROGRAMELE RAPORTATE PRIN PROIECTUL DE MANAGEMENT 2017 - 2020
1. USERS
- program dedicat utilizatorilor/beneficiarilor.
2. CREȘTEREA COLECȚIILOR DE DOCUMENTE
- program dedicat fondului de carte/documente al bibliotecii.
3. BIBLIOTECA DIGITALĂ
- program dedicat informatizării/existenței digitale a bibliotecii.
4. ANIMAȚIE 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 membrii
comunității.
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5. CERCETARE ȘI VALORIFICARE A COLECȚIILOR ȘI PATRIMONIULUI JUDEȚULUI
- program dedicat fructificării optime a fondului de carte a bibliotecii.
6. PREGĂTIRE ȘI ÎNDRUMARE METODOLOGICĂ
- program dedicat coordonării bibliotecilor municipale, comunale și orășenești din județul Alba.
7. ADMINISTRAȚIA FUNCȚIONALĂ
- program dedicat sistemului intern de bună funcționare instituțională a bibliotecii.
8. IDENTITATE ȘI VALORI CULTURALE
- program dedicat identificării, promovării și valorificării creatorilor din domeniul cultură și de dezvoltare a
domeniului cultural.
9. PROMOVARE
- program de marketing și PR dedicat mediatizării activității bibliotecii.
10. EVIDENȚA COLECȚIILOR
- program dedicat evidenței colecțiilor, documentelor de bibliotecă
11. URGENT BIBLIOACCES
- program de funcționare optimă a Bibliotecii Județene ,,Lucian Blaga” Alba în situațiile de urgență, alertă,
forță majoră și de criză.
9. Proiecte din cadrul programelor
Pe parcursul implementării proiectului de management, pachetul de proiecte a avut o dinamică
analizată, controlată, adaptată realităților/ propunerilor/ ideilor, negociată, pentru îndeplinirea misiunii
bibliotecii.
PROIECTELE PROPUSE INIȚIAL PRIN PROIECTUL DE MANAGEMENT 2017 - 2020
1. USERS
1.1 Clubul de lectură
- întâlniri periodice ale iubitorilor de literatură unde se discuta despre carte, literatură, arte, se dezvoltă abilități
de critică literară, de întelegere și interpretare a textului; stimularea creativității și a dialogului; promovarea
colecțiilor bibliotecii;
1.2 Ateliere educative
- cursuri, ateliere pentru copii, tineri și adulți, servicii de educație permanentă;
1.3 Bibliovacanța
- activități pentru copii și adolescenți pe perioada vacanțelor;
1.4 Trăsura cu cArte
- servicii comunitare ale bibliotecii în oraș și județ prin chioșcuri special amenajate, animație culturală stradală,
documentare, lectură, cu puncte de informare în oraș - Info Point Biblioteca;
1.5 Conferințele bibliotecii
- conferințe pe diferite domenii susținute de specialiști și adresate publicului larg;
1.6 Aproape de tine !
- proiecte destinate persoanelor cu dizabilități în colaborare cu școala incluzivă, Asociația Nevăzătorilor,
Asociația Filantropia Ortodoxă și alte asociații de profil;
1.7 Cartea care eliberează
- proiecte destinate persoanelor din penitenciar;
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1.8 Scriitori străini la întâlnirea cu publicul românesc
- întâlniri ale publicului cu scriitori străini contemporani în cadrul unor dezbateri și ateliere de lucru, de preferat
laureați ai unor concursuri internaționale;
1.9 Tabăra Coolturală
- tabere artistice și de creație (tabără de chitară, tabără de traduceri, tabără de teatru, tabără de fotografie
etc.), de exemplu la Castelul de la Sâncrai, Pensiunea Râmeț etc.;
1.10 Împrumut carte la sediu şi filiale
- servicii de împrumut către public din fondul de documente al bibliotecii;
2. CREȘTEREA COLECȚIILOR DE DOCUMENTE
2.1 Achiziţie carte
- îmbogăţirea fondului de bibliotecă cu carte, documente prin achiziție;
2.2 Donaţii
- îmbogăţirea fondului de bibliotecă cu carte, documente prin donații;
2.3 Schimburi interbibliotecare
- îmbogăţirea fondului de bibliotecă cu carte, documente prin schimburi între instituții;
2.4 Depozit legal
- îmbogăţirea fondului de bibliotecă cu carte, documente pe baza Legii Depozitului Legal Nr. 111 din 21
noiembrie 1995;
3. BIBLIOTECA DIGITALĂ
3.1 Site, Facebook, Youtube
- dezvoltarea platformelor de interfață electronică în mediul on-line;
3.2 Biblioteca virtuală
- dezvoltare sistem informativ; digitizare fond, lucrări și periodice valoroase; organizare cataloage și alte
instrumente de comunicare a colecțiilor și îndrumare utilizatori în folosirea acesteia; achiziționare,
constituire/creare, dezvoltare bază de date virtuală pentru comunitate (parteneriat cu Universitatea „1
Decembrie 1918” Alba Iulia); punerea la dispoziția utilizatorilor de colecții enciclopedice de documente prin
intermediul site-ului instituției; facilitarea accestului utilizatorilor și la alte colecții și baze de date prin împrumut
interbibliotear intern sau internațional și servicii de accesare și comuncare la distanță;
4. ANIMAȚIE CULTURALĂ
4.1 Târgul de cArte Alba Transilvana
- eveniment major dedicat promovării cărții și lecturii în comunitate;
4.2 Festivalul Internațional de literatură „Alb - Umor”
- concurs de literatura umoristică, epigrame, parodii, caricaturi;
4.3 Festivalul „Dilema Veche”
- eveniment major dedicat culturii și artei, biblioteca are rolul de coorganizator alături de Primăria Alba Iulia,
Asociația Oameni cu Idei;
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4.4 Festivalul „Cele mai frumoase poezii românești cântate”
- festival de poezie cântată pentru promovarea literaturii române, eventual (în limita bugetară) și itinerant în
județul Alba;
4.5 Colocviile romanului românesc contemporan
- eveniment major dedicat romanului românesc, în colaborare Uniunea Scriitorilor din România;
4.6 Colocviul tinerilor scriitori
- eveniment dedicat tinerilor scriitori români, în colaborare Uniunea Scriitorilor din România
4.7 Gala poeziei românești contemporane - Lista lui Manolescu
- eveniment național dedicat poeziei românești contemporane, în colaborare Uniunea Scriitorilor din România;
4.8 Verbum
- cerc de scriere creativă destinat tinerilor și adulților care practică arta scrisului;
4.9 Lansări de carte
- acțiuni de promovare a noilor apariții editoriale și a autorilor;
4.10 Caravana literară scriitori în școală
- acțiuni de stimulare a lecturii și apropiere față de bibliotecă prin promovarea scriitorilor contemporani direct în
școli;
4.11 Expoziție de poezie
- acțiuni de promovare a poeziei românești și universale în spații neconvenționale;
4.12 Expoziții tematice de carte
- acțiuni de promovare a colecțiilor și a autorilor pe criterii tematice;
4.13 Expoziții de artă
- acțiuni de promovare a artei;
4.14 Bibliobuzul în județul Alba
- acțiuni de promovare a cărții, animație culturală în oraș și județ;
5. CERCETARE ȘI VALORIFICARE A COLECȚIILOR ȘI PATRIMONIULUI JUDEȚULUI
5.1. Editare de carte și reviste
- susținerea financiară a culturii scrise la recomandarea Comisiei de evaluare şi selecţie
a lucrărilor din categoria culturii scrise;
5.2 Cartea cu autograf
- valorificarea colecțiilor de cărți cu autografe prin expoziții și cataloage;
5.3 Monografia bibliotecii
- lucrare documentară amplă asupra bibliotecii;
5.4 Revista bibliotecii pentru copii și adulți
- publicație curentă de informare și promovare a bibliotecii și serviciilor acesteia;
5.5 Traduceri, ediții anastatice
- valorificarea patrimoniului cultural județean prin traduceri și recuperări a unor ediții rare;
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5.6 Bibliostudis
- studii și cercetări în domeniul bibloteconomiei, științelor informării, sociologiei lecturii în colaborare cu
Biblioteca Batthyaneum și celelalte biblioteci specializate din județul Alba;
5.7 Produse culturale
- comisie de inovare, redactare, editare de produse culturale necesare comunității, pe bază de cercetări,
informări, analize în vederea dezvoltării de politici culturale la nivel local, județean și național, studiul viitorului
cultural, toate acestea concretizate sub forma unui raport de consultanță culturală (bază de date) destinat
entităților care activează in industria culturală;
6. PRGĂTIRE ȘI ÎNDRUMARE METODOLOGICĂ
6.1 Perfecționare profesională
- cursuri de perfecționare a personalului pentru tot județul Alba, seminarii, bibliografii; statistică instituțională;
6.2 Reuniuni științifice de profil
- Colocvii profesionale și schimburi de experiență, asistență de specialitate pentru bibliotecile municipale,
orășenești, comunale din județul Alba, coordonarea activităților curente, completarea colecțiilor, aplicarea
normelor de biblioteconomie și de evidență, strategie culturală locală, îndrumare directă pe teren, organizare
de consfătuiri și schimburi de experiență în relație cu proiectul 5.6 Bibliostudis;
7. ADMINISTRAȚIA FUNCȚIONALĂ
7.1 Monitor manager
- dezvoltarea sistemului de control managerial intern, monitorizare continuă a proceselor de management
instituțional; raportări periodice de autoevaluare a activității instituției sau alte tipuri de raportări; actualizarea
structurii organizatorice și a fișei postului; îndeplinirea obligațiilor care derivă din aprobarea proiectului de
management și în conformitate cu hotărârile ordonatorului principal de credite, respective cele prevăzute de
legislația în vigoare și în reglementările care privesc funcționarea instituției; respectarea prevederilor legale
aplicabile în domeniile: sănătatea și securitatea muncii, apărarea împotriva incendiilor etc.;
7.2 Funcționalizare clădire și spații
- acțiuni reparații, întreținere și igienizare a sediului și filialelor bibliotecii;
7.3 Mediatecă, ludotecă, pinacotecă
- spații noi pentru evenimente de bibliotecă;
7.4 Voluntarii bibliotecii
- alcătuirea și implicarea unei echipe de voluntari în acțunile bibliotecii;
7.5 Parteneriate
- încheierea de parteneriate și colaborări cu entități culturale (instituții publice de cultură, ONG, instituții de
învățământ, mass-media etc.);
7.6 Biblioteca „Lucian Blaga” peste hotare
- proiect dedicat înființării, dezvoltării și menținerii de noi filiale ale bibliotecii în comunitățile românești de peste
hotare; sprijinirea comunităților românești din diasporă prin diverse evenimente culturale: expoziții, lansări de
volume, donații, schimburi de experiență, cursuri diverse realizând astfel și o promovare a patrimoniului
cultural local, regional și național în lume;
7.7 Biroul de atragere a fondurilor extrabugetare
- dezvoltare de servicii contra cost; scriere, dezvoltare proiecte; sponsorizări, donații;
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7.8 Biroul de marketing și PR
- crearea unui birou specializat pe prestarea de servicii de marketing și PR în interesul instituției;
7.9 Departament juridic
- crearea unui departament juridic care să asigure pentru instituție respectarea prevederilor legale aplicabile în
domeniile: sănătate și securitate în muncă, apărarea împotriva incendiilor etc.;
8. IDENTITATE ȘI VALORI CULTURALE
8.1 Lucian Blaga
- Ziua Lucian Blaga;
- Premiul Național pentru Poezie „Lucian Blaga” - 9 mai;
- Zilele Bibliotecii „Lucian Blaga” Alba (2 zile).
8.2 Ziua Culturii Naționale, Mihai Eminescu - 15 ianuarie
- celebrarea unei zile speciale în cultura română, legată de memoria lui Mihai Eminescu;
8.3 Aniversări culturale
- flux de promovare a creatorilor; cafenele literare, culturale;
8.4 Memoria culturală a locului
- creatorii locali din județ; identificarea și valorificarea tradițiilor culturale din județ; ghidul actualizat al
personalităților din județul Alba; micromonografii ale localităților în parteneriat cu bibliotecile comunale, și
versiune on-line;
8.5 Cultura suport
- platforma culturală română pentru dezvoltarea industriei culturale în România, de lansare și de exprimare a
artiștilor aflați la debut prin: identificarea creatorilor la nivel județean și național, din sfera cultură indiferent de
domeniu, în cadrul unei platforme culturale comune, conectarea profesională și informațională a creatorilor din
România la Cultura Suport, formarea grupurilor de interes culturale în funcție de domeniu, încurajarea și
susținerea schimburilor de idei între creatori prin tehnici specifice, crearea unei baze de date culturale,
profesionalizarea actului cultural prin procesul vânzării și demersuri legislative, educarea publicului în raport cu
produsul cultural, conectarea platformei la mediul politic și economic în vederea reprezentării intereselor
creatorilor culturali, a protejării și susținerii acestora;
8.6 Ziua Internațională a Limbii Materne - 21 ianuarie
- celebrarea limbii materne pentru grupurile etnice din județul Alba prin discuții, lecturi publice;
8.7 Premiile Filialei U.S.R.
- acordarea de premii și distincții în semn de recunoaștere a activității scriitorilor din Filiala Alba-Hunedoara a
U.S.R.;
8.8 Gala Premiilor Bibliotecii
- Premiul pentru Cititor fidel;
- Premiul Mass-mediei;
- Premiul Sponsorilor;
- Premiul Voluntarilor;
- Premiul pentru Cea mai activă bibliotecă publică din județ;
- Premiul Bibliotecarul Anului.
- acordarea de premii și distincții în semn de recunoaștere a activității persoanelor și personalităților în relație
cu biblioteca;
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8.9 România 100
- realizarea unei publicații cu titlul 100 de Personalități contemporane despre România;
- Conferința Națională a bibliotecilor din România la Alba Iulia cu invitați din diasporă;
- realizarea unei publicații cu titlul Biblioteci românești peste hotare;
- Conferințele Unirii, cu invitați din diverse domenii culturale și sociale;
- „Imagini și evenimente ale Marii Uniri prezente în literatura română”, U.S.R. Filiala Alba Hunedoara;
- conectarea la programul județean și național România 100 cu activități și acțiuni proprii;
8.10 Ziua Bibliotecarului din România, 23 aprilie
- sărbătorirea zilei bibliotecarului și noaptea bibliotecilor românești;
9. PROMOVARE
9.1 Indicatoare spre bibliotecă
- indicatoare spre bibliotecă poziționate în orașul Alba Iulia;
9.2 Materiale de promovare
- pliante, mape, ghiduri, afișe, flyere, alte tipuri de materiale destinate promovării bibliotecii;
PROIECTELE RAPORTATE PRIN PROIECTUL DE MANAGEMENT 2017 - 2020:
1 USERS
1.1 Clubul de lectură
- întâlniri periodice ale iubitorilor de literatură unde se discuta despre carte, literatură, arte, se dezvoltă abilități
de critică literară, de întelegere și interpretare a textului; stimularea creativității și a dialogului; promovarea
colecțiilor bibliotecii;
1.2 Ateliere educative
- cursuri, ateliere pentru copii, tineri și adulți, servicii de educație permanentă;
1.3 Bibliovacanta
- activități pentru copii și adolescenți pe perioada vacanțelor;
1.4 Trăsura cu cArte
- servicii comunitare ale bibliotecii în oraș și județ prin chioșcuri special amenajate, animație culturală stradală,
documentare, lectură, cu puncte de informare în oraș - Info Point Biblioteca;
1.5 Conferințele bibliotecii
- conferințe pe diferite domenii susținute de specialiști și adresate publicului larg;
1.6 Aproape de tine
- proiecte destinate persoanelor cu dizabilități în colaborare cu școala incluzivă, Asociația Nevăzătorilor,
Asociația Filantropia Ortodoxă și alte asociații de profil;
1.7 Cartea care eliberează
- proiecte destinate persoanelor din penitenciar;
1.8 Scriitori străini la întâlnirea cu publicul românesc
- întâlniri ale publicului cu scriitori străini contemporani în cadrul unor dezbateri și ateliere de lucru, de preferat
laureați ai unor concursuri internaționale;
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1.10 Împrumut carte la sediu si filiale
- servicii de împrumut către public din fondul de documente al bibliotecii;
1.11 Periodice
- proiect destinat administrării publicațiilor periodice din cadrul instituției;
1.12 Vreau să-mi citești!
- familiarizarea copiilor cu biblioteca; atragerea copilului către carte și încurajarea lecturii; petrecerea timpului
liber într-un mod plăcut și funcțional în sensul apropierii de carte; stimularea cognitivă, lingvistică și socială a
copilului club de lectură pentru cei mici;
1.13 Descoperă biblioteca
- experiența (povestea instituției, bibliobuz, vizită ghidată, prezentarea cărților pe vârste, personaj de poveste,
discuții specifice, momente artistice, sedința foto/video de grup, cartea de onoare pentru cei mici, etc.)
descoperirii bibliotecii și a cărții pentru cei mici și cei mari prin activități lunare planificate în parteneriat cu
grădinițe, școli sau alte entități;
1.14 BebeBiblioteca
- proiect adresat femeilor însărcinate, copiilor cu vârste cuprinse între 0-7 ani și a părinților acestora în
vederea apropierii de carte, bibliotecă, cultură, atelier de parenting;
1.15 Bibliovaliza
- proiect educativ multiart dedicat copiilor și tinerilor pentru promovarea cărții, a autorilor, a bibliotecii, a artelor,
a culturii direct în grădinițe, școli, licee;
1.17 SF, Fantasy & Horror Club Alba
- sprijinirea și promovarea genului SF, Fantasy & Horror;
1.18 Șah mat
- proiect educativ de promovare a literaturii de specialitate și fondului de carte asociate jocului de șah prin
intermediul unor ateliere;
1.20 Hai să ne jucăm la bibliotecă!
- Apropierea copiilor și a tinerilor de instituția bibliotecii, de carte, de arte prin joacă și jocuri specifice vârstei,
promovarea activităților ludice ca metodă de cunoaștere și experiență culturală, promovarea colecțiilor
bibliotecii;
1.21 ENGLISH 4 KIDS - Clubul de engleză
- club de limba engleză și civilizație pentru copii; Elemente implicate: limba engleză - joc/joacă în limba
engleză - carte în limba engleză - atelier creativ în limba engleză;
1.22 Coşuleţul copiilor deştepţi
- proiect educativ de formare a culturii generale adresat copiilor peste 4 ani; scopul proiectului este de a
stimula copiii din punct de vedere cultural, cognitiv lingvistic, social.
1.23 Jurnal de călătorie
- proiect cultural-educativ dedicat iubitorilor/pasionaților de călătorii prin: 1. promovarea colecțiilor bibliotecii pe
arii tematice specifice (călătorie, turism, cultură și civilizație); 2. descoperirea de oameni și locuri noi,
încurajarea schimbului de idei, informații, opinii, percepții pe zona călătoriilor, recomandări - sfaturi - ponturi de
călătorie; 3. promovarea dialogului; 4. împărtășirea experiențelor personale; 5. crearea de legături
interpersonale durabile;
119

1.24 Copil bogat, copil sărac
- proiect de educație financiară în scop de informare, cercetare, promovare a colecțiilor de bibliotecă tematice
specifice, educație, recreere adresat tuturor personelor interesate în principal de domeniul economic, financiar;
atelier de educație financiară pentru cei mici și mari;
1.25 Poezii pe șase corzi
- proiect cultural de promovare a colecțiilor bibliotecii, a poeților, a poeziei și textelor cântate, a cântecelor, a
creatorilor, în vederea atragerii de noi categorii de public spre bibliotecă, stimularea actului de creație, cu scop
de informare, educație și recreere; club de muzică și poezie. Proiectul a fost pregătit pentru lansare în anul
2020, prima activitate a fost stopată din cauza COVID 19, se va relua implementarea imediat ce legislația
referitoare la COVID 19 o va permite;
2 CRESTEREA COLECȚIILOR DE DOCUMENTE
2.1 Achiziţie carte
- îmbogăţirea fondului de bibliotecă cu carte, documente prin achiziție;
2.2 Donaţii
- îmbogăţirea fondului de bibliotecă cu carte, documente prin donații;
2.3 Schimburi interbibliotecare
- îmbogăţirea fondului de bibliotecă cu carte, documente prin schimburi între instituții;
2.4 Depozit legal
- îmbogăţirea fondului de bibliotecă cu carte, documente pe baza Legii Depozitului Legal Nr. 111 din 21
noiembrie 1995;
3 BIBLIOTECA DIGITALĂ
3.1 Site, Facebook, Youtube
- dezvoltarea platformelor de interfață electronică în mediul on-line;
3.2 Biblioteca virtuală
- dezvoltare sistem informațional; digitizare fond, lucrări și periodice valoroase; organizare cataloage și alte
instrumente de comunicare a colecțiilor și îndrumare utilizatori în folosirea acesteia; achiziționare,
constituire/creare, dezvoltare bază de date virtuală pentru comunitate; punerea la dispoziția utilizatorilor de
colecții enciclopedice de documente prin intermediul site-ului instituției; facilitarea accesului utilizatorilor și la
alte colecții și baze de date prin împrumut interbibliotear intern sau internațional și servicii de accesare și
comunicare la distanță;
4 ANIMAȚIE CULTURALĂ
4.1 Târgul de cArte Alba Transilvana
- eveniment major dedicat promovării cărții și lecturii în comunitate;
4.2 Festivalul Internațional de literatură „Alb Umor”
- concurs de literatură umoristică, epigrame, parodii, caricaturi;
4.3 Festivalul „Dilema Veche”
- eveniment major dedicat culturii și artei, biblioteca are rolul de coorganizator alături de Primăria Alba Iulia,
Asociația Oameni cu Idei;
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4.5 Colocviile Romanului Românesc Contemporan
- eveniment major dedicat romanului românesc, în colaborare cu Uniunea Scriitorilor din România;
4.6 Colocviul Tinerilor Scriitori
- eveniment dedicat tinerilor scriitori români, în colaborare cu Uniunea Scriitorilor din România;
4.7 Gala Poeziei Românești Contemporane - Lista lui Manolescu
- eveniment național dedicat poeziei românești contemporane, în colaborare cu Uniunea Scriitorilor din
România;
4.8 Verbum
- cerc de scriere creativă destinat tinerilor și adulților care practică arta scrisului;
4.9 Lansări de carte
- acțiuni de promovare a noilor apariții editoriale și a autorilor;
4.10 Caravana literară scriitori în scoală
- acțiuni de stimulare a lecturii și apropiere față de bibliotecă prin promovarea scriitorilor contemporani în școli;
4.11 Expoziții de poezie
- acțiuni de promovare a poeziei românești și universale în spații neconvenționale;
4.12 Expozitii tematice de carte
- acțiuni de promovare a colecțiilor și a autorilor pe criterii tematice;
4.13 Expoziții de artă
- acțiuni de promovare a artei;
4.14 Bibliobuzul în județul Alba
- acțiuni de promovare a cărții, animație culturală în oraș și județ;
4.15 Seratele bibliotecii
- asigurarea unui spațiu pentru întâlniri periodice ale membrilor comunității în care se dezbat diferite teme
culturale, sociale, morale, spirituale de interes public, însoțite de muzică, poezie, lecturi;
4.16 Alba Iulia Stand-Up Poetry
- proiect de promovare a fondului de carte a bibliotecii, a poeziei, a literaturii, a creatorilor prin intermediul unor
show-uri/ spectacole live cu public, având ca adresabilitate publicul de toate vârstele, în special publicul tânăr.
5 CERCETARE SI VALORIFICARE A COLECȚIILOR ȘI PATRIMONIULUI JUDETULUI
5.1. Editare de carte si reviste
- susținerea financiară a culturii scrise din venituri proprii la recomandarea Comisiei de evaluare şi selecţie a
lucrărilor din categoria culturii scrise;
5.4 Revista bibliotecii pentru copii și adulți
- publicație curentă de informare și promovare a bibliotecii și serviciilor acesteia;
5.6 Bibliostudis
- studii și cercetări în domeniul bibloteconomiei, științelor informării, sociologiei lecturii în colaborare cu
Biblioteca Batthyaneum și celelalte biblioteci specializate din județul Alba;
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5.7 Produse culturale
- comisie de inovare, redactare, editare de produse culturale necesare comunității, pe bază de cercetări,
informări, analize în vederea dezvoltării de politici culturale la nivel local, județean și național, studiul viitorului
cultural, toate acestea concretizate sub forma unui raport de consultanță culturală (bază de date) destinat
entităților care activează în industria culturală;
5.8 Bibliografie locală
- proiect destinat informațiilor bibliografice specifice județului Alba;
5.9 Publicațiile Bibliotecii Județene ,,Lucian Blaga” Alba
- proiect destinat valorificării și promovării patrimoniului cultural prin intermediul publicațiilor de orice tip
elaborate în cadrul bibliotecii;
5.10 Redacția Discobolul
- editarea anuală a 12 numere ale Revistei „Discobolul”, publicate trimestrial; menținerea și atragerea de
colaboratori importanți din spațiul literar românesc; omagierea unor scriitori importanți în rubricile speciale ale
revistei;
5.11 RomânIA tradiţională
- ateliere de valorificare a culturii traditionale; Proiect de culegere, cercetare, valorificare și promovare a
patrimoniului cultural tradițional al județului Alba; Scop: valorificarea colecțiilor de cărți și reviste de etnografie,
etnologie, folclor literar, muzical și coregrafic, gastronomie tradițională, carte de artă populară și orice altă
publicație ce conține informații de cultură tradițională;
6 PREGĂTIRE ȘI ÎNDRUMARE METODOLOGICĂ
6.1 Perfectionare profesională
- cursuri de perfecționare a personalului, seminarii; statistică instituțională;
6.2 Reuniuni știintifice de profil
- colocvii profesionale și schimburi de experiență, asistență de specialitate pentru bibliotecile municipale,
orășenești, comunale din județul Alba, coordonarea activităților curente, completarea colecțiilor, aplicarea
normelor de biblioteconomie și de evidență, strategie culturală locală, îndrumare directă pe teren;
6.3 Bibliotecile publice din județul Alba
- coordonarea metodologică a bibliotecilor publice din județul Alba conform legii bibliotecilor;
7 ADMINISTRAȚIA FUNCȚIONALĂ
7.1 Monitor manager
- dezvoltarea sistemului de control managerial intern, monitorizare continuă a proceselor de management
instituțional; raportări periodice de autoevaluare a activității instituției sau alte tipuri de raportări; actualizarea
structurii organizatorice și a fișei postului; îndeplinirea obligațiilor care derivă din aprobarea proiectului de
management și în conformitate cu hotărârile ordonatorului principal de credite, respective cele prevăzute de
legislația în vigoare și în reglementările care privesc funcționarea instituției; respectarea prevederilor legale
aplicabile în domeniile: sănătatea și securitatea muncii, apărarea împotriva incendiilor etc.;
7.2 Functionalizare clădire și spatii
- acțiuni reparații, întreținere și igienizare a sediului și filialelor bibliotecii;
7.3 Mediatecă, ludotecă, pinacotecă
- spații noi pentru evenimente de bibliotecă;
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7.4 Voluntarii bibliotecii
- alcătuirea și implicarea unei echipe de voluntari în acțiunile bibliotecii;
7.5 Parteneriate
- încheierea de parteneriate și colaborări cu entități culturale (instituții publice de cultură, ONG, instituții de
învățământ, mass-media etc.);
7.6 Biblioteca „Lucian Blaga” peste hotare
- proiect dedicat înființării, dezvoltării și menținerii de noi filiale ale bibliotecii în comunitățile românești de peste
hotare; sprijinirea comunităților românești din diasporă prin diverse evenimente culturale: expoziții, lansări de
volume, donații, schimburi de experiență, cursuri diverse realizând astfel și o promovare a patrimoniului
cultural local, regional și național în lume;
7.8 Biroul de marketing si PR
- crearea unui birou specializat în prestarea de servicii de marketing și PR;
7.9 Departament juridic
- crearea unui departament juridic care să asigure pentru instituție respectarea prevederilor legale aplicabile în
domeniile: sănătate și securitate în muncă, apărarea împotriva incendiilor etc.;
7.10 Contabilitate
- proiect destinat activităților contabile din cadrul instituției;
7.11 Resurse umane
- proiect destinat activităților cu resursele umane din cadrul instituției;
7.12 Manager
- proiect destinat activităților de management din cadrul instituției;
7.13 Curățenie și deservire
- proiect destinat activităților de curățenie, întreținere, deservire din cadrul instituției;
7.14 Arhiva instituției
- proiect destinat activităților de arhivare a documentelor din cadrul instituției;
7.15 Secretariat
- proiect destinat activităților de secretariat din cadrul instituției;
7.16 Filiale BJA
- proiect dedicat coordonării filialelor bibliotecii;
8 IDENTITATE ȘI VALORI CULTURALE
8.1 Lucian Blaga
- proiect dedicat promovării operei și scriitorului Lucian Blaga;
- Premiul National pentru Poezie „Lucian Blaga” - 9 mai;
- Ziua Lucian Blaga, 9 mai;
- Zilele Bibliotecii „Lucian Blaga” Alba;
- Festivalul Internațional „Lucian Blaga”;
- Fondul de carte Lucian Blaga.
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8.2 Mihai Eminescu
- celebrarea unei zile speciale în cultura română, legată de memoria lui Mihai Eminescu:
- 15 ianuarie, Ziua Culturii Naționale Mihai Eminescu;
- 15 iunie, Omagiul lui Mihai Eminescu.
8.3 Cafenea culturală - Aniversări culturale
- flux de promovare a creatorilor, cafenele literare, culturale;
8.4 Memoria culturală a locului
- creatorii locali din județ; identificarea și valorificarea tradițiilor culturale din județ; ghidul actualizat al
personalităților din județul Alba; micromonografii ale localităților în parteneriat cu bibliotecile comunale, și
versiune on-line;
8.5 Cultura suport
- Festivalul Internațional de literatură „Alb Umor” - concurs de literatură umoristică, epigrame,
parodii, caricaturi;
- Colocviile Romanului Românesc Contemporan - eveniment major dedicat romanului românesc,
în colaborare cu Uniunea Scriitorilor din România;
- Colocviul Tinerilor Scriitori - eveniment dedicat tinerilor scriitori români, în colaborare cu Uniunea
Scriitorilor din România;
- Gala Poeziei Românești Contemporane - Lista lui Manolescu - eveniment național dedicat
poeziei românești contemporane, în colaborare cu Uniunea Scriitorilor din România;
- Premiul Național pentru Poezie „Lucian Blaga” - 9 mai;
- Colocviile de literatură și arte Aiud;
- Bienala Intercontinentală de grafică mică Inter Art Aiud.
8.7 Premiile Filialei U.S.R;
- acordarea de premii și distincții în semn de recunoaștere a activității scriitorilor din Filiala Alba-Hunedoara a
Uniunii Scriitorilor din România;
8.8 Gala Premiilor Bibliotecii
- acordarea de premii și distincții în semn de recunoaștere a activității persoanelor și personalităților în relație
cu biblioteca;
8.9 România 100
- conectarea la programul județean și național România 100 cu activități și acțiuni proprii;
8.10 Ziua Bibliotecarului din România, 23 aprilie
- sărbătorirea zilei bibliotecarului;
8.11 - 1 Decembrie
- apropierea copiilor, tinerilor şi adulţilor de instituția bibliotecii, de carte şi produsele culturale ale instituției prin
activităţi care promovează valorile românești cu prilejul Zilei Naționale a României; promovarea colecțiilor
bibliotecii;
8.12 Monumentele literaturii române
- proiect cultural destinat promovării operelor și scriitorilor români care se regăsesc pe Aleea Scriitorilor din
Alba Iulia, prin comunicare publică, omagiere, depuneri de flori.
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9 PROMOVARE
9.2 Materiale de promovare
- pliante, mape, ghiduri, afișe, flyere, alte tipuri de materiale destinate promovării bibliotecii;
10 EVIDENȚA COLECȚIILOR
10.1 Prelucrare, catalogare, înregistrare documente
- proiect destinat evidenței globale și individuale a unităților de bibliotecă;
10.2 Verificarea fondului
- proiect destinat gestionării scriptice a unităților de bibliotecă;
11 URGENT ACCES
11.1 Biblioteca virală
- asigurarea de servicii de bibliotecă (servicii specifice de bibliotecă, servicii de animație culturală, servicii
administrative și de sistem) în principal către comunitatea județului Alba și a municipiului Alba Iulia pe perioda
stării de urgență generată de COVID-19; căile de acces și livrare a serviciilor de bibliotecă către beneficiari:
telefon, smartphone, tabletă, laptop, desktop, radio, televiziune, mass-media, Internet, email, site, voluntari.
10. Alte evenimente, activităţi specifice instituţiei, planificate pentru perioada de management
Toate propunerile de acțiuni, activități apărute în perioada de management au fost evaluate inițial,
apreciate, selectate, structurate tematic, organizate, cuprinse într-un proiect existent sau incluse într-un un
proiect nou, introduse pe Programul Plus al anului în curs, implementate, monitorizate, evaluate post
implementare.
În viziunea managerială, întreaga activitate a instituției a fost structurată astfel: Acțiuni specifice - în
cadrul unor Activități - în cadrul unor Proiecte - în cadrul unor PROGRAME - în cadrul PROIECTULUI DE
MANAGEMENT 2017 – 2020, cu itemi/ indicatori generali și specifici, cu responsabili, comunicate echipei spre
implementare, în vederea satisfacerii unui număr cât mai mare de beneficiari din cadrul comunității pe care o
deservim.
Prin intermediul proiectelor s-au oferit:
1. servicii specifice de bibliotecă;
2. servicii de animație culturală;
3. servicii administrative.
În viziunea managerială prin termenul ,,eveniment” am denumit acțiunile specifice de animație
culturală - în cadrul unor activități - în cadrul unui proiect - în cadrul unui program, în relație cu un public direct,
consumator al unui produs cultural cu identitate distinctă, constând în servicii specifice oferite de către
bibliotecă.
*** Analiza elementelor prezentate, pentru perioada raportată, atestă că obiectivele propuse au
fost atinse din punct de vedere calitativ și cantitativ.
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F. PREVIZIONAREA EVOLUŢIEI ECONOMICO-FINANCIARE A INSTITUŢIEI, CU O ESTIMARE A
RESURSELOR FINANCIARE CE AR TREBUI ALOCATE DE CĂTRE AUTORITATE, PRECUM ŞI A
VENITURILOR INSTITUŢIEI CE POT FI ATRASE DIN ALTE SURSE
1. Proiectul de venituri şi cheltuieli pentru următoarea perioadă de raportare
ANUL 2017
Nr.
crt.

Alba

Categorii 2018

Prevăzut (Lei)

1.

Venituri proprii (totalitatea surselor atrase prin donații)

10 000

2.

Subvenţii/alocaţii

2 095 000

3.

Cheltuieli de întreţinere

1 040 000

4.

Cheltuieli de capital: investiţii

5.

Cheltuieli de personal

6 000
1 049 000

Prezenta proiecție bugetară s-a adaptat pe proiectele manageriale ale anului 2018, conform HCJ

ANUL 2018
Nr.
crt.

Categorii 2019

Prevăzut (Lei)

1.

Venituri proprii (totalitatea surselor atrase prin donații)

10 000

2.

Subvenţii/alocaţii

2 .525.800

3.

Cheltuieli de întreţinere

1.128.800

4.

Cheltuieli de capital: investiţii

5.

Cheltuieli de personal

25 000
1 372 000

Prezenta proiecție bugetară s-a adaptat pe proiectele manageriale ale anului 2019, conform HCJ
Alba.
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ANUL 2019
Nr.
crt.

Categorii 2020

Prevăzut (Lei)

1.

Venituri proprii (totalitatea surselor atrase prin donații)

10 000

2.

Subvenţii/alocaţii

2 .796.500

3.

Cheltuieli de întreţinere

1.014.000

4.

Cheltuieli de capital: investiţii

5.

Cheltuieli de personal

144 000
1 638 500

Prezenta proiecție bugetară s-a adaptat pe proiectele manageriale ale anului 2020, conform HCJ
Alba.
ANUL 2020
Nr.
crt.

Categorii 2021

Prevăzut (Lei)

1.

Venituri proprii (totalitatea surselor atrase prin donații)

10 000

2.

Subvenţii/alocaţii

3.

Cheltuieli de întreţinere

748.000

4.

Cheltuieli de capital: investiţii

155 000

5.

Cheltuieli de personal

2 .541.500

1 638 500

Prezenta proiecție bugetară se adaptează pe proiectele manageriale ale anului 2020, conform HCJ
Alba.
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2. Nr. de beneficiari estimaţi pentru următoarea perioadă de management
Având în vedere că în prezent raportarea se face per proiect, însumat în final, în cadrul bibliotecii
beneficiarii pot fi:
- beneficiari direcți unici - cei care accesează serviciile de bibliotecă o singură dată în cadrul acțiunilor,
activităților, proiectelor, programelor instituției;
- beneficiari direcți repetitivi - cei care accesează repetitiv serviciile de bibliotecă în cadrul acțiunilor,
activităților, proiectelor, programelor instituției;
- beneficiari indirecți - cei care accesează în mod indirect, prin intermediari, o singură dată sau repetitiv,
serviciile de bibliotecă;
- beneficiari potențiali - cei care nu au accesat niciodată serviciile de bibliotecă, dar ar dori sau au putea
să le acceseze pe viitor și pentru care biblioteca creează proiecte noi, pentru a-i atrage.
Menționăm, că un beneficiar poate fi beneficiar direct unic în raport cu unul sau mai multe proiecte,
însă repetitiv în raport global cu instituția. În acest sens, nu este atât de important numărul de beneficiari
(indiferent de tipul lor), cât numărul total de accesări (consum) ale serviciilor oferite de către bibliotecă,
deoarece o singură accesare a serviciilor de bibliotecă presupune consum conjugat de resurse (umane,
financiare, tehnice, informaționale etc.).
Uneori este dificil de estimat numărul de beneficiari (direcți unici, direcți repetitivi, indirecți, potențiali)
și datorită specificului instituției. Instituția nu emite bilete, toate serviciile oferite sunt gratuite pentru public și
conțin itemi de referință diferiți. În cazul proiectelor de animație culturală, din lipsă de infrastructură specifică,
este imposibil să contabilizezi numărul exact de participanți. Instituția se află într-o dinamică continuă, creând
proiecte și activități noi pe parcursul fiecărui an. Contabilizăm exact numărul de cititori nou înscriși și activi,
frecvența lor zilnică pe serviciul de împrumut aferent proiectului 1.10 Împrumut carte la sediu și filiale și 1.11
Periodice. Totodată, contabilizăm exact numărul de participanți în cadrul unor activități de animație culturală
de dimensiuni mai mici (prin numărarea directă a acestora de către responsabilul de proiect și raportate
ulterioară în scris) însă, din lipsa unor instrumente/ infrastructuri adecvate, nu putem contabiliza exact numărul
de beneficiari direcți la evenimentele de animație culturală mai mari (târg de carte, festival, evenimente în aer
liber cu intrare liberă, evenimente on-line, evenimente în parteneriat, unde ne bazăm pe cifrele furnizate de
către parteneri, sau putem estima conform legii).
Prin umare, considerăm că indicatorul cel mai important, relevant, din punct de vedere al
consumului serviciilor de bibliotecă, raportat la cheltuirea resurselor instituției, îl reprezintă numărul de
accesări directe ale serviciilor de bibliotecă (= nr. de beneficiari direcți x frecvența acestor beneficiari direcți
în cadrul proiectelor) oferite prin intermediul acțiunilor, activităților, proiectelor, programelor din cadrul
proiectului de management 2017 - 2020. De exemplu, un utilizator/ un beneficiar direct, în decursul unui an,
unei luni, unei zile, poate accesa serviciile din cadrul proiectelor bibliotecii de mai multe ori. În acest sens, deși
este important numărul utilizatorilor/ al beneficiarilor direcți, mai important considerăm că este consumul
serviciilor accesate, calculat în număr de accesări directe ale serviciilor de bibliotecă, deoarece acestea
indică, în mod tehnic, de câte ori biblioteca a fost accesată și s-au consumat resurse în vederea îndeplinirii
misiunii ei.
Numărul de accesări directe ale serviciilor de bibliotecă se calculează astfel: 1 x 100 = 100 (dacă
1 utilizator/ beneficiar direct unic/ cetățean accesează de 100 de ori serviciile de bibliotecă prin intermediul
acțiunilor, activităților, proiectelor, în cadrul programelor instituției, atunci biblioteca înregistrează în acest sens
1 beneficiar direct unic și 100 de accesări directe ale serviciilor de bibliotecă, respectiv 1 beneficiar direct unic
per instituție, dar totodată 100 de beneficiari direcți în cadrul proiectelor).
În perioada de management 2017 - 2020 am raportat numărul de beneficiari/ numărul total de
accesări directe ale serviciilor de bibliotecă astfel:
- în anul 2017 = 215 234
- în anul 2018 = 238 698
- în anul 2019 = 257 282
- în anul 2020 = 126 457
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Pentru următoarea perioadă de management, 2021 - 2024, în funcție de pachetul de programe și
proiecte propus printr-un nou proiect de management, în funcție de viziunea Consiliului Județean Alba,
mergând pe ideea continuității și dezvoltatea direcției întreprinse prin proiectul de management 2017 - 2020,
cu condiția asigurării dimensiunii resurselor necesare (buget, echipă), adaptate la programul minimal anual
similar perioadei 2017 - 2020, în lipsa unor situații de fortă majoră etc., estimăm cifre asemănătoare
perioadei 2017 - 2020, cu trend crescător în ceea ce privește numărul de beneficiari/ accesări directe ale
serviciilor de bibliotecă.
3. Analiza programului minimal realizat
PROGRAMUL MINIMAL 2017
Nr.

1.

2.

PROGRAM

USERS

CRESTEREA
COLECȚIILOR DE
DOCUMENTE

Scurtă descriere
a programului

- program dedicat
utilizatorilor /
beneficiarilor

- program dedicat
fondului de carte /
documente al
bibliotecii

Nr.
proiecte
în cadrul
programului

4

3

Denumirea proiectului / Nr. de accesări directe
ale serviciilor de bibliotecă

Buget
lei
realizat

1.1 Clubul de lectură / 288
- întâlniri periodice ale iubitorilor de literatură unde
se discuta despre carte, literatură, arte, se
dezvoltă abilități de critică literară, de înțelegere și
interpretare a textului;
- stimularea creativității și a dialogului;
- promovarea colecțiilor bibliotecii;

1 474

1.2 Ateliere educative / 1 631
- cursuri, ateliere pentru copii, tineri și adulți,
servicii de educație permanentă;

487

1.3 Bibliovacanta / 340
- activități pentru copii și adolescenți pe perioada
vacanțelor;

3 034

1.10 Împrumut carte la sediu si filiale / 53 308
vizite fizice (= 4 406 nou înscriși + alți utilizatori, cu
o medie zilnică de frecvență de 215 persoane la
sediu și filiale, 94 861 cărți împrumutate)
- servicii de împrumut către public din fondul de
documente al bibliotecii;
2.1 Achiziţie carte / 4 747 (unități de bibliotecă în
anul 2017, 3 644 titluri de carte). *** Unitate de
bibliotecă = carte, CD, DVD, periodice, reviste,
hărți, audiobook.
- îmbogăţirea fondului de bibliotecă cu carte,
documente prin achiziție;

0

120 784

2.2 Donaţii / 667 (87 intrări prin acte de donație,
52 ieșiri având 667 de beneficiari direcți)
- îmbogăţirea fondului de bibliotecă cu carte,
documente prin donații;

0

2.3 Schimburi interbibliotecare / 54 publicații
intrate
- îmbogăţirea fondului de bibliotecă cu carte,

0

129

3.

4.

BIBLIOTECA
DIGITALĂ

ANIMAȚIE
CULTURALĂ

- program dedicat
informatizării /
existenței digitale a
bibliotecii

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

1

10

documente prin schimburi între instituții;
3.2 Biblioteca virtuală / 5 976 cititori nou înscriși,
personal bibliotecă, vizite site instituție
- dezvoltare sistem informațional;
- digitizare fond, lucrări și periodice valoroase;
- organizare cataloage și alte instrumente de
comunicare a colecțiilor și îndrumare utilizatori în
folosirea acesteia;
- achiziționare, constituire/creare, dezvoltare bază
de date virtuală pentru comunitate;
- punerea la dispoziția utilizatorilor de colecții
enciclopedice de documente prin intermediul siteului instituției;
- facilitarea accesului utilizatorilor și la alte colecții
și baze de date prin împrumut interbibliotear intern
sau internațional și servicii de accesare și
comunicare la distanță;
4.1 Târgul de cArte Alba Transilvana / 6 000
- eveniment major dedicat promovării cărții și
lecturii în comunitate;

4 600

134 480

4.2 Festivalul Internațional de literatură „Alb
Umor” / 241
- concurs de literatură umoristică, epigrame,
parodii, caricaturi;

17 709

4.3 Festivalul „Dilema Veche” / 30 000
- eveniment major dedicat culturii și artei,
biblioteca are rolul de coorganizator alături de
Primăria Alba Iulia, Asociația Oameni cu Idei;

150 000

4.5 Colocviile Romanului Românesc
Contemporan / 120
- eveniment major dedicat romanului românesc, în
colaborare cu Uniunea Scriitorilor din România;

12 145

4.6 Colocviul Tinerilor Scriitori / 70
- eveniment dedicat tinerilor scriitori români, în
colaborare cu Uniunea Scriitorilor din România

0

4.7 Gala Poeziei Românești Contemporane Lista lui Manolescu / 230
- eveniment național dedicat poeziei românești
contemporane, în colaborare cu Uniunea
Scriitorilor din România;

22 192

4.8 Verbum / 72
- cerc de scriere creativă destinat tinerilor și
adulților care practică arta scrisului;

8 476

4.9 Lansări de carte / 1 039
- acțiuni de promovare a noilor apariții editoriale și

4 020
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a autorilor;

5.

6.

7

CERCETARE SI
VALORIFICARE A
COLECȚIILOR ȘI
PATRIMONIULUI
JUDETULUI

PREGĂTIRE ȘI
ÎNDRUMARE
METODOLOGICĂ

ADMINISTRAȚIA
FUNCȚIONALĂ

- program dedicat
fructificării optime a
fondului de carte a
bibliotecii

- program dedicat
coordonării
bibliotecilor
comunale și
orășenești din
județul Alba

- program dedicat
sistemului intern de
bună funcționare
instituțională a
bibliotecii

1

2

4

4.10 Caravana literară scriitori în scoală / 1 104
- acțiuni de stimulare a lecturii și apropiere față de
bibliotecă
prin
promovarea
scriitorilor
contemporani în școli;

7 559

4.14 Bibliobuzul în județul Alba / 73
- acțiuni de promovare a cărții, animație culturală
în oraș și județ;

0

5.1. Editare de carte si reviste / 0
- susținerea financiară a culturii scrise din venituri
proprii la recomandarea Comisiei de evaluare şi
selecţie a lucrărilor din categoria culturii scrise;

0

6.1 Perfectionare profesională / 14
- cursuri de perfecționare a personalului, seminarii;
- statistică instituțională;

9 900

6.2 Reuniuni știintifice de profil / 68
- colocvii profesionale și schimburi de experiență,
asistență de specialitate pentru bibliotecile
municipale, orășenești, comunale din județul Alba,
coordonarea activităților curente, completarea
colecțiilor, aplicarea normelor de biblioteconomie
și de evidență, strategie culturală locală,
îndrumare directă pe teren;
7.1 Monitor manager / 1 672
- dezvoltarea sistemului de control managerial
intern, monitorizare continuă a proceselor de
management instituțional;
- raportări periodice de autoevaluare a activității
instituției sau alte tipuri de raportări;
- actualizarea structurii organizatorice și a fișei
postului;
- îndeplinirea obligațiilor care derivă din aprobarea
proiectului de management și în conformitate cu
hotărârile ordonatorului principal de credite,
respective cele prevăzute de legislația în vigoare
și în reglementările care privesc funcționarea
instituției;
- respectarea prevederilor legale aplicabile în
domeniile: sănătatea și securitatea muncii,
apărarea împotriva incendiilor etc.;

4 946

7.2 Functionalizare clădire si spatii / 61 817
- acțiuni reparații, întreținere și igienizare a
sediului și filialelor bibliotecii;

116 480

7.4 Voluntarii bibliotecii / 10 (voluntari)
- alcătuirea și implicarea unei echipe de voluntari
în acțiunile bibliotecii;

0

0
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8.

IDENTITATE ȘI
VALORI
CULTURALE

8

7.5 Parteneriate / 84 de instituții partenere
- încheierea de parteneriate și colaborări cu
entități culturale (instituții publice de cultură, ONG,
instituții de învățământ, mass-media etc.);
8.1 Lucian Blaga / 1 469
- Ziua Lucian Blaga (activitate) / 168
- Premiul National pentru Poezie „Lucian Blaga” 9 mai (activitate) / 103
- Zilele Bibliotecii „Lucian Blaga” Alba (2 zile)
(activitate) / 1 198

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

4

Total proiecte

29

0

0
44 883
12 868

8.3 Cafenea culturală - Aniversări culturale /
522
- flux de promovare a creatorilor;
- cafenele literare, culturale;

12 917

8.9 România 100 / 0
- Concurs internaţional de literatură şi artă plastică

0

8.10 Ziua Bibliotecarului din România, 23
aprilie / 100
- sărbătorirea zilei bibliotecarului;
Total lei

0
688 954

Observații:
- prezentele date au fost furnizate, în cadrul instituției, de către personalul de specialitate.
PROGRAMUL MINIMAL 2018
Nr.

Program

Scurtă
descriere a
programului

Nr.
proiecte
în cadrul
programului

Denumirea proiectului
Itemi de raportare:
1. Nr. de accesări directe ale serviciilor de bibliotecă
(beneficiari direcți x frecvența în cadrul proiectului)

2. Beneficiari (direcți, indirecți, unici, repetitivi)
3. Alți itemi specifici

Buget lei
Alocat

Cheltuit

1.1 Clubul de lectură
- 456 nr. de accesări directe în cele 24 de întâlniri,
40 beneficiari direcți unici, 24 întâlniri realizate din
12 întâlniri inițial propuse la începutul anului (12
sediu, 12 Filiala Centrul de Zi pentru Vârstnici), 35
autori discutați, 79 de cărți prezentate

1 000

510,13

1.2 Ateliere educative
- 1066 beneficiari direcți, 41 de activități

1 000

285,38

1.3 Bibliovacanța
- 1066 beneficiari, 7 activități, 1 film realizat, 5
ateliere educative la sediile filialelor (lecturi
interactive, desen, vizionare de filme educative), 20
de povești lecturate în cadrul atelierelor, 5 vizionări
de filme, 55 prezentări de carte pentru cei mici, 200
semne de carte realizate, 100 desene realizate de
copii, 9 diplome acordate

3 000

1 223,44

- Obs.: există un nucleu de participanți constanți

1.

USERS

- program
dedicat
utilizatorilor /
beneficiarilor

5
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1.10 Împrumut carte la sediu și filiale
- 4769 beneficiari direcți (nou înscriși pe anul 2018
+ vizați 2018 pe permis. Un permis este valabil 5
ani) care au frecventat biblioteca în anul 2018,
101324 unitati de bibliotecă difuzate (împrumutate
la domiciuliu sau consultate la bibliotecă), 53153
vizite la bibliotecă (frecvență totală) ale
beneficiarilor direcți realizate pe servicii de
împrumut, 213 media vizitelor/1 zi la servicii de
împrumut

0

0

1.11 Periodice
- 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 biblioteca (mai multe ziare ale

5 000

3 499,52

140 000

139 986,92

2.2 Donații
- 1741 donatii intrate

0

0

2.3 Schimburi interbibliotecare
- 24 unitați de bibliotecă intrate de la 5 biblioteci din
țară, 57 unitați de bibliotecă ieșite către 20 de
biblioteci din țară

0

0

0

0

5 000

4 900

6 000

5 399,98

129 000

128 005,65

aceluiați titlu legate trimestrial între coperți de carton,
așezate cronologic), 15 solicitări telefonice privind

fondul specific, 100 reviste intrate în secție prin
donație
2.1 Achiziție carte
- 2751 titluri noi achiziționate, 5064 exemplare noi
achiziționate

2.

3.

4.

CRESTEREA
COLECTIILOR
DE
DOCUMENTE

BIBLIOTECA
DIGITALĂ

ANIMATIE
CULTURALĂ

- program
dedicat fondului
de carte /
documente al
bibliotecii

- program
dedicat
informatizării /
existenței
digitale a
bibliotecii

- program
dedicat
evenimentelor

4

2

6

2.4 Depozit legal
- 497 unități intrate
3.1 Site, Facebook, Youtube
- 1 realizare site instituție (www.bjalba.ro), peste
7910 utilizatori directi (5317 Facebook compus din
5000 prieteni, 27 cereri prietenie, 290 urmăritori,
peste 30 urmăritori pe canalul Youtube, peste 2563
vizitatori unici pe site), peste 163208 accesări
directe (156569 like-uri și vizualizări Facebook, 454
vizualizări YouTube, 4385 vizualizări site nou, peste
1800 vizualizări site vechi), peste 11544 fotografii
realizate în cadrul proiectelor pt. arhivă, peste 1123
video realizate (procedura: o medie de 1 minut) pt.
arhivă, peste 583 transmisii live, peste 1980 postări
pe Facebook de la care s-au obținut 27703 like-uri
și 128866 vizualizări
3.2 Biblioteca virtuală
- 7377 beneficiari direcți (4769 cititori, personalul
bibliotecii, 20 voluntari, 2563 vizitatori unici site),
7896 unități de bibliotecă introduse în baza de date
a sistemului integrat de bibliotecă TinRead
4.1 Târgul de cArte Alba Transilvana
- 5874 beneficiari direcți, 35 standuri, 50 edituri, 56
invitați, 68 de activități (lansări, momente artistice,
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culturale
dezvoltate de
bibliotecă prin
derularea unor
proiecte
culturale care
definesc
biblioteca drept
centru
multicultural în
vederea
satisfacerii
cerințelor
exprimate de
membri
comunității

5.

6.

CERCETARE SI
VALORIFICARE A
COLECTIILOR SI
PATRIMONIULUI
JUDETULUI

PRGĂTIRE ȘI
ÎNDRUMARE
METODOLOGICĂ

- program
dedicat
fructificării
optime a
fondului de carte
a bibliotecii

- program
dedicat
coordonării
bibliotecilor
comunale și
orășenești din
județul Alba

expoziții, conferințe, concursuri, ateliere creative), 23

premianți,
85
titluri
de
carte/reviste
prezentate/lansate, 31 activități pentru copii, 6
activități pentru adolescenți, 2 spectacole pt.
publicul larg, 2 recitaluri muzică, 1 expoziție de artă,
2 conferințe, 1 campanie de strângere cărți și jucării
pentru copii

2

3

4.8 Verbum
- 157 beneficiari, 17 teme de creație propuse spre
scriere și dezbătute, 124 creații rezultate pe baza
temelor propuse, 62 lecturi de creații proprii (opere
literare, artistice)

0

0

4.9 Lansări de carte
- 1653 beneficiari direcți, 26 cărți și reviste lansate,
36 autori promovați, 22 lansări de carte (13 lansări la
sediu, 9 lansări în afara sediului)

14 000

12 058,29

4.10 Caravana literară scriitori în școală
- 1220 beneficiari direcți, 13 caravane realizate
/unități școlare vizitate, 44 scriitori promovați, 61
cărți prezentate / promovate

19 000

5 698

4.11 Expoziție de poezie
- 4684 beneficiari direcți, 5 expoziții de poezie, 45
autori români și străini promovați, 115 poezii
expuse public

0

0

4.12 Expozitii tematice de carte
- 45 scriitori promovați, 7 evenimente speciale
promovate (Ex.: 24 Ianuarie Unirea Mică, 1 Decembrie
Unirea Mare, etc.), 101 expoziții de carte, 1121 cărți
expuse, 11138 beneficiari direcți
5.4 Revista bibliotecii pentru copii și adulți
- materiale strânse, lipsă de timp pt. finalizare
proiect

0

0

5 000

0

0

0

10 000

9 880

15 000

11 421,60

5.8 Bibliografie locală
- 200 de unități (ziare) consultate la sediu, 234
unități bibliografice (titlu de articole cu tematică
culturală) înregistrate in TinRead, 11 medalioane
aniversare comunicare on-line, 112 informări
bibliografice (aniversarea zilei) comunicate on-line
(prin pagina de Facebook), 140 înregistrări
bibliografice în baza de date a scriitorilor locali, 20
bibliografii specializate la cerere, beneficiarii direcți
sunt în corelație cu proiectele 3.1, 3.2, 8.3.
6.1 Perfecționare profesională
- 16 salariati cursați, 3 cursuri de perfecționare
profesională /instruiri de specialitate
6.2 Reuniuni științifice de profil
- 564 beneficiari direcți, 3 reuniuni realizate (1
județeană, 2 naționale), 33 lucrări prezentate, 8
ateliere de lucru, 8 cărți promovate
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6.3 Bibliotecile publice din județul Alba
- 636 beneficiari direcți, din care 53 unici, 11
activități de îndrumare, 2 statistici realizate la nivel
de județ, 9 activități de animație culturală realizate
în parteneriat, 5 întâlniri metodice, 9 participări
instituționale la evenimente în județ, 43 biblioteci
publice funcționale (= biblioteca are sediu fizic și
bibliotecari angajați) în județul Alba din totalul de 78
de localitați (67 comune, 11 orașe și municipii), 7
mesaje instituționale
7.1 Monitor manager
- 12 raportări periodice către autoritate, 7 alte tipuri
de raportare, 32 proceduri actualizate și întocmite,
1 modificare organigramă, 4 stat de funcții, 29
modificări ale fișei postului (la nevoie), 7 instruiri
(sănătatea și securitatea muncii - 2, apărarea împotriva
incendiilor - 4, control medicat periodic - 1), 4
regulamente actualizate și întocmite (Actualizări =

0

0

0

0

7.2 Funcționalizare clădire și spații
- 1 amenajare curte interioară, 1 lucrare de reparații
poartă instituție

178 000

149 112

7.6 Biblioteca „Lucian Blaga” peste hotare
- 130 beneficiari direcți, 1 donație de carte (39
volume, 12 titluri)

2 000

0

7.8 Biroul de marketing si PR
- 95 comunicate de presă emise, 42 beneficiari
direcți - ziariști, 5 conferințe de presă, 1169 apariții
monitorizate în presă, 1074 link-uri monitorizate, 95
titluri în presa scrisă, o medie de 3,2 apariții pe zi
calendaristică

0

0

227 000

208 252

1 081 700

951 952

ROF de 2 ori, ROI de 2 ori, Codul de Conduită Etică 1
dată; Elaborat = Regulament Intern Voluntari 1 dată), 1

Raft american, 1 chestionar de la ANBR

7

ADMINISTRATIA
FUNCTIONALĂ

- program
dedicat
sistemului intern
de buna
funcționare
instituțională a
bibliotecii

11

7.10 Contabilitate
- cheltuieli curente, obiecte de inventar, deplasări
7.11 Resurse umane
- 27 posturi ocupate la începutul anului 2018 din 29
posturi aprobate în statul de funcții și 24 posturi
ocupate la finalul anului 2018 din totalul de 32 din
statul de funcții/organigramă, 3 angajati noi (2
Revista Discobolul, 1 bibliotecar Sala de lectura care a
plecat dupa 3 luni perioada de probă), 6 angajați
plecați (1 bibliotecar la finalul perioadei de proba prin
demisie, 2 bibliotecari prin acordul partilor – 1 plecat la
teatru și 1 plecat în mediu privat, 3 pensionări), 2

salariați au trecut în tranșe de vechime în muncă, 1
promovare în grad, 5 solicitări de aprobare de
organizare concurs de angajare pentru posturile
vacante (solicitarea 1 pt 5 posturi, solicitarea 2 pt 2
posturi, solicitarea 3 pt 1 post, solicitarea 4 pt 2 posturi,
solicitarea 5 pt 3 posturi), 2 solicitări aprobate de

organizare concurs de angajare pentru posturile
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vacante (solicitarea 1 pt 1 post de bibliotecar, solicitarea
2 pt 2 posturi de bibliotecar si 1 inspector de specialitate)
7.12 Manager
- 1 contract de management nr. 7162 din
14.04.2017

3 000

2 626

7.14 Arhiva institutiei
- 1 nomenclator arhivistic pentru documentele
create de instituție, 1 inventariere a documentelor
create în 8 compartimente

0

0

7.15 Secretariat
- 3267 corespondență intrări-ieșiri, peste 17500
telefoane, peste 2500 email și fax, activități
specifice de secretariat (12 foaie colectivă de
prezență, condica de prezență, primireainregistrarea-distribuirea corespondenței în cadrul
instituției, alte activități specifice.)

5 000

4 996

7.16 Filialele BJA
- 3 filiale în Alba Iulia (Filiala Cetate = 6544 unități
de bibliotecă, 7745 frecvența anuală 2018; Filiala
Ampoi = 10937 unități de bibliotecă, 4084 frecvența
anuală 2018; Filiala Centru de Zi = 7253 unități de
bibliotecă, 2534 frecvența anuală 2018)
8.1 Lucian Blaga
- Ziua Lucian Blaga, 9 mai = 394 beneficiari
direcți, 1 scriitor promovat, 6 expoziții de carte (în
conexiune cu proiectul 4.9), 3 expoziții de poezie (în
conexiune cu proiectul 4.11), 4 ateliere educative (în
conexiune cu proiectul 1.2)
- Zilele Bibliotecii Lucian Blaga Alba (22 - 23
noiembrie 2018), buget alocat = 10 000 lei, buget
cheltuit = 9 242,12, 792 beneficiari direcți, 3 lansări
de carte, 16 ateliere educative, 4 momente artistice,
6 expoziții de carte (în conexiune cu proiectul 4.9), 1
expoziție de poezie (în conexiune cu proiectul 4.11), 3
workshop, 2 vernsaje expoziții de artă, 1 calendar
cultural 2019;

0

0

10 000

9 242,12

8.2 Mihai Eminescu
- 835 nr. de accesări directe, 7 expoziții, 2 audiții, 1
vizionare film, 7 cărți lansate și prezentate, 5
momente artistice, 130 cărți aflate în expoziție, 450
materiale de promovare (pliante, semne de carte și
calendare), 105 cărți oferite ca premiu, 75 diplome
de participare oferite

1 000

1 000

8.3 Cafenea culturală – Aniversări culturale
- 641 beneficiari direcți, 4 cafenele realizate, 4
locații/destinații turistice promovate (Centrul Cultural

15 000

15 000

7.13 Curățenie și deservire
- materiale de curățenie necesare instituției

8

IDENTITATE
ȘI VALORI
CULTURALE

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

6

0

0

Castel Sâncrai, Casa Memorială Lucian Blaga Lancrăm,
Palatul Culturii Blaj, Museikon), 20 personalități
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culturale aniversate și promovate
8.7 Premiile Filialei U.S.R.
- 55 beneficiari direcți, 6 premii oferite

10

EVIDENTA
COLECTIILOR

9

- program
dedicat
evidentei
colectiilor,
documentelor
institutiei

Total proiecte

2

41

3 000

3 000

8.8 Gala Premiilor Bibliotecii 2018
- 165 beneficiari direcți, 150 diplome acordate, 150
premii acordate, 5 momente artistice, 1 DVD
realizat (înregistrarea evenimentului)

16 000

12 626,81

8.10 Ziua Bibliotecarului din România, 23 aprilie
- 100 beneficiari direcți, 2 teme dezbătute, 10 cărți
prezentate, 1 expoziție de carte, 2 momente
artistice, 1 decernare diplome aniversare
10.1 Prelucrare, catalogare, înregistrare
documente
- 7666 unități de bibliotecă prelucrate, 4911 titluri
repartizate pe secții (1229 titluri noi la Sala de
lectură, 2286 titluri noi la Secția împrumut pentru
adulți, 1773 titluri noi la Secția pentru copii, 636
titluri noi la Filiala Ampoi, 698 titluri noi la Filiala
Cetate, 547 titluri noi la Centrul de zi pentru
persoane vârstnice, 497 titluri noi la Depozitul legal)

2 000

1 837,28

0

0

10.2 Verificarea fondului
- 6258 volume existente, în valoare de 57415
lei, 1071 volume casate, în valoare de 1879,43 lei
la Filiala Centrul de Zi pentru Persoane Vârstnice;
26654 volume în valoare de 5901,66 lei casate,
după ce au fost transferate la Biblioteca
Orășenească Cugir; 1642 volume în valoare de
3631,72 lei operate în RI cu mențiunea CP (volume
ce au figurat la Filiala Căminul de Pensionari –
filială desființată); 3121 volume în valoare de
1515,55 lei casate, din care: 3102 volume în
valoare de 1477,17 de la Secția Copii, 6 volume în
valoare de 13,58 lei de la Filiala ”Dorin Pavel” –
filială desființată, 13 volume în valoare de 24,8 lei
de la Secția împrumut pentru Adulți; 6973 volume
în valoare de 11220,55 lei – vor fi propuse pentru
casare după verificare.
Total lei

0

0

1 896 700

1 682 513,12

Observații:
- prezentele date au fost furnizate, în cadrul instituției, de către personalul de specialitate.
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PROGRAMUL MINIMAL 2019
Nr.

Program

Scurtă
descriere a
programului

Nr.
proiecte
în cadrul
programului

Denumirea proiectului
Itemi/ Indicatori de raportare:
1. Nr. de accesări directe ale serviciilor de bibliotecă
(beneficiari direcţi x frecvenţa în cadrul proiectului)

2. Beneficiari (direcţi, indirecţi, unici, repetitivi)
3. Alți itemi specifici

1.1 Clubul de lectură
- 447 beneficiari direcţi, 24 întâlniri realizate din 20
întâlniri iniţial propuse la începutul anului (12 sediu,
12 Filiala Centrul de Zi pentru Vârstnici), 65 autori
clasici şi contemporani cunoscuţi/ studiaţi, 65 de
cărţi discutate, lecturate.

Buget lei
Alocat
(rectificat)
1 000

Cheltuit
206,90

- Obs.: există un public fidel.

- program

1.

2.

USERS

CRESTEREA
COLECTIILOR
DE
DOCUMENTE

dedicat
utilizatorilor/
beneficiarilor

- program
dedicat
fondului de
carte/
documente al
bibliotecii

5

1.2 Ateliere educative
- 545 beneficiari direcţi, 27 de activităţi (12
planificate, 27 implementate), 2 dramatizări după
basme, 8 ateliere de manualitate, 50 cărţi
prezentate, 20 cărţi lecturate.

2 000

1458, 43

1.3 Bibliovacanţa
- 70 beneficiari direcți, 5 activităţi, 20 poveşti
lecturate, 3 jocuri interactive, 50 figurine realizate
din plastelină, 50 cărţi prezentate, 40 desene
realizate de copii, 2 vizionări de filme.

1 000

922, 43

1.10 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.

0

0

1.11 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.
2.1 Achiziţie carte
- 1.994 titluri noi achiziţionate, 4.856 exemplare noi
achiziţionate. (Diferenţa de buget de 319,85 lei cu care

4 000

3 377,56

140 000

140 319,85

2.2 Donaţii
- 1100 donaţii (cărți și reviste) intrate.

0

0

2.3 Schimburi interbibliotecare
- 118 unități de bibliotecă, 28 unităţi de bibliotecă
intrate de la 6 biblioteci din ţară, 90 unităţi de
bibliotecă ieşite către 43 de biblioteci din ţară.

0

0

a fost depăşit bugetul alocat iniţial a fost atribuită de la
achiziţii periodice.)

4
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2.4 Depozit legal
- 73 unităţi de bibliotecă intrate.
3.1 Site, Facebook, Youtube
- peste 11.268 utilizatori direcţi (5.212 Facebook

0

0

5 000

336,69

25 000

23 919

140 000

139 026,74

4.8 Verbum
- 178 beneficiari direcți, 12 teme de creaţie propuse
spre scriere şi dezbătute, 120 creaţii rezultate pe
baza temelor propuse, 100 lecturi de creaţii proprii
(opere literare, artistice), 1 antologie în tiraj de 300
exemplare.

9 000

8 505

4.9 Lansări de carte
- 2.407 beneficiari direcţi, 42 cărţi şi reviste
lansate, 30 autori promovaţi, 28 lansări de carte (10
lansări la sediu, 18 lansări în afara sediului).

12 500

12 212,34

4.10 Caravana literară scriitori în şcoală
- 1.096 beneficiari direcţi, 15 caravane realizate/
unităţi şcolare vizitate, 25 scriitori promovaţi, 74
cărţi prezentate/ promovate, 15 şcoli partenere.

6 000

5 410

4.11 Expoziţie de poezie
- 4.695 beneficiari direcţi, 5 expoziţii de poezie, 63
autori români şi străini promovaţi, 106 poezii

0

0

compus din 4.938 prieteni, 274 cereri prietenie, 596
urmăritori facebook, 14 abonaţi canal YouTube, 2
followers Twitter, 94 urmăritori Instagram şi peste 5.350
vizitatori unici site), peste 139.488 accesări directe
(114.730 like-uri şi vizualizări Facebook, 189 vizualizări
YouTube, 11 aprecieri Instagram, 24.558 vizualizări
site), peste 12.512 fotografii realizate în cadrul

3.

BIBLIOTECA
DIGITALĂ

- program
dedicat
informatizării/
existenței
digitale a
bibliotecii

2

proiectelor pt. arhivă, peste 1.893 filmuleţe video
realizate (procedura: o medie de 1 minut) pt. arhivă,
peste 592 transmisii live, peste 1.673 postări pe
Facebook, s-au creat 8 evenimente pe facebook,
13 postări canal YouTube, 5 postări Instagram, 188
tweets Twitter, s-a actualizat site-ul de peste 1.094
ori (101 comunicate de presă, 30 dosare de presă,
726 recomandarea zilei, 117 afişe, peste 84
agende activităţi, 36 anunţuri etc.).
3.2 Biblioteca virtuală
- 9.782 beneficiari direcţi (4.390 cititori, personalul

bibliotecii: 28 persoane, 14 voluntari, 5.350 vizitatori
unici site), 6.867 unităţi de bibliotecă introduse în

baza de date a sistemului integrat de bibliotecă
TinRead.
4.1 Târgul de cArte Alba Transilvana, ed. XII, 5 8 iunie 2019
- 7624 beneficiari direcţi, 36 standuri, 50 edituri,
102 invitaţi, 62 de activităţi (lansări, momente artistice,
expoziţii, conferinţe, concursuri, ateliere creative, lecturi
publice), 23 premianţi, 88 titluri de carte/reviste

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

prezentate/lansate, 28 activităţi pentru copii şi
adolescenţi, 1 spectacol pentru publicul larg, 4
recitaluri muzică, 2 expoziţie de artă, 2 conferinţe.

6
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expuse public.
0

0

12 500

12 445

5.8 Bibliografie locală
- 190 de unităţi (ziare) consultate la sediu, 220
unităţi bibliografice (titlu de articole cu tematică
culturală) înregistrate in TinRead, 28 medalioane
aniversare comunicare on-line, 470 informări
bibliografice (aniversarea zilei) comunicate on-line
(prin pagina de Facebook), 20 bibliografii specializate
la cerere, beneficiarii direcţi sunt în corelaţie cu
proiectele 3.1, 3.2, 8.3.

0

0

5.10 Redacţia Discobolul
- 12 numere editate publicate în 4 volume, 1.100
beneficiari direcţi,
1.100 exemplare Revista
Discobolul. (Proiect în colaborare cu Consiliul Judeţean

72 000

72 000

6.1 Perfecţionare profesională
- 22 salariaţi cursaţi (16 salariați la cursuri de

10 000

9 860

2 000

1 710,09

0

0

0

0

4.12 Expoziţii tematice de carte
- 13.808 beneficiari direcţi, 28 scriitori promovaţi, 6
evenimente speciale promovate (Ex.: 24 Ianuarie
Unirea Mică, 1 Decembrie Unirea Mare etc.), 63
expoziţii de carte, 1.137 cărţi expuse.
5.4 Revista bibliotecii pentru copii şi adulţi
- 1 revistă în tiraj de 300 exemplare, 300 beneficiari
direcţi, 70 servicii promovate.

- program

5.

CERCETARE SI
VALORIFICARE A
COLECTIILOR SI
PATRIMONIULUI
JUDETULUI

dedicat
fructificării
optime a
fondului de
carte a
bibliotecii

3

Alba, Consiliul Municipal Alba Iulia şi Uniunea Scriitorilor
din România Filiala Alba-Hunedoara sub egida Uniunii
Scriitorilor din România).

perfecţionare profesională, 6 salariați la schimburi de
experienţă profesională), 4 cursuri de perfecţionare

profesională,
profesională.

6.

PRGĂTIRE ȘI
ÎNDRUMARE
METODOLOGICĂ

- program
dedicat
coordonării
bibliotecilor
comunale și
orășenești din
județul Alba

3

2

schimburi

de

experienţă

6.2 Reuniuni ştiinţifice de profil
- 234 beneficiari direcţi, 3 reuniuni realizate (1
judeţeană, 1 ştiinţifică de profil, 1 naţională), 7 lucrări
prezentate, 3 ateliere de lucru, 10 cărţi promovate.
6.3 Bibliotecile publice din judeţul Alba
- 730 beneficiari direcţi, 14 activităţi de asistenţă
metodică, 2 statistici realizate la nivel de judeţ, 10
activităţi de animaţie culturală realizate în
parteneriat, 4 întâlniri metodice, 4 mesaje
instituţionale, 51 biblioteci publice funcţionale (=
biblioteca are sediu fizic şi bibliotecari angajaţi) în
judeţul Alba din totalul de 78 de localitaţi (67
comune, 11 oraşe şi municipii).

- program

7

ADMINISTRATIA
FUNCTIONALĂ

dedicat
sistemului
intern de bună
funcționare
instituțională a
bibliotecii

10

7.1 Monitor manager
- 4 raportări privind Codul de Conduită Etică, 69
proceduri actualizate şi întocmite, 2 modificări stat
de funcţii, modificări ale fişei postului (la nevoie), 11
instruiri (sănătatea şi securitatea muncii - 2, apărarea
împotriva incendiilor - 4, control medical periodic - 5), 3
regulamente actualizate (Regulamentul de funcţionare
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– Serviciul pentru public, Regulamentul de organizare şi
funcţionare al Comisiei de monitorizare, al
Secretariatului tehnic care asistă Comisia de
monitorizare, Regulamentul de organizare şi funcţionare
al Echipei de gestionare a riscurilor), 1 propunere

actualizare ROF.

7.2 Funcţionalizare clădire şi spaţii
- finalizare lucrări amenajare curte interioară,
înlocuire tâmplărie lemn cu tâmplărie PVC şi geam
termopan, lucrări de renovare - placare cu gresie şi
faianţă, zugrăveli lavabile interioare pentru baia şi
holul instituţiei.

192 000

188 834,40

7.8 Biroul de marketing şi PR
- 118 comunicate de presă emise, 42 beneficiari
direcţi - ziarişti, 2 conferinţe de presă, 118 apariţii
monitorizate în presă, 1.490 link-uri de promovare
electronică, 2 emisiuni TV, 6 emisiuni radio.

0

0

184 800

181 200,55

1 372 000

1 272 202

0

0

3 000

2 998,82

7.14 Arhiva instituţiei
- 1 inventariere a documentelor create (47 dosare
din 2018 şi 3 dosare din 2017), 25 beneficiari direcţi,
340 dosare consultate.

0

0

7.15 Secretariat
- 5.600 corespondenţă intrări-ieşiri, peste 16.315
telefoane, peste 1.506 email şi fax, activităţi
specifice de secretariat (12 foi colective de prezenţă,

4 000

3 989,55

7.10 Contabilitate
- cheltuieli curente, obiecte de inventar, deplasări.
7.11 Resurse umane
- 24 posturi ocupate la începutul anului 2019 (din 32
posturi aprobate în statul de funcţii/organigramă) şi 24
posturi ocupate la finalul anului 2019 (din totalul de
32 din statul de funcţii/organigramă), 5 angajaţi noi (1
bibliotecar Sala de lectură, 1 bibliotecar la Secţia
Metodică şi Animaţie culturală, 1 bibliotecar la Secţia
Periodice, 1 bibliotecar la Secţia Prelucrare carte, 1
inspector de specialitate la Administrativ), 5 angajaţi cu
Contractul individiual de muncă încetat (1 bibliotecar
şi 1 muncitor calificat prin acordul părţilor, 3 pensionări),

2 promovări în grad, 6 concursuri organizate pentru
ocuparea posturilor vacante existente, în urma
cărora au fost ocupate 5 posturi.
- bugetul aferent proiectului = cheltuieli cu
personalul angajat (salarii de bază, indemnizație de
hrană, vouchere de vacanță, deplasări, contribuția
asiguratorie de muncă).

7.12 Manager
- 1 contract de management nr. 7162 din
14.04.2017.
7.13 Curăţenie şi deservire
- materiale de curăţenie necesare instituţiei.

141

condica de prezenţă, primirea-înregistrarea-distribuirea
corespondenţei în cadrul instituţiei, alte activităţi
specifice.), 101 invitaţii primite pentru participarea la

activităţi culturale, sesiuni ştiinţifice, conferinţe.

7.16 Filialele BJA
- 3 filiale în Alba Iulia (Filiala Cetate = 7.858 unităţi de

0

0

8.1 Lucian Blaga
- Ziua Lucian Blaga, 9 mai
422 beneficiari direcţi, 1 scriitor promovat, 6
expoziţii de carte (în conexiune cu proiectul 4.9), 1
expoziţie de poezie (în conexiune cu proiectul 4.11), 4
activităţi organizate cu copii şi adolescenţi (în
conexiune cu proiectul 1.2), buget alocat = 0 lei.

13 000

12 956,78

8.2 Mihai Eminescu
- 238 beneficiari direcţi, 6 expoziţii, 2 audiţii, 2
evocări literare/ dialoguri culturale, 2 momente
recitative, 70 cărţi aflate în expoziţii, 1 atelier
educativ, 128 materiale de promovare (pliante,
semne de carte şi calendare).

0

0

8.3 Cafenea culturală - Aniversări culturale
- 579 beneficiari direcţi, 4 cafenele realizate, 2
aşezăminte promovate (Centrul Cultural Castel

15 000

13 298,76

3 000

3 000

8.8 Gala Premiilor Bibliotecii 2019
- 216 beneficiari direcţi, 4 personalităţi premiate,
200 premii acordate, 6 cărţi promovate.

16 000

15 048,03

8.10 Ziua Bibliotecarului din România, 23 aprilie
- 75 beneficiari direcţi, 1 eveniment festiv dedicat
Zilei Bibliotecarului din România, 1 conferinţă, 4
intervenţii/ schimburi de bune practici din
bibliotecile judeţului Alba, 1 vizită documentară la
Casa Memorială Lucian Blaga Lancrăm, 1 mesaj

2 000

1 976

bibliotecă, 5.457 frecvenţa anuală 2019; Filiala Ampoi =
9.864 unităţi de bibliotecă, 2.276 frecvenţa anuală 2019;
Filiala Centru de Zi = 7.937 unităţi de bibliotecă, 3.971
frecvenţa anuală 2019)

- Zilele Bibliotecii Județene Lucian Blaga Alba,
25 - 28 noiembrie 2019
buget alocat = 13 000 lei, buget cheltuit =
12 956,78 lei, 756 beneficiari direcţi, 6 lansări şi
prezentări de carte, 12 activităţi organizate pentru
copii şi adolescenţi, 7 momente artistice, 3 expoziţii
de carte, 1 reuniune ştiinţifică, 2 evenimente
multiart, 4 ateliere culturale, 2 vernisaje expoziţii de
artă, 1 calendar cultural 2019.

8

IDENTITATE
ȘI VALORI
CULTURALE

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

6

Sâncrai, Centrul Național de Informare și Promovare
Turistică Zlatna), 20 personalităţi culturale

aniversate, 20 cărţi promovate.

8.7 Premiile Filialei U.S.R. (Filiala Alba-Hunedoara a
Uniunii Scriitorilor din România)

- 53 beneficiari direcţi, 7 premii oferite.
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instituţional difuzat către bibliotecile publice şi
comunitatea judeţului Alba, 75 diplome decernate
bibliotecarilor/ participanţilor.
10.1 Prelucrare, catalogare, înregistrare
documente
- 6.647 unităţi de bibliotecă prelucrate, repartizate
pe secţii şi filiale (1.681 unităţi de bibliotecă la Sala de

10

dedicat
evidentei
colectiilor,
documentelor
institutiei

0

10.2 Verificarea fondului
- 9.864 volume existente la Filiala Ampoi, în valoare
de 111.975,76 lei, 4.166 volume existente pe liste
de transfer la Şcoala Gimnazială Mihai Eminescu,
în valoare de 12.561,26 lei, 3.113 volume casate în
valoare de 4.031,93 lei (la Filiala Ampoi: 2.074 volume

0

0

Total lei

2 246 800

2 127 214,92

lectură, 1.581 unităţi de bibliotecă la Secţia împrumut
pentru adulţi, 1.110 unităţi de bibliotecă la Secţia pentru
copii, 531 unităţi de bibliotecă la Filiala Ampoi, 1.064
unităţi de bibliotecă la Filiala Cetate, 607 unităţi de
bibliotecă la Centrul de zi pentru persoane vârstnice, 73
unităţi de bibliotecă la Depozitul legal), 3.471 titluri

- program
EVIDENTA
COLECTIILOR

0

2

prelucrate, catalogate, înregistrate.

în valoare de 3.426,82 lei, la Secţia Copii: 1.002 volume
în valoare de 576,85 lei, la Sala de lectură: 37 volume în
valoare de 28,26 lei)

9

Total proiecte

41

Observații:
- prezentele date au fost furnizate, în cadrul instituției, de către personalul de specialitate.
PROGRAMUL MINIMAL 2020
Nr.

Program

Scurtă
descriere a
programului

Nr.
proiecte
în cadrul
programului

- program

1.

USERS

dedicat
utilizatorilor/
beneficiarilor

5

Denumirea proiectului
Itemi/ Indicatori de raportare:
1. Nr. de accesări directe ale serviciilor de bibliotecă
(beneficiari direcţi x frecvenţa în cadrul proiectului)

2. Beneficiari (direcţi, indirecţi, unici, repetitivi)
3. Alți itemi specifici/ observații.

Buget lei
Alocat (ultima
rectificare
30.07.2020)

Cheltuit

(01.01.2020 –
14.09.2020)

1.1 Clubul de lectură
- 79 beneficiari direcţi, 21 activități implementate (5
direct, 16 on-line), 6 de autori clasici și
contemporani cunoscuți/studiați; 4 de titluri
discutate/ lecturate; 10 recomandări/ recenzii de
carte în mediul online pentru LecturAlba; 5
recomandări de carte în mediul online pentru Clubul
de lectură Seniori.

0

0

1.2 Ateliere educative
- 68 beneficiari direcţi, 6 activităţi (3 la sediu + 3 online), 1 atelier de manualitate, 1 atelier de
storytelling, 1 atelier de teatru, 4 cărți de
prezentare, 8 jocuri și exerciții, 4 lecturi, 3 parteneri.

1 700

120,39

1.3 Bibliovacanţa
- 1 activitate on-line, 1 parteneriat cu Liceul cu
program Sportiv Alba Iulia, 2 liste bibliografice

0

0

1.10 Împrumut carte la sediu şi filiale
- În perioada 01.01.2020 - 16.03.2020: 1.646

0

0
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beneficiari direcţi (nou înscrişi pe anul 2020 + vizaţi
2020 pe permis. Un permis este valabil 5 ani), 18.047
unităţi de bibliotecă difuzate (împrumutate la domiciliu
sau consultate la bibliotecă), 8.338 vizite la bibliotecă
(frecvenţă totală) ale beneficiarilor direcţi realizate pe
servicii de împrumut, 181 media vizitelor/zi la
servicii de împrumut carte la sediu și filiale; pe
perioada stării de urgență serviciul de împrumut a
fost suspendat;
- pe perioada 17.03.2020 - 14.05.2020 (stare de
urgență): 144 utilizatori deserviți telefonic/ email
pentru prelungire termene de restituire carte și
informații diverse;
- În perioada 15.05.2020 - 31.08.2020 (stare de
alertă), în ceea ce privește serviciul de împrumut
raportăm următoarele: 6325 accesări ale serviciilor
de bibliotecă; 6524 total cărți (unități de bibliotecă)
împrumutate; 5043 total cărți (unități de bibliotecă)
restituite și carantinate.
4 000

0

105 000

67 409,15

2.2 Donaţii
- 708 donaţii (cărți și reviste) intrate (ianuarie –
august 2020).

0

0

2.3 Schimburi interbibliotecare
- 16 unităţi de bibliotecă intrate de la 5 biblioteci din
ţară.

0

0

2.4 Depozit legal
- 35 unităţi de bibliotecă intrate.
3.1 Site, Facebook, Youtube
- minim 13245 beneficiari direcți (6394 Facebook
compus din 4948 prieteni, 520 cereri prietenie, 926
urmăritori Facebook, 83 abonați canal YouTube și
minim 6768 vizitatori site); minim 51486 accesări
directe (compus din 33421 like-uri și vizualizări
facebook, 7937 vizualizări YouTube, minim 10128
vizualizări site) aferente acțiunilor descrise mai jos;
s-au făcut 81 transmisii live Facebook, 1604 postări
Facebook, s-au creat 3 evenimente pe Facebook,
142 postări canal YouTube; produsele culturale
publicate pe Facebook s-au distribuit de 9275 ori
începând cu luna martie și au fost comentate de
535 ori; s-a actualizat site-ul de minim 562 ori
(recomandarea zilei, comunicate de presă, dosare

0

0

0

0

1.11 Periodice
- în perioada 01.01.2020 - stare de urgență: 79
unități de bibliotecă (ziare și reviste) consultate/
cercetate, 9 abonamente la ziare/ reviste locale și
naționale, 11 titluri donație de ziare/ reviste; - 1
inventariere a fondului (în implementare la data
raportării), 125 unități de bibliotecă înregistrate în
RI.
2.1 Achiziţie carte
- 1 178 titluri noi achiziţionate, 2 323 exemplare noi
achiziţionate (până la 14.09.2020).

2.

3.

CRESTEREA
COLECTIILOR
DE
DOCUMENTE

BIBLIOTECA
DIGITALĂ

- program
dedicat
fondului de
carte/
documente al
bibliotecii

- program
dedicat
informatizării/
existenței
digitale a
bibliotecii

4

2

144

de presă, afișe, agende activități, anunțuri etc.).
3.2 Biblioteca virtuală
- 14774 beneficiari direcți (1646 cititori până în
10.03,2020; 6325 utilizatori în perioada 15.05.2020
- 31.08.2020, personalul bibliotecii: 24 persoane, 11
voluntari și aproximativ 6768 utilizatori site); 2351
unități de bibliotecă introduse în baza de date a
sistemului integrat de bibliotecă TinREAD.
4.1 Târgul de cArte Alba Transilvana, ed. XIII,
11- 13 iunie 2020
- proiect inițial planificat, anulat ulterior din cauza
stării de urgență/ alertă/ pandemie/ COVID 19.

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

5.

dedicat
fructificării
optime a
fondului de
carte a
bibliotecii

77 209,58

0

0

5 000

0

4.9 Lansări de carte
- 130 beneficiari direcţi, 2 lansări de carte (sediu), 2
cărți promovate, 3 autori promovaţi, 2 parteneri
instituționali.

11 000

838,28

4.10 Caravana literară scriitori în şcoală
- 113 beneficiari direcți, 1 activitate implementată
până la starea de urgență/ alertă, 2 parteneri
instituționali, 2 scriitori promovați, 7 cărți prezentate
și promovate.

3 000

320

4.11 Expoziţie de poezie
- aprox. 825 beneficiari direcţi până la începerea
stării de urgență, 21 autori români şi străini
promovaţi, 40 poezii expuse public.

0

0

4.12 Expoziţii tematice de carte
- aprox. 944 beneficiari direcţi, 6 scriitori promovaţi,
3 evenimente speciale promovate, 9 expoziţii de
carte, 149 cărţi expuse.
5.4 Revista bibliotecii pentru copii şi adulţi
- 1 activitate realizată, proiect în implementare la
data raportării.

0

0

5 000

0

0

0

100 000

48 961

4.8 Verbum
- 47 beneficiari direcți, 2 activități desfășurate la
sediul bibliotecii, 2 teme propuse spre creație, 4
activități on-line, 80 creații realizate de membrii
clubului, 80 lecturi operă proprie, colectarea celor
mai bune texte realizate în cadrul cercului de
scriere creativă Verbum într-o antologie, autori
locali promovați.

6

- program
CERCETARE SI
VALORIFICARE A
COLECTIILOR SI
PATRIMONIULUI
JUDETULUI

80 000

3

5.8 Bibliografie locală
- 79 periodice consultate, 185 articole înregistrate
în TinRead, 535 informări bibliografice, 35
medalioane aniversare, 1 bibliografie specializată la
cerere, 104 rubrici de conținut Știați că...? difuzate
on-line.
5.10 Redacţia Discobolul
- 6 numere editate și publicate în 2 volume, 600
exemplare tipărite (300 buc./ 1 volum), 600
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beneficiari direcţi (Proiect în colaborare cu Consiliul

Judeţean Alba, Consiliul Municipal Alba Iulia şi Uniunea
Scriitorilor din România Filiala Alba-Hunedoara sub
egida Uniunii Scriitorilor din România). În implementare

până în decembrie 2020.
6.1 Perfecţionare profesională
- 12 salariaţi cursaţi la 10 cursuri de perfecţionare
profesională.

6.

PRGĂTIRE ȘI
ÎNDRUMARE
METODOLOGICĂ

- program
dedicat
coordonării
bibliotecilor
comunale și
orășenești din
județul Alba

16 000

4 200

2 000

0

0

0

0

0

7.2 Funcţionalizare clădire şi spaţii
- înlocuirea tâmplăriei de lemn cu tâmplărie PVC și
geam termopan la Sala de lectură, birou manager
și secretariat;
- au fost demarate acțiuni privind achiziționarea
lucrărilor de reparații gard și de igienizare a
pivnițelor;
- se studiază şi se caută oferte pentru
achiziționarea suprafețelor de avertizare tactilovizuale pentru nevăzători și a unui sistem de
avertizare vizual și sonor pentru persoanele cu
deficiență de vedere și auz;

94 000

0

7.8 Biroul de marketing şi PR
- 28 comunicate de presă emise, 311 link-uri de
promovare electronică, 33 articole în presa scrisă,
42 beneficiari direcţi (ziarişti), 6 emisiuni radio.

0

0

6.2 Reuniuni ştiinţifice de profil
- 3 acțiuni on-line, 82 beneficiari direcți.
3

6.3 Bibliotecile publice din judeţul Alba
- 450 beneficiari direcţi, 1 statistică la nivel de județ,
18 activități de aststență metodică, 2 activități
organizate în pareneriat, 4 mesaje instituționale, 51
biblioteci funcționale în județul Alba (din 78 de
localități (67 comune, 11 orașe și municipii)),
perfectarea personalului din biblioteci, încheiere de
parteneriate interinstituționale, asistență și
îndrumare de specialitate.
7.1 Monitor manager
- 2 raportări privind Codul de Conduită Etică, 19
proceduri formalizate întocmite și actualizate în
anul 2020 (4 proceduri de sistem, 15 proceduri
operaționale) din totalul de 96 proceduri
formalizate actualizate şi întocmite în perioada
2018-2020 (30 proceduri de sistem, 66 proceduri
operaționale), 2 modificări stat de funcţii, modificări
ale fişei postului (la nevoie), 5 instruiri (sănătatea şi
securitatea muncii - 1, apărarea împotriva incendiilor - 3,
control medical periodic - 1), 1 regulament nou
întocmit (Regulamentul privind Donația de carte/
periodice), 3 propuneri de actualizare ROF, 2

sedințe ale Consiliului de Administrație, 1 sedință a
Consiliului Științific, ședințe tehnice zilnic, ședințe
tehnice săptămânale.

- program

7

ADMINISTRATIA
FUNCTIONALĂ

dedicat
sistemului
intern de bună
funcționare
instituțională a
bibliotecii

10
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7.10 Contabilitate
- activități specifice de contabilitate (cheltuieli
curente, obiecte de inventar, deplasări etc.); la data
raportării postul de contabil-șef este vacant în urma
pensionării titularului, atribuțiile postului sunt
delegate.
- 1 contractul de furnizare încheiat pentru
achiziționarea unei autoutilitare, necesară
deplasărilor în județ pe linie metodologică și
implementării proiectelor aprobate;
- 1 rovignetă pentru bibliobuz.

303 300

92 843,69

7.11 Resurse umane
- 24 posturi ocupate la începutul anului 2020 (din 32
posturi aprobate în statul de funcţii/organigramă) şi 22
posturi ocupate la finalul perioadei raportate (din
totalul de 32 din statul de funcţii/ organigramă), 2
angajaţi cu Contractul individiual de muncă încetat
(1 contabil șef-pensionare şi 1 redactor-prin acordul
părţilor), 2 promovări în grad, 1 concurs demarat și
suspendat din cauza COVID 19/ legea 55/2020,
- bugetul aferent proiectului = cheltuieli cu
personalul angajat (salarii de bază, indemnizație de

1 638 500

942 573

0

0

3 000

2 414,93

0

0

4 000

2 036,26

hrană, vouchere de vacanță, deplasări, contribuția
asiguratorie de muncă).

7.12 Manager
- 1 contract de management nr. 7162 din
14.04.2017.
7.13 Curăţenie şi deservire
- materiale de curăţenie necesare instituţiei.
7.14 Arhiva instituţiei
- s-au preluat şi inventariat de la Sala de lectură un
nr.de: 5 dosare cu termen de păstrare permanent
din anii 1985 – 2013 a câte 178 file; 9 dosare cu
termen de păstrare 5 ani din anii 2005 – 2017 a
câte 940 file;
- s-au preluat şi inventariat la Compartimentul :
Contabilitate un nr. de 60 de dosare din anii 2014 și
2015 cu termen de păstrare 15 ani şi respectiv 5
ani;
- s-au dat spre consultare compartimentelor
conform Legii Arhivelor Naţionale 136/1996:
contabilitate un nr. de: 119 dosare din anii 1982 –
2013 cu termen de pastrare permanent; resurse
umane un nr. de: 72 dosare din 1990 – 2013 cu
tremen de pastrare 75 de ani; resurse umane un nr.
de: 46 dosare din 1990 - 2013 cu termen de
pastrare 50 de ani.
7.15 Secretariat
- aprox. 6703 beneficiari direcți, 3232 documente
înregistrare, aprox. 5845 corespondență pe email,
aprox. 835 corespondență fax., 25 invitaţii primite
pentru participarea la activităţi culturale, sesiuni
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ştiinţifice, conferinţe, 8 foi colective de prezență a
salariațior, activităţi specifice de secretariat.
0

0

13 000

0

0

0

8.3 Cafenea culturală - Aniversări culturale
- proiect inițial planificat, anulat ulterior din cauza
stării de urgență/ alertă/ pandemie/ COVID 19.

6 500

0

8.7 Premiile Filialei U.S.R. (Filiala Alba-Hunedoara a

3 000

0

15 000

0

0

0

10 000

319

0

0

7.16 Filialele BJA
- perioada raportată: 01.01.2020 - stare de urgență,
3 filiale în Alba Iulia (Filiala Cetate =
8 006 unităţi de bibliotecă, 1330 frecvenţa în perioada
raportată; Filiala Ampoi = 9.864 unităţi de bibliotecă, 0
frecvenţa în perioada raportată deoarece filiala are
postul vacant; Filiala Centru de Zi = 8.067 unităţi de
bibliotecă, 821 frecvenţa în perioada raportată, acesta
filială este temporar închisă la solicitarea Primăriei
Municipiului Alba Iulia, din cauza COVID 19).

8.1 Lucian Blaga
- Ziua Lucian Blaga, 9 mai
S-a desfășurat în starea de urgență on-line,
numărul beneficiarilor se regăsește în proiectul 3.1
Site, Facebook, Youtube.
- Zilele Bibliotecii Județene Lucian Blaga Alba,
noiembrie 2020
Activitatea este planificată pentru luna noiembrie
2020, buget alocat = 13 000 lei;

8

IDENTITATE
ȘI VALORI
CULTURALE

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

6

8.2 Mihai Eminescu
- 375 beneficiari direcţi, 3 expoziţii, 1 audiţii, 2
evocări literare/ dialoguri culturale, 26 cărţi aflate în
expoziţii, 2 activități educative pentru copii, 60
materiale de promovare (pliante, semne de carte şi
calendare).

Uniunii Scriitorilor din România)

- proiect planificat pentru implementare în luna
octombrie 2020.
8.8 Gala Premiilor Bibliotecii 2019
- planificat spre implementare pentru luna
decembrie 2020.

9

PROMOVARE

- program de
marketing și
PR dedicat
mediatizării
activității
bibliotecii

1

- program

10

EVIDENTA
COLECTIILOR

dedicat
evidentei
colectiilor,
documentelor

2

8.10 Ziua Bibliotecarului din România, 23 aprilie
- 51 beneficiari direcţi în mediul on-line.
9.2 Materiale de promovare
- au fost realizate materiale de promovare în funcție
de necesitate (2 afișe etc.), difuzate în mediul online.
10.1 Prelucrare, catalogare, înregistrare
documente
- 2 351 unităţi de bibliotecă prelucrate, catalogate,
înregistrate (181 Sala de lectură, 1073 Secţia împrumut
pentru adulţi, 724 Secţia pentru copii, 255 Filiala Cetate,
83 Centrul de zi pentru persoane vârstnice, 35 Depozit
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institutiei

legal), 1 153 titluri prelucrate, catalogate,

înregistrate.

10.2 Verificarea fondului
- definitivare inventar la Sala de lectură
(existente la 15.12.2015 = 50 636 volume în
valoare de 460 414,99 lei); scoase din evidențele
bibliotecii de la Sala de lectură = 1 572 volume în
valoare de 3 539,13 lei;
- actualizare bazei de date/ fondului de carte în
TinRead;
- verificarea fondului la Secția Periodice;
- existent din raportarea anului 2019: 9.864 volume
existente la Filiala Ampoi, în valoare de 111.975,76
lei, 4.166 volume existente pe liste de transfer la
Şcoala Gimnazială Mihai Eminescu, în valoare de
12.561,26 lei, 3.113 volume casate în valoare de
4.031,93 lei (la Filiala Ampoi: 2.074 volume în valoare

0

0

Total lei

2 423 000

1 239 245,28

de 3.426,82 lei, la Secţia Copii: 1.002 volume în valoare
de 576,85 lei, la Sala de lectură: 37 volume în valoare de
28,26 lei)

10

Total proiecte

42

Observații:
- prezentele date au fost furnizate, în cadrul instituției, de către personalul de specialitate.
4. Analiza programului plus realizat
PROGRAMUL PLUS 2017
Nr.

PROGRAM

Scurtă descriere
a programului

USERS

- program dedicat
utilizatorilor /
beneficiarilor

2.

CREȘTEREA
COLECȚIILOR DE
DOCUMENTE

- program dedicat
fondului de carte /
documente al
bibliotecii

3.

BIBLIOTECA
DIGITALĂ

1

4

ANIMAȚIE
CULTURALĂ

- program dedicat
informatizării /
existenței digitale a
bibliotecii
- program dedicat
evenimentelor
culturale dezvoltate
de bibliotecă prin
derularea unor

Nr.
proiecte
în cadrul
programului

1

1

1

1

Denumirea proiectului / Nr. de accesări directe
ale serviciilor de bibliotecă

Buget
lei
realizat

1.11 Periodice / 100
- proiect destinat administrării publicațiilor
periodice din cadrul instituției

0

2.4 Depozit legal / 0
- îmbogăţirea fondului de bibliotecă cu carte,
documente pe baza Legii Depozitului Legal Nr.
111 din 21 noiembrie 1995;

0

3.1 Site, Facebook, Youtube / 14 000
- dezvoltarea platformelor de interfață electronică
în mediul on-line;

0

4.12 Expozitii tematice de carte / 7 109
- acțiuni de promovare a colecțiilor și a autorilor
pe criterii tematice;

0
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proiecte culturale
care definesc
biblioteca drept
centru multicultural
în vederea
satisfacerii
cerințelor
exprimate de
membrii comunității

5.

6

CERCETARE ȘI
VALORIFICARE A
COLECȚIILOR ȘI
PATRIMONIULUI
JUDEȚULUI

- program dedicat
fructificării optime a
fondului de carte a
bibliotecii

PREGĂTIRE ȘI
ÎNDRUMARE
METODOLOGICĂ

- program dedicat
coordonării
bibliotecilor
comunale și
orășenești din
județul Alba

5.8 Bibliografie locală / 1 250
- proiect destinat informațiilor bibliografice
specifice județului Alba
2

1

0

5.9 Publicațiile Bibliotecii Județene
,,Lucian Blaga” Alba / 1 500 (cărți tipărite)
- proiect destinat valorificării și promovării
patrimoniului cultural prin intermediul publicațiilor
de orice tip elaborate în cadrul bibliotecii
6.3 Bibliotecile publice din județul Alba / 68
- proiect destinat administrării relațiilor
instituționale cu bibliotecile publice din județul
Alba

22 155

0

7.8 Biroul de marketing si PR / 14 769
(547 comunicate emise spre 26 de ziariști)
- crearea unui birou specializat în prestarea de
servicii de marketing și PR;

7

ADMINISTRAȚIA
FUNCȚIONALĂ

- program dedicat
sistemului intern de
bună funcționare
instituțională a
bibliotecii

7

0

7.10 Contabilitate
- proiect destinat activităților contabile din cadrul
instituției

259 680

7.11 Resurse umane
- proiect destinat activităților cu resursele umane
din cadrul instituției

887 326

7.12 Manager
- proiect destinat activităților de management din
cadrul instituției

0

7.13 Curățenie și deservire
- proiect destinat activităților de curățenie,
întreținere, deservire din cadrul instituției

2 922

7.14 Arhiva instituției
- proiect destinat activităților de arhivare a
documentelor din cadrul instituției

0

7.15 Secretariat
- proiect destinat activităților de secretariat din
cadrul instituției

3 487
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IDENTITATE SI
VALORI
CULTURALE

8

EVIDENȚA
COLECȚIILOR

10

9

- program dedicat
identificării,
promovării și
valorificării
creatorilor din
domeniul cultură și
de dezvoltare a
domeniului cultural
- program dedicat
evidenței
colecțiilor,
documentelor
instituției
Total proiecte

1

2

17

8.2 Mihai Eminescu / 300
- celebrarea unei zile speciale în cultura română
legată de memoria lui Mihai Eminescu;
- 15 ianuarie, Ziua Culturii Naționale Mihai
Eminescu
- 15 iunie, Omagiul lui Mihai Eminescu

0

10.1 Prelucrare, catalogare, înregistrare
documente / 4 406
- proiect destinat evidenței globale și individuale a
unităților de bibliotecă

0

10.2 Verificarea fondului / 16
- proiect destinat gestionării scriptice a unităților
de bibliotecă
Total lei

0
1 175 570

Observații:
- prezentele date au fost furnizate, în cadrul instituției, de către personalul de specialitate.
PROGRAMUL PLUS 2018
Nr.

1

4.

Program

USERS

ANIMATIE
CULTURALĂ

Scurtă
descriere a
programului

- program
dedicat
utilizatorilor /
beneficiarilor

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

Nr.
proiect
e în
cadrul
programului

6

Buget direct lei
Denumirea proiectului
Alocat
1.4 Trăsura cu cArte
- 512 beneficiari direcți, 6 minibiblioteci în Alba
Iulia, 2 momente animație stradală (lectură, ghicitori,
poezie, cântece, teatru)

0

0

1.5 Conferintele bibliotecii
- 4 conferințe realizate în conexiune cu proiectele
4.1, 4.9, 6.2

0

0

1.6 Aproape de tine
- nu a fost cazul în anul 2018

0

0

1.7 Cartea care eliberează
- nu a fost cazul în anul 2018

0

0

1.8 Scriitori străini la întâlnirea cu publicul
românesc
- nu a fost cazul în anul 2018

0

0

0

0

0

0

0

0

1.9 Tabăra Coolturală
- nu a fost cazul în anul 2018
4.3 Festivalul Dilema Veche
- nu a fost cazul în anul 2018
4

Cheltuit

4.4 Festivalul Cele mai frumoase poezii
românești cântate
- nu a fost cazul în anul 2018
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care definesc
biblioteca drept
centru multicultural
în vederea
satisfacerii
cerințelor
exprimate de
membri comunității

5.

CERCETARE SI
VALORIFICARE A
COLECTIILOR SI
PATRIMONIULUI
JUDETULUI

- program
dedicat
fructificării
optime a
fondului de carte
a bibliotecii

6

4.13 Expoziții de artă
- 6315 beneficiari direcți, 6 expoziții de artă, 196
lucrări expuse, 49 artiști plastici promovați (amatori,
profesioniști)

0

0

4.14 Bibliobuzul în județul Alba
- 2881 beneficiari direcți, 21 de parteneri direcți
implicați, 2700 jucării donate de la beneficiari, 3150
carți donate de la beneficiari către bibliobuz
5.1 Editare de carte si reviste
- 1 angajat în Comisia de susținere financiară a
culturii scrie a CJ Alba (1 sedință, 1 carte publicată)

0

0

0

0

5.5 Traduceri, ediții anastatice
- nu a fost cazul în anul 2018

0

0

5.6 Bibliostudis
- 75 beneficiari direcți, 1 bază de date cu scriitori
din județul Alba, 1 bază de date cu bibliotecile
publice din județul Alba, 1 articol de specialitate

0

0

5.7 Produse culturale
- nu a fost cazul în anul 2018

0

0

9 000

0

5.10 Redacția Discobolul
- 3 numere, 900 exemplare Revista Discobolul (300
exemplare/1număr din Revista Discobolul). Proiect în
colaborare cu Consiliul Județean Alba, Consiliul
Municipal Alba Iulia și Uniunea Scriitorilor din
România Filiala Alba-Hunedoara sub egida Uniunii
Scriitorilor din România
7.3 Mediatecă, ludotecă, pinacotecă
- nu a fost cazul în anul 2018

45 000

45 000

0

0

7.4 Voluntarii bibliotecii
- 20 voluntari care au fost implicați în proiectele
bibliotecii

0

0

7.5 Parteneriate
- 198 de parteneriate (72 parteneriate cadru, 80
anexe, 55 alte tipuri de parteneriate), aprox. 5880
beneficiari direcți (o medie de peste 30/1 parteneriat),
75 instituții partenere

0

0

7.7 Biroul de
extrabugetare

0

0

5.9 Publicațiile Bibliotecii Județene
,,Lucian Blaga” Alba
- 4166 beneficiari direcți (participanți la lansările

publicațiilor bibliotecii, 5 articole tiparite în reviste de
specialitate), 38 procese verbale întocmite, 8 tabele

de distribuire, 12 activități realizate (lansări /
prezentări de carte, articole publicate), 6 activități
de promovare a publicațiilor proprii ale bibliotecii

7

ADMINISTRATIA
FUNCTIONALĂ

- program
dedicat
sistemului intern
de buna
funcționare
instituțională a
bibliotecii

5

atragere

a

fondurilor
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- nu a fost cazul în anul 2018
7.9 Departament juridic
- nu a fost cazul în anul 2018, lipsă personal
8.1 Lucian Blaga
- Festivalul Lucian Blaga = 3 parteneri
instituționali, 5300 beneficiari direcți
8.4 Memoria culturală a locului
- nu a fost cazul în anul 2018
8.5 Cultura suport
- Festivalul Internațional de literatură „Alb
Umor" (18-19 mai 2018), buget alocat = 20000 lei,
buget cheltuit = 19 768,57 lei; 450 beneficiari direcți
unici, 30 medalii, 70 afișe, 50 pixuri, 50 mape, 50
broșuri, 30 ecusoane, 20 premii oferite;

0

0

150 000

149 436, 63

0

0

121 000

107 605,98

- Colocviile romanului românesc contemporan
& Colocviul tinerilor scriitori buget alocat =
23000 lei, buget cheltuit = 17 494,87 lei; (Colocviile
romanului românesc contemporan = 21 scriitori
participanți, 2 sesiuni de dezbatere, 210 beneficiari
direcți; Colocviul tinerilor scriitori = 55 beneficiari
direcți, 3 premii acordate)

8

IDENTITATE
ȘI VALORI
CULTURALE

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

4

- Gala Poeziei Românești Contemporane – Lista
lui Manolescu, buget alocat = 30 000 lei, buget
cheltuit = 24 423,48 lei, 16 poeți invitați în recital de
poezie, 1 spectacol de muzică și poezie, 240
beneficiari direcți
- Lucian Blaga - Premiul National Pentru Poezie
Lucian Blaga - 8 mai, buget alocat = 42 000 lei,
buget cheltuit = 41 949,01 lei, 1 premiu acordat, 6
poeți promovați, 1 recital de muzică, 250 de
beneficiari
- Colocviile de literatură și arte – Aiud, (20 iulie
2018), buget alocat = 2 000 lei, buget cheltuit = 1
995 lei; 500 beneficiari ai cărților apărute cu acest
proiect, 50 participanți direcți unici, 12 cărți lansate,
2 teme de dezbatere, 3 expoziții de carte și poezie
viziuală
- Bienala Interncontinentală de grafică mică
Inter Art Aiud (11 – 15 august 2018) buget alocat
= 2 000 lei, buget cheltuit = 1 975,05 lei; 116 artiști
participanți, 116 lucrări de artă expuse, 1 expoziție,
1 vernisaj, 275 cataloage publicate, 100 participanți
la vernisaj
- Festivalul de literatura Liviu Rebreanu Aiud,
buget alocat = 2 000 lei, buget cheltuit = 0 lei;
activitatea nu a mai fost implementată întrucât
partenerul nu a mai solicitat.
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8.9 România 100
- 513 beneficiari direcți, 700 cărți achiziționate pe
proiect (Opere Octavian Goga), 7 expoziții (carte,
desene tematice, port popular), 7 recitaluri (poezie,
muzica), 1 moment multi art, 17 lansări de carte, 10
activități interactive (audiție muzicală, lecturi
interactive cu copii, desene tematice)

80 000

55 860

9.1 Indicatoare spre bibliotecă
- nu a fost cazul în anul 2018

0

0

9.2 Materiale de promovare
- au fost realizate pe fiecare proiect în parte în
funcție de necesitate
Total lei

0

0

405 000

357 902,61

- Obs.: Proiectul este în curs de desfăsurare și în anul
2019

9

PROMOVARE

6

- program de
marketing și PR
dedicat
mediatizării
activității
bibliotecii
Total proiecte

2

27

Observații:
- prezentele date au fost furnizate, în cadrul instituției, de către personalul de specialitate.
PROGRAMUL PLUS 2019
Nr.

Program

Scurtă
descriere a
programului

Nr.
proiecte
în
cadrul
programului

Denumirea proiectului
Itemi/ Indicatori de raportare:
1. Nr. de accesări directe ale serviciilor de bibliotecă
(beneficiari direcţi x frecvenţa în cadrul proiectului)

2. Beneficiari (direcţi, indirecţi, unici, repetitivi)
3. Alți itemi specifici

1.4 Trăsura cu cArte
- 2.000 beneficiari direcţi, 6 puncte de distribuire
alimentate de 3 ori/an fiecare, 568 cărţi donate.

1

USERS

- program
dedicat
utilizatorilor/
beneficiarilor

14

Buget lei
Alocat
(rectificat)
0

Cheltuit
0

1.5 Conferinţele bibliotecii
- 25 beneficiari direcţi, 1 conferinţă realizată, 9 cărţi
tematice prezentate.

0

0

1.6 Aproape de tine!
- 31 beneficiari direcţi, promovarea cărţilor
electronice Daisy.

0

0

1.7 Cartea care eliberează
- 20 beneficiari, 1 activitate, 1 cerc de scriere
creativă, 1 club de lectură, 20 texte scrise pe baza
cuvintelor extrase în urma dezbaterii, 1 scriitor
român promovat.

0

0

1.8 Scriitori străini la întâlnirea cu publicul
românesc
- nu a fost cazul în anul 2019.

0

0

1.9 Tabăra Coolturală
- nu a fost cazul în anul 2019.

0

0

1.12 Vreau să-mi citeşti!
- 477 beneficiari direcţi, 18 activităţi (11 planificate,
18 implementate), 18 cărţi promovate, 18 liste
bibliografice promovate.

0

0
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1.13 Descoperă biblioteca
- 454 beneficiari direcţi, 18 vizite ghidate, 92
prezentări de carte, 6 prezentări de expoziţie, 19
lecturi (poveşti, fabule, poezii), 48 jocuri educative,
6 liste bibliografice, 8 concursuri, 9 teme dezbătute,
11 parteneri, 15 anexe la parteneriat.

0

0

1.14 BebeBiblioteca
- 180 beneficiari direcţi, 10 activităţi, 7 invitaţi

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

(psihologi, cadre didactice, cadre medicale, logoped).

1.15 Bibliovaliza
- 170 beneficiari direcţi, 5 activităţi, 5 poveşti
dramatizate, 13 jocuri educative de rol, 16
recomandări de carte, 9 personaje animate create,
3 liste bibliografice, 6 parteneri, 6 anexe la
parteneriat.
1.16 Atelier de traduceri
- nu a fost cazul în anul 2019.
1.17 SF, Fantasy & Horror Club Alba
- 107 beneficiari direcţi, 8 activităţi, 8 teme
dezbătute, 8 liste bibliografice, 32 de cărţi
promovate din colecţiile bibliotecii în cadrul
atelierelor, 1 eveniment dedicat exclusiv
adolescenţilor şi copiilor, formarea unui grup
pasionat de genul SF, Fantasy & Horror.
1.18 Şah mat!
- 32 beneficiari direcţi, 2 ateliere de şah, 34 de
volume de carte de specialitate primite ca donaţie,
5 jocuri complete de şah (tablă şi piese) primite ca
donaţie.
1.19 Arte vizuale
- nu a fost cazul în anul 2019
1.20 Hai să ne jucăm la bibliotecă!
- 239 beneficiari direcţi, 6 liste bibliografice
promovate, 35 cărţi promovate, 6 activităţi, 18 jocuri
educative.
1.21 ENGLISH 4 KIDS - Clubul de engleză
- 111 beneficiari direcţi, 5 activităţi, 28 recomandări
de carte, 5 liste bibliografice, 4 filme educative
vizionate, 13 cântece în limba engleză învăţate, 10
jocuri educative în limba engleză, 92 fişe de lucru în
limba engleză, 2 parteneri, 5 afişe, 5 comunicate de
presă, 4 voluntari implicați.
1.22 Coşuleţul copiilor deştepţi
- 156 beneficiari direcţi, 7 activităţi, 27 atlase şi cărţi
prezentate, 16 jocuri noi, 44 cărţi trecute în listele
bibliografice prezentate copiilor şi părinţilor, 7
expoziţii de carte 3 utilizatori înscrişi.
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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

5.

dedicat
fructificării
optime a
fondului de
carte a
bibliotecii

0

0

0

0

4.13 Expoziţii de artă
- 2.070 beneficiari direcţi, 4 expoziţii de artă, 161
lucrări expuse, 40 artişti plastici promovaţi (amatori,
profesionişti).

0

0

4.14 Bibliobuzul în judeţul Alba
- 2.349 beneficiari direcţi, 11 activităţi (momente

0

0

4.15 Seratele bibliotecii
- 282 beneficiari direcţi, 9 activităţi (momente
artistice), 59 cărţi propuse spre lectură, 4 liste
bibliografice, 59 autori promovaţi, 1 concert, 9 teme
dezbătute, 1 partener.

0

0

4.16 Alba Iulia Stand-Up Poetry
- 47 beneficiari direcţi, 9 tineri poeţi invitaţi din Alba
Iulia și din țară pentru a citi din propria creație, 1
expoziție de carte, 1 moment de dans contemporan
și Hip-Hop.
5.1 Editare de carte si reviste
- 2 angajaţi în Comisia pentru selecţia şi evaluarea
ofertelor culturale depuse pentru finanţare a CJ
Alba, 4 cărţi editate, 7 articole editate, 4 scriitori
susţinuţi, 4 şedinţe ale comisiei, 6 documente
emise.

0

0

0

0

5.5 Traduceri, ediţii anastatice
- nu a fost cazul în anul 2019

0

0

5.6 Bibliostudis
- nu a fost cazul în anul 2019

0

0

5.7 Produse culturale
- nu a fost cazul în anul 2019

0

0

5.9 Publicaţiile Bibliotecii Judeţene
,,Lucian Blaga” Alba
- 246 beneficiari direcţi, 27 publicaţii, 2 autori, 2
teme de dezbatere, 5 activităţi de promovare a
publicaţiilor.

0

0

5.11 RomânIA tradiţională
- 265 beneficiari direcți, 5 activități, 62 cărți
valorificate, 5 expoziții organizate, 5 ateliere, 12

0

0

artistice, expoziţii de carte, concursuri, ateliere creative
pentru copii şi tineri, discuţii pe baza textelor citite) 18

4

- program
CERCETARE SI
VALORIFICARE A
COLECTIILOR SI
PATRIMONIULUI
JUDETULUI

1.23 Jurnal de călătorie
- 21 beneficiari direcţi, 2 activităţi, 2 expoziţii de
carte, 15 cărţi prezentate, 22 cărţi şi site-uri trecute
în listele bibliografice prezentate.
4.4 Festivalul „Cele mai frumoase poezii
româneşti cântate”
- nu a fost cazul în anul 2019.

3

de parteneri direcţi implicaţi, 400 jucării donate de
la beneficiari, 350 cărţi donate de la beneficiari
către bibliobuz .
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acțuni și produse specifice culturii tradiționale.
7.3 Mediatecă, ludotecă, pinacotecă
- nu a fost cazul în anul 2019.

- program

7

ADMINISTRATIA
FUNCTIONALĂ

dedicat
sistemului
intern de buna
funcționare
instituțională a
bibliotecii

4

0

0

7.4 Voluntarii bibliotecii
- 14 voluntari care au fost implicați în proiectele
bibliotecii, 3 ateliere coordonate de voluntari (25
activități), 3 acțiuni implementate de voluntari.

0

0

7.5 Parteneriate
- peste 6.000 beneficiari direcți, 275 de parteneriate
active (47 parteneriate cadru nou încheiate, 48

0

0

7.6 Biblioteca „Lucian Blaga” peste hotare
- 78 beneficiari direcți, 26 volume donate.

0

0

7.7 Biroul de atragere a fondurilor extrabugetare
- nu a fost cazul în anul 2019.

0

0

7.9 Departament juridic
- 1 kitt legislativ, 1 ghid legslativ al bibliotecii în anul
2019.
8.1 Lucian Blaga

0

0

150 000

149 999, 50

0

0

129 000

127 031,34

parteneriate cadru active din 2017-2018, 155 de anexe
active, 25 parteneriate active de alt tip, 99 de entități
partenere, instituții, ONG-uri).

- Festivalul Internațional Lucian Blaga, ed. a
XXXIX-a
buget alocat = 150.000 lei, buget cheltuit =
149.999,50 lei, 5.250 beneficiari direcți, 1 scriitor
promovat.
- Fondul de carte Lucian Blaga
Identificarea documentelor, 1 raft Lucian Blaga.
- program

8

IDENTITATE
ȘI VALORI
CULTURALE

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

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.
4

8.5 Cultura suport
- Festivalul Internațional de literatură „Alb
Umor", 7-9 iunie 2019, ed. a X-a,
buget alocat = 20 500 lei, buget cheltuit = 20
114,01 lei; 120 beneficiari direcți, 30 medalii, 50
afișe, 50 pixuri, 50 Cartea cu premii, 50 mape, 30
premii oferite, 1 vernisaj de fotografie
- Colocviile romanului românesc contemporan
buget alocat = 24 000 lei, buget cheltuit =
23 711,58 lei, 190 beneficiari direcți, 12 scriitori
participanți, 1 sesiune de dezbatere.
- Colocviul tinerilor scriitori, ed. XII, 6 octombrie
2019

157

buget alocat = 9.000 lei, buget cheltuit =
8.179,68 lei, 55 beneficiari direcți, 8 premii
acordate, 1 eveniment realizat, 10 recitaluri poetice.
- Gala Poeziei Românești Contemporane - Lista
lui Manolescu, ed. IX, 8 iunie 2019
buget alocat = 27.000 lei, buget cheltuit =
26.892,40 lei, 8 poeți promovați, 3 conferințe critici
literari, 1 recital poetic, 1 spectacol de muzică jazz,
80 beneficiari direcți.
- Premiul National Pentru Poezie Lucian Blaga,
ed. III, 9 mai
buget alocat = 48.500 lei, buget cheltuit =
48.133,67 lei, 1 premiu acordat, 7 poeți promovați,
2 recital de muzică, 250 de beneficiari direcți.

9

PROMOVARE

6

- program de
marketing și
PR dedicat
mediatizării
activității
bibliotecii
Total proiecte

8.11 1 Decembrie 2019
- 1.090 beneficiari direcţi, 1 lansare de carte
tematică, 1 expoziţie de poezie, 1 recital muzical de
chitară clasică pentru toate vârstele, 1 spectacol
muzical-literar cu melodii ce au ca texte versuri ale
unor poeţi şi textieri români, 1 spectacol artistic de
muzică folk şi recital de poezie dedicată României,
250 copii şi adulţi au purtat tricolorul pe faţă, 1
prezentare dramatizată şi animată a vieţii şi a
rolului jucat de fotograful Samoilă Mârza, 1 atelier
de confecţionare, 1 expoziţie de linogravuri
originale ce au stat la baza ilustrării romanului
Cordovanii, autor I. Lăncrănjan, 1 expoziţie cu cele
4 costume populare din cele 4 zone etnografice ale
judeţului Alba, 1 prezentare de cărţi de etnografie
referitoare la judeţul Alba, din colecţia bibliotecii.
9.1 Indicatoare spre bibliotecă
- nu a fost cazul în anul 2019
1

30

9.2 Materiale de promovare
- au fost realizate pe fiecare proiect în parte în
funcție de necesitate
Total lei

0

0

0

0

0

0

279 000

277 030,84

Observații:
- prezentele date au fost furnizate, în cadrul instituției, de către personalul de specialitate.
PROGRAMUL PLUS 2020
Nr.

1

Program

USERS

Scurtă
descriere a
programului

- program
dedicat
utilizatorilor/
beneficiarilor

Nr.
proiecte
în
cadrul
programului

20

Denumirea proiectului
Itemi/ Indicatori de raportare:
1. Nr. de accesări directe ale serviciilor de bibliotecă
(beneficiari direcţi x frecvenţa în cadrul proiectului)

2. Beneficiari (direcţi, indirecţi, unici, repetitivi)
3. Alți itemi specifici/ observații.

1.4 Trăsura cu cArte
- proiect planificat, neimplementat până la data
prezentului raport din motive obiective: pandemie
COVID 19/ stare de urgență/ stare de alertă.

Buget lei
Alocat (ultima
rectificare
30.07.2020)

Cheltuit

(01.01.2020 –
14.09.2020)

0

0
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1.5 Conferinţele bibliotecii
- 131 beneficiari direcți, 4 activități implementate, 4
personalități prezente, 64 volume promovate, 1
partener instituțional.

0

0

1.6 Aproape de tine!
- proiect planificat, neimplementat până la data
prezentului raport din motive obiective: pandemie
COVID 19/ stare de urgență/ stare de alertă.

0

0

1.7 Cartea care eliberează
- proiect planificat, neimplementat până la data
prezentului raport din motive obiective: pandemie
COVID 19/ stare de urgență/ stare de alertă.

0

0

1.8 Scriitori străini la întâlnirea cu publicul
românesc
- proiect planificat, neimplementat până la data
prezentului raport din motive obiective: pandemie
COVID 19/ stare de urgență/ stare de alertă.

0

0

1.9 Tabăra Coolturală
- prevăzut în contactul de management 2017-2020,
nebugetat.

0

0

1.12 Vreau să-mi citeşti!
- 58 beneficiari direcţi, 5 activităţi implementate (3
întâlniri desfășurate la sediul bibliotecii, 2 activități
în mediul online), 8 cărți promovate, 3 liste
bibliografice difuzate.

0

0

1.13 Descoperă biblioteca
- perioada raportată: 01.01.2020 - stare de urgență,
93 beneficiari direcți, 4 vizite ghidate și animate ale
bibliotecii, 22 cărți prezentate și promovate, 4
concursuri, 12 jocuri educative, 4 liste bibliografice
promovate, 4 teme dezbătute/ discutate, 4
parteneriate. Suspendat pe starea de urgență/
alertă.

0

0

1.14 BebeBiblioteca
- 25 beneficiari direcţi, 3 activităţi implementate, 1
invitat de specialitate, 3 liste bibliografice
promovate, 2 afișe.

0

0

1.15 Bibliovaliza
- 41 beneficiari direcţi până la începerea stării de
urgență + beneficiari în mediul on-line raportați prin
proiectul 3.1; 14 povești interactive difuzate, 76
povești dramatizate audiovideo difuzate on-line, 8
jocuri educative de rol, 14 recomandări de carte, 1
concurs, 3 parteneriate, 2 activități implementate in
relație directă cu publicul + 76 în mediul on-line.

0

0

1.16 Atelier de traduceri
- proiect inițiat, partener Universitatea ,,1

0

0
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Decembrie 1918” din Alba Iulia în anul 2019,
neimplementat din motive obiective.
1.17 SF, Fantasy & Horror Club Alba
- 22 beneficiari direcţi, formarea unui grup pasionat
de genul SFFH, 2 activități desfășurate la sediul
bibliotecii, 10 activități desfășurate în mediul online,
12 teme dezbătute, 12 liste bibliografice promovate,
40 de cărți promovate din colecţiile bibliotecii în
cadrul atelierelor, 8 autori români invitați
colaboratori în activitate on-line.

0

0

1.18 Şah mat!
- proiect planificat, neimplementat până la data
prezentului raport din motive obiective: pandemie
COVID 19/ stare de urgență/ stare de alertă.

0

0

1.19 Arte vizuale
- proiect planificat, neimplementat până la data
prezentului raport din motive obiective: pandemie
COVID 19/ stare de urgență/ stare de alertă.

0

0

1.20 Hai să ne jucăm la bibliotecă!
- 54 beneficiari direcţi, 1 activitate on-line, 2
activități desfășurate la sediul bibliotecii, 1
parteneriat, 2 afișe, 2 liste bibliografice promovate.

0

0

1.21 ENGLISH 4 KIDS - Clubul de engleză
- 65 beneficiari direcţi până la începerea stării de
urgență + beneficiari în mediul on-line raportați prin
proiectul 3.1; 18 recomandări de carte; 8 liste
bibliografice difuzate; 4 filme educative vizionate; 6
filme creative; 12 cântece în limba engleză
învățate; 10 jocuri educative în limba engleză, 2
afișe, 2 comunicate de presă.

2 500

0

1.22 Coşuleţul copiilor deştepţi
- 6 activități implementate (4 direct + 2 on-line), 2
parteneri implicați, 91 beneficiari direcți în cadrul a
4 activități direct cu public, 14 jocuri tematice, 10
momente artistice, 4 expoziții de carte, 27 atlase și
cărți prezentate, 6 liste bibliografice.

0

0

1.23 Jurnal de călătorie
- 1 activitate implementată până la începerea stării
de urgență, 29 beneficiari direcți, 1 expoziție
tematică de carte, 14 cărți prezentate și promovate,
1 listă bibliografică difuzată, 1 joc tematic.

0

0

1.24 Copil bogat, copil sărac
- 2 activități implementate până la începerea stării
de urgență, 106 beneficiari direcți, 5 utilizatori de
bibliotecă nou înscriși în urma participării la
activități, 43 atlase și cărți prezentate, 5 jocuri, 27
cărți împrumutate în urma participării la activități, 2
liste bibliografice.

0

0
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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

5

- program

5.

CERCETARE SI
VALORIFICARE A
COLECTIILOR SI
PATRIMONIULUI
JUDETULUI

dedicat
fructificării
optime a
fondului de
carte a
bibliotecii

8

1.25 Poezii pe șase corzi
- proiect pregătit pentru lansare pe data de 12
martie 2020, însă suspendat din cauza COVID 19.

0

0

4.4 Festivalul „Cele mai frumoase poezii
româneşti cântate”
- prevăzut în contactul de management 2017-2020,
nebugetat.

0

0

4.13 Expoziţii de artă
- proiectul s-a desfășurat în starea de urgență în
mediul on-line, numărul beneficiarilor se regăsește
în proiectul 3.1 Site, Facebook, Youtube.

0

0

0

0

4.15 Seratele bibliotecii
- perioada raportată: 01.01.2020 - stare de urgență,
54 beneficiari direcţi, 2 activităţi, 1 partener
instituțional, 11 cărți propuse spre lectură, 12 liste
bibliografice promovate, 11 autori promovați, 3
momente artistice, 2 teme dezbătute, suspendat pe
starea de urgență/ alertă.

0

0

4.16 Alba Iulia Stand-Up Poetry
- proiect planificat, neimplementat până la data
prezentului raport din motive obiective: pandemie
COVID 19/ stare de urgență/ stare de alertă.
5.1 Editare de carte si reviste
- 2 angajaţi în Comisia pentru selecţia şi evaluarea
ofertelor culturale depuse pentru finanţare a CJ
Alba, 5 activități implementate, 3 documente emise.

0

0

0

0

5.2 Cartea cu autograf
- proiect planificat, neimplementat până la data
prezentului raport din motive obiective: pandemie
COVID 19/ stare de urgență/ stare de alertă.

0

0

5.3 Monografia bibliotecii
- 1 activitate implementată.

0

0

5.5 Traduceri, ediţii anastatice
- prevăzut în contactul de management 2017-2020,
nebugetat.

0

0

5.6 Bibliostudis
- prevăzut în contactul de management 2017-2020,
nebugetat.

0

0

5.7 Produse culturale
- prevăzut în contactul de management 2017-2020,
nebugetat.

0

0

4.14 Bibliobuzul în judeţul Alba
- perioada raportată: 01.01.2020 - stare de urgență,
26 beneficiari direcţi, 1 activitate, 1 vizită ghidată, 2
cărți prezentate și promovate, 1 joc educativ, 4
teme dezbătute, 1 partener, 20 jucării donate, 6
cărți donate.
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6.

PRGĂTIRE ȘI
ÎNDRUMARE
METODOLOGICĂ

- program
dedicat
coordonării
bibliotecilor
comunale și
orășenești din
județul Alba

1

5.9 Publicaţiile Bibliotecii Judeţene
,,Lucian Blaga” Alba
- proiect nebugetat în anul 2020

0

0

5.11 RomânIA tradiţională
- 140 beneficiari direcți, 1 activitate implementată,
12 cărți valorificate, 3 autori promovați, 1 expoziție
organizată, 5 ateliere, 22 acțiuni și produse
specifice culturii tradiționale promovate.
6.4 Raftul Bibliotecii Județene Lucian Blaga
Alba
- proiect în implementare pentru anul 2020, bugetul
este prevăzut în 7.10 Contabilitate.

0

0

0

0

7.3 Mediatecă, ludotecă, pinacotecă
- nu a fost cazul în anul 2020.

0

0

7.4 Voluntarii bibliotecii

0

0

7.5 Parteneriate
- aprox. 1200 beneficiari direcți, 133 parteneriate
active, 3 parteneriate nou încheiate, 33 anexe
încheiate la parteneriat cadru, 7 alte tipuri de
parteneriat, 101 entități partenere active, 36
activități realizate în parteneriat.

0

0

7.6 Biblioteca „Lucian Blaga” peste hotare
- nu a fost cazul în anul 2020.

0

0

7.7 Biroul de atragere a fondurilor extrabugetare
- nu a fost cazul în anul 2020.

0

0

0

0

0

0

0

0

115 000

0

- 11 voluntari implicaţi în 5 proiecte, 172 ore de
voluntariat.
- program

7

ADMINISTRATIA
FUNCTIONALĂ

dedicat
sistemului
intern de buna
funcționare
instituțională a
bibliotecii

6

7.9 Departament juridic
- 1 actualizare kitt legislativ, 1 actualizare ghid
legislativ al bibliotecii în anul 2020.
8.1 Lucian Blaga
- Festivalul Internațional Lucian Blaga, ed. XL
- anulat din cauza stării de urgență/ alertă/
pandemie/ COVID 19.

- program

8

IDENTITATE
ȘI VALORI
CULTURALE

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

- Fondul de carte Lucian Blaga
- actualizare fond de carte raft Lucian Blaga.
6

8.4 Memoria culturală a locului
- implementat on-line, zilnic începând cu 1 aprilie
2020 în cadrul proiectului 11.1 Biblioteca virală.
8.5 Cultura suport
- Festivalul Internațional de literatură „Alb
Umor", 2020 ed. a XI-a
- anulat din cauza stării de urgență/ alertă/
pandemie/ COVID 19.
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- Colocviile romanului românesc contemporan
buget alocat = 25 000 lei, buget cheltuit = 0 lei; anulat din cauza stării de urgență/ alertă/
pandemie/ COVID 19.
- Colocviul tinerilor scriitori
buget alocat = 10 000 lei, buget cheltuit = 0 lei; anulat din cauza stării de urgență/ alertă/
pandemie/ COVID 19.
- Gala Poeziei Românești Contemporane - Lista
lui Manolescu
buget alocat = 30 000 lei, buget cheltuit = 0 lei; anulat din cauza stării de urgență/ alertă/
pandemie/ COVID 19.
- Premiul National Pentru Poezie Lucian Blaga,
ed. IV, 9 mai
buget alocat = 50 000 lei, buget cheltuit = 0 lei; anulat din cauza stării de urgență/ alertă/
pandemie/ COVID 19.
8.11 - 1 Decembrie 2020
- proiect planificat spre implementare în luna
decembrie 2020.
8.12 Monumentele literaturii române
- 8 activități implementate, 13 parteneri, 285
beneficiari direcți (ianuarie - februarie 2020) +
beneficiari în mediul on-line. (ianuarie – septembrie
2020), 8 jerbe depuse la statui pe Aleea Scriitorilor.

9

11

PROMOVARE

URGENT
BIBLIOACCES

8

- program de
marketing și
PR dedicat
mediatizării
activității
bibliotecii
- program de
funcționare
optimă a
Bibliotecii
Județene
,,Lucian Blaga”
Alba în situațiile
de urgență,
alertă, forță
majoră, criză.
Total proiecte

1

1

48

8.14 Ziua Limbii Române - 31 august
- 17 activități, 1 personalitate promovată, 16 cărți
promovate, 36 beneficiari direcți.
9.1 Indicatoare spre bibliotecă
- prevăzut în contactul de management 2017-2020,
nebugetat.

11.1 Biblioteca virală
- perioada raportată: 1 aprilie - 31 august 2020,
1250 produse culturale difuzate on-line, 18 629
Like/ aprecieri Facebook (intervalul de monitorizare =
30 zile), 9 259 Share/ distribuiri Facebook (intervalul
de monitorizare = 30 zile), 518 Comment/ comentarii
Facebook (intervalul de monitorizare = 30 zile),
- perioada raportată: martie-august 2020, 144
difuzări conținuturi Instagram (intervalul de
monitorizare = 30 zile), 558 aprecieri Instagram
(intervalul de monitorizare = 30 zile), 144 difuzări
conținuturi Twitter, 24 aprecieri Twitter.
Total lei

0

0

1 000

170

0

0

0

0

0

0

118 500

170

Observații:
- prezentele date au fost furnizate, în cadrul instituției, de către personalul de specialitate.
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PARTEA II

Concluzii și propuneri
Prin prisma datelor oferite în prezentul raport, consider că în perioada 2017-2020 proiectul de
management a fost implementat corespunzător, misiunea și obiectivele au fost îndeplinite. Instituția a realizat
un maxim de efort și rezultate posibile și transparente în contextul socio-economic-cultural în care și-a
desfășurat activitatea și a resurselor alocate. Viziunea managerială implementată a reprezentat o soluție
adecvată, în concordanță cu misiunea unei biblioteci județene. Există desigur obiective care, deși nu au făcut
parte din proiectului de management 2017-2020, ar putea contribui pe viitor la dezvoltarea Bibliotecii Județene
,,Lucian Blaga” Alba.
În măsura posibilului, în funcție de dezvoltarea și viziunea culturală a Județului Alba pe termen scurt,
mediu și lung, considerăm că propuneri semnificative în sensul dezvoltării instituției s-ar putea referi la
continuarea viziunii proiectului de management 2017-2020, susținerea și creșterea numărului de proiecte în
cadrul Bibliotecii Județene ,,Lucian Blaga” Alba dublată de o alocare bugetară corespunzătoare, luând în
calcul dimensionarea optimă a echipei.
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Anexa 1

CREȘTEREA FONDULUI DE CARTE ȘI PERIODICE
prin

ACHIZIȚIE DE CARTE ȘI PERIODICE
2017 - 2020

An

2017

Buget
alocat
Inițial:
175 000 lei
Rectificare:
140 000 lei
Inițial:
105 000 lei

2018
Rectificare:
145 000 lei

Buget cheltuit

achiziționate

Exemplare
achiziționate

3 503

4 606

2 751

5 064

1 994

4 856

1 178

2 323

9 426

16 849

Titluri

Total: 120 783,67 lei
din care:
Carte: 117 670,67 lei
Periodice: 3 113 lei
Total: 143 486,44 lei
din care:
Carte: 139 986,92 lei
Periodice: 3 499,52 lei
Total: 143 697,41 lei

2019

Inițial:
144 000 lei

din care:
Carte: 140 319,85 lei
Periodice: 3 377,56 lei

2020
(până la
14.09.20
20)

Inițial:
120 000 lei
Rectificare:
109 000 lei

TOTAL

Total: 67 409,15 lei
din care:
Carte: 67 409,15 lei
475 376,67
din care:

Nr. exemplare
distribuite pe
secții/filiale
SL – 1153
Ad – 1528
SC – 1049
FC – 355
FA – 283
CZ - 238
SL – 838
Ad – 1575
SC – 997
FC – 615
FA – 592
CZ - 447
SL – 563
Ad – 1244
SC – 1241
FC – 1067
FA – 300 (s-au distribuit
până la sfârșitul trim. II)
CZ – 441
SL – 187
Ad – 1020
SC – 116
(parțial în curs de
distribuire)

-

Abonamente

periodice

7

7

9

-

23

Carte = 465 386,59
Periodice = 9 990,08
SL = Sala de lectură; Ad. = Împrumut pentru adulți; SC = Secția pentru copii; FC = Filiala Cetate; FA = Filiala
Ampoi; CZ = Centrul de zi pentru persoane vârstnice.
Notă: abonamentele pentru periodice se achiziționează anual în luna decembrie pentru anul următor.
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CREȘTEREA FONDULUI DE CARTE ȘI PERIODICE
prin

DONAȚII
Situaţia unităţilor de bibliotecă intrate prin proiectul 2.2 Donaţii, în perioada 2017-2020
Total

Anul 2017
667

Anul 2018
1741

Anul 2019
1100

Anul 2020
708

SCHIMB INTERBIBLIOTECAR
Situaţia unităţilor de bibliotecă intrate prin proiectul 2.3 Schimb interbibliotecar în perioada 2017-2020
Total

Anul 2017
54

Anul 2018
24

Anul 2019
28

Anul 2020
16
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Anexa 2

PRELUCARE CARTE
2017 - 2020

Prin proiectul 10.1 Prelucrare, catalogare, înregistrare documente
SITUAŢIA UNITĂŢILOR DE BIBLIOTECĂ PRELUCRATE ÎN PERIOADA 2017-2020
Anul 2017
Anul 2018
Anul 2019
Anul 2020
Sala de lectură
1212
1229
1681
181
Secţia Adulţi
1628
2286
1581
1073
Secţia Copii
1108
1773
1110
724
Filiala Ampoi
333
636
531
0
Filiala Cetate
414
698
1064
255
Centrul de Zi pentru
267
547
607
83
vârstnici
Depozit legal
0
497
73
35
Total
4962
7666
6647
2351
Nr. de persoane în
ianuarie - iulie = 3
3
2
1
august - decembrie = 2
echipa de proiect
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Anexa 3

Serviciul de
ÎMPRUMUT CARTE LA SEDIU ȘI FILIALE
2017 - 2020

Prin proiectul 1.10 Împrumut carte la sediu și filiale și 1.11 Periodice
Obs.: Pentru anul 2020 situația este raportată tradițional până la data de 10 martie 2020/ începerea stării de urgență. Din 20 mai
2020, având în vedere starea de alertă, raportarea se face în proiectul 11.1 Biblioteca virală.

Secția

2017
1766
908
104
784
590

Utilizatori activi
2018
1812
1480
10
816
462

2019
1849
1541
10
5
475
355

2020
874
632
6
119
-

Adulți
Copii
Sala de lectură
Periodice
Filiala Cetate
Filiala Ampoi
Filiala Centru de Zi
254
189
155
21
pentru vârstnici
Total/ instituție
4 406
4 769
4 390
1 652
Notă: Prin utilizator activ se înțelege o persoană care accesează serviciul de împrumut al bibliotecii într-un an
calendaristic și deține un permis de bibliotecă valabil. Un permis de bibliotecă este valabil cinci ani.

Nou înscriși
2018
665
572
170
160

Secția
2017
2019
2020
Adulți
1766
601
121
Copii
908
438
106
Sala de lectură
Periodice
104
Filiala Cetate
784
320
20
Filiala Ampoi
590
180
Filiala Centru de Zi
254
63
50
10
pentru vârstnici
Total/ instituție
4 406
1 630
1 589
257
Notă: Unui cititor nou înscris la orice secție de la sediul bibliotecii i se atribuie un permis de bibliotecă, cu
număr unic valabil cinci ani, în baza cărui acesta poate să acceseze serviciul de împrumut de la orice secție la
sediul bibliotecii.
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Secția

2017
39445
27842
4229
1505
10105
7980

Unități de bibliotecă difuzate
2018
36902
33961
3630
468
14022
8168

2019
33196
31647
3689
417
10604
4320

2020
8562
4956
578
79
2836
-

Frecvența totală (vizite la bibliotecă)
2018
2019
18929
17819
17794
17325
3336
3072
151
27
7745
5457
4084
2276

2020
3574
2480
746
6
1330
-

Adulți
Copii
Sala de lectură
Periodice
Filiala Cetate
Filiala Ampoi
Filiala Centru de Zi
3155
4173
4756
1115
pentru vârstnici
Total/ instituție
91 106
104 324
88 629
18 126
Notă: Unități de bibliotecă difuzate se referă la cărți, periodice (ziare și reviste) împrumutate la domiciliu și/ sau
consultate la sala de lectură.

Secția

2017
22626
14260
2018
493
6821
3980

Adulți
Copii
Sala de lectură
Periodice
Filiala Cetate
Filiala Ampoi
Filiala Centru de Zi
3110
3014
3971
789
pentru vârstnici
Total/ instituție
53 308
55 053
49 942
8 925
Notă: Frecvența totală se referă la numărul de utlizatori care accesează serviciul de împrumut, la sediu sau
filiale. Instrumentele prin care se înregistrează frecvența zilnică/ totală sunt: plicul cititorului, registrul de
evidență a cititorilor, caietul de evidență. Plicul cititorului conține date de identificare ale cititorului (nume/
prenume/ adresă/ telefon/ loc de muncă/ număr unic de înscriere); registrul de evidență a cititorilor conține
numărul de permis al cititorului, nume/ prenume, data restituirii documentelor; caietul de evidență conține
numărul cititorilor înscriși, frecvența zilnică, totalul documentelor împrumutate etc.

Secția
Adulți
Copii
Sala de lectură
Periodice
Filiala Cetate
Filiala Ampoi
Filiala Centru de Zi
pentru vârstnici
Total/ instituție

Media vizitelor/ zi la servicii de împrumut carte la sediu și filiale
2017
2018
2019
91
76
71
57
71
69
8
13
12
2
1
1
27
31
22
16
16
9

2020
78
54
16
1
29
-

12

12

16

17

213

220

200

194

Notă: Media vizitelor s-a calculat ținând cont că au fost 249 zile lucrătoare în anul 2017; 249 zile lucrătoare în
anul 2018; 251 zile lucrătoare în anul 2019; 46 zile lucrătoare în perioada 03.01.2020 – 10.03.2020.
###
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Anexa 4

Anul 2020

Lista activităților de animație culturală
planificată în luna ianuarie pentru anul 2020
Notă: Deși în luna ianuarie activitățile au fost planificate spre implementare, începând cu starea de urgentă și continuând
cu starea de alertă, o parte dintrea acestea au fost implementate doar în mediul on-line, având în vedere restricțiile
impuse de către autorități la nivel național.
DATA
17.12.2020
16.12.2020
15.12.2020
14.12.2020
11.12.2020
11.12.2020

11.12.2020

10.12.2020

09.12.2020

08.12.2020

07.12.2020

04.12.2020
03.12.2020
02.12.2020
02.12.2020
01.12.2020
01.12.2020

EVENIMENTUL
Gala Premiilor Bibliotecii 2020
Acordarea de premii celor ce au contribuit
la implementarea proiectelor bibliotecii
Verbum
Cerc de scriere creativă
LecturAlba
Club de lectură
BebeBiblioteca
Atelier de parenting
Seratele bibliotecii
Dialoguri culturale
SF, Fantasy & Horror Club Alba
Atelier de sprijinire și promovare a genului
SF, Fantasy & Horror
Iarna culturală
a seniorilor
Clubul persoanelor vârstnice
ENGLISH 4 KIDS
Atelier de limbă și civilizație engleză pentru
copii
Jurnal de călătorie
Descoperă tradiții și meșteșuguri
Clubul pasionaților de călătorie
Copil bogat, copil sărac
Dar din dar și dar în dar
Atelier de educație financiară pentru cei
mici și mari
Coșulețul copiilor deștepți
Lumea lui Moș Crăciun
Cerc de cultură generală
Caravana literară scriitori în școală
Caravana scriitorilor
Întâlniri ale scriitorilor cu tinerii
Descoperă biblioteca
Turul interactiv și animat al bibliotecii
Bibliovaliza
Prezentare animată de povești
Vreau să-mi citești!
Atelier de lectură pentru copii
Hai să ne jucăm la bibliotecă!
Atelier de joc și joacă cu cărțile alături
Ateliere educative
,,Zâmbete cu tricolor”
Atelier de manualitate

ORA
18,00
17,00
17,00
17,00
18.00 22.00

LOCUL
Alba Iulia
Sala de lectură a Bibliotecii Județene
,,Lucian Blaga” Alba
Sala de lectură a Bibliotecii Județene
,,Lucian Blaga” Alba
Sala de lectură a Bibliotecii Județene
,,Lucian Blaga” Alba
Sala de lectură a Bibliotecii Județene
,,Lucian Blaga” Alba

PROIECT

8.8
4.8
1.1
1.14
4.15

Sala de lectură a Bibliotecii Județene
,,Lucian Blaga” Alba

1.17

Filiala Centrul de Zi pentru Vârstnici a
Bibliotecii Județene ,,Lucian Blaga” Alba

8.13

17.00 18.00

Secția împrumut carte pentru copii a
Bibliotecii Județene ,,Lucian Blaga” Alba

1.21

10,0011,00

Sala de lectură a Bibliotecii Județene
,,Lucian Blaga” Alba

1.23

10,00

Sala de lectură a Bibliotecii Județene
,,Lucian Blaga” Alba

1.24

10,0011,00

Secția împrumut carte pentru copii a
Bibliotecii Județene ,,Lucian Blaga” Alba

1.22

11,00

Seminarul teologic ortodox

4.10

10,0011,00
10,0011,00

Secția împrumut carte pentru copii a
Bibliotecii Județene ,,Lucian Blaga” Alba
Secția împrumut carte pentru copii a
Bibliotecii Județene ,,Lucian Blaga” Alba
Sala de lectură a Bibliotecii Județene
,,Lucian Blaga” Alba
Sediul Bibliotecii Județene ,,Lucian
Blaga” Alba

17,00

11,0012,00

17,00
10,00
10.00 11.00

Secția împrumut carte pentru copii a
Bibliotecii Județene ,,Lucian Blaga” Alba

1.13
1.15
1.12
1.20
1.2
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01.12.2020

27.11.2020

27.11.2020
26.11.2020
25.11.2020

23.11.2020

23.11.2020

23.11.2020

23.11.2020

20.11.2020
20.11.2020
19.11.2020
18.11.2020
17.11.2020
13.11.2020

12.11.2020

11.11.2020

10.11.2020

Poezii pe șase corzi
Club de muzică și poezie
Monumentele literaturii române: Liviu
Rebreanu (aniversare)
- program dedicat identificării, promovării și
valorificării creatorilor din domeniul cultură
și de dezvoltare a domeniului cultural.
Clubul de lectură Seniori
Promovarea colecțiilor bibliotecii
Verbum
Cerc de scriere creativă
LecturAlba
Club de lectură
Monumentele literaturii române: Episcop
Emilian Birdaș (aniversare)
- program dedicat identificării, promovării și
valorificării creatorilor din domeniul cultură
și de dezvoltare a domeniului cultural.
Reuniune științifică de profil
Reuniunea bibliotecarilor
Colocviu profesional în cadrul Zilelor
Bibliotecii
Prezentarea publicațiilor Bibliotecii
Județene „Lucian Blaga” Alba
Verbum și Viața Bibliotecii – prezentare de
carte și revistă în cadrul Zilelor Bibliotecii
Prezentarea publicațiilor bibliotecii
RomânIA tradițională
Etnografi din jud. Alba
Conferință de etnografie în cadrul Zilelor
Bibliotecii
Atelier de valorificare a culturii tradiționale
Coșulețul copiilor deștepți
Corpul uman
Cerc de cultură generală
Seratele bibliotecii
Dialoguri culturale
BebeBiblioteca
Atelier de parenting
Jurnal de călătorie
Călător în lumea cărților
Clubul pasionaților de călătorie
Bibliovaliza
Prezentare animată de povești
SF, Fantasy & Horror Club Alba
Atelier de sprijinire și promovare a genului
SF, Fantasy & Horror
ENGLISH 4 KIDS
Atelier de limbă și civilizație engleză pentru
copii
Cafenea culturală - Aniversări culturale
Iarna Culturii la Cugir
Aniversarea personalităților culturale
Caravana literară scriitori în școală
Caravana scriitorilor
Întâlniri ale scriitorilor cu tinerii

17,00

Sala de lectură a Bibliotecii Județene
,,Lucian Blaga” Alba

1.25

09,0019,00

Sediul Bibliotecii Județene ,,Lucian
Blaga” Alba
Aleea Scriitorilor din Alba Iulia

8.12

11,00
17,00
17,00

Filiala Centrul de Zi pentru Vârstnici a
Bibliotecii Județene ,,Lucian Blaga” Alba
Sala de lectură a Bibliotecii Județene
,,Lucian Blaga” Alba
Sala de lectură a Bibliotecii Județene
,,Lucian Blaga” Alba

1.1
4.8
1.1

09,0019,00

Sediul Bibliotecii Județene ,,Lucian
Blaga” Alba
Aleea Scriitorilor din Alba Iulia

8.12

11,00

Biblioteca Județeană „Lucian Blaga” Alba

6.2

12,00

Biblioteca Județeană „Lucian Blaga” Alba

5.9

17,0019,00

Sala de lectură a Bibliotecii Județene
,,Lucian Blaga” Alba

5.11

10,0011,00

Secția împrumut carte pentru copii a
Bibliotecii Județene ,,Lucian Blaga” Alba

1.22

18.00 22.00

Sala de lectură a Bibliotecii Județene
,,Lucian Blaga” Alba
Sala de lectură a Bibliotecii Județene
,,Lucian Blaga” Alba

17,00

4.15
1.14

10,0011,00

Sala de lectură a Bibliotecii Județene
,,Lucian Blaga” Alba

1.23

10,0011,00

Secția împrumut carte pentru copii a
Bibliotecii Județene ,,Lucian Blaga” Alba

1.15

17,00

Sala de lectură a Bibliotecii Județene
,,Lucian Blaga” Alba

1.17

17.00 18.00

Secția împrumut carte pentru copii a
Bibliotecii Județene ,,Lucian Blaga” Alba

1.21

17.00

Cugir

8.3

12,00

Colegiul Economic Alba Iulia

4.10
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09.11.2020

06.11.2020

06.11.2020

05.11.2020
04.11.2020
03.12.2020
03.11.2020
02.11.2020

01.11.2020

30.10.2020
29.10.2020
28.10.2020
26.10.2020

23.10.2020
23.10.2020
22.10.2020
21.10.2020

16.10.2020

14.10.2020

13.10.2020
12.10.2020

Poezii pe șase corzi
Club de muzică și poezie
Monumentele literaturii române: Mihail
Sadoveanu (aniversare)
- program dedicat identificării, promovării și
valorificării creatorilor din domeniul cultură
și de dezvoltare a domeniului cultural.
Copil bogat, copil sărac
România sigură
Atelier de educație financiară pentru cei
mici și mari
Ateliere educative
,,Povestea mea”
Atelier de storytelling
Vreau să-mi citești!
Atelier de lectură pentru copii
Descoperă biblioteca
Turul interactiv și animat al bibliotecii
Hai să ne jucăm la bibliotecă!
Atelier de joc și joacă cu cărțile alături
Descoperă biblioteca
Turul interactiv și animat al bibliotecii
Monumentele literaturii române: Aron
Cotruș (comemorare)
- program dedicat identificării, promovării și
valorificării creatorilor din domeniul cultură
și de dezvoltare a domeniului cultural.
Clubul de lectură Seniori
Promovarea colecțiilor bibliotecii
Verbum
Cerc de scriere creativă
LecturAlba
Club de lectură
RomânIA tradițională
Nunta la români
Atelier de valorificare a culturii tradiționale
Bibliovaliza
Prezentare animată de povești
Seratele bibliotecii
Dialoguri culturale
BebeBiblioteca
Atelier de parenting
Jurnal de călătorie
Știu ce ai făcut astă-vară
Clubul pasionaților de călătorie
Caravana literară scriitori în școală
Caravana în școală
Întâlniri ale scriitorilor cu elevii
Coșulețul copiilor deștepți
Lumea animalelor
Cerc de cultură generală
SF, Fantasy & Horror Club Alba
Atelier de sprijinire și promovare a genului
SF, Fantasy & Horror
Poezii pe șase corzi

17,00

Sala de lectură a Bibliotecii Județene
,,Lucian Blaga” Alba

1.25

09,0019,00

Sediul Bibliotecii Județene ,,Lucian
Blaga” Alba
Aleea Scriitorilor din Alba Iulia

8.12

10,00

Sala de lectură a Bibliotecii Județene
,,Lucian Blaga” Alba

1.24

10.00 11.00

Secția împrumut carte pentru copii a
Bibliotecii Județene ,,Lucian Blaga” Alba

1.2

17,00
10,0011,00
10,00
10,0011,00
09,0019,00

11,00
17,00
17,00
17,0019,00
10.00 11.00
18.00 22.00
17,00

Sala de lectură a Bibliotecii Județene
,,Lucian Blaga” Alba
Secția împrumut carte pentru copii a
Bibliotecii Județene ,,Lucian Blaga” Alba
Sediul Bibliotecii Județene ,,Lucian
Blaga” Alba
Secția împrumut carte pentru copii a
Bibliotecii Județene ,,Lucian Blaga” Alba
Sediul Bibliotecii Județene ,,Lucian
Blaga” Alba
Aleea Scriitorilor din Alba Iulia
Filiala Centrul de Zi pentru Vârstnici a
Bibliotecii Județene ,,Lucian Blaga” Alba
Sala de lectură a Bibliotecii Județene
,,Lucian Blaga” Alba
Sala de lectură a Bibliotecii Județene
,,Lucian Blaga” Alba
Sala de lectură a Bibliotecii Județene
,,Lucian Blaga” Alba
Secția împrumut carte pentru copii a
Bibliotecii Județene ,,Lucian Blaga” Alba/
curtea bibliotecii
Sala de lectură a Bibliotecii Județene
,,Lucian Blaga” Alba
Sala de lectură a Bibliotecii Județene
,,Lucian Blaga” Alba

1.12
1.13
1.20
1.13

8.12

1.1
4.8
1.1
5.11
1.15
4.15
1.14

10,0011,00

Sala de lectură a Bibliotecii Județene
,,Lucian Blaga” Alba

1.23

11,00

Școala Waldorf Alba Iulia

4.10

10,0011,00

Secția împrumut carte pentru copii a
Bibliotecii Județene ,,Lucian Blaga” Alba

1.22

17,00

Sala de lectură a Bibliotecii Județene
,,Lucian Blaga” Alba

1.17

17,00

Sala de lectură a Bibliotecii Județene

1.25
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09.10.2020

09.10.2020

08.10.2020

07.10.2020

06.10.2020

05.10.2020
02.10.2020
01.10.2020
30.09.2020
30.09.2020

29.09.2020
28.09.2020

28.09.2020

25.09.2020
24.09.2020
23.09.2020
22.09.2020
21.09.2020

20.09.2020

18.09.2020

Club de muzică și poezie
ENGLISH 4 KIDS
Atelier de limbă și civilizație engleză pentru
copii
Toamna culturală
a seniorilor
Clubul persoanelor vârstnice
Publicațiile Bibliotecii Județene „Lucian
Blaga” Alba
Etnografie din Transilvania, vol.I și II
Promovarea publicațiilor
Vreau să-mi citești!
Atelier de lectură pentru copii
Copil bogat, copil sărac
Lipsa grijilor
Atelier de educație financiară pentru cei
mici și mari
Descoperă biblioteca
Turul interactiv și animat al bibliotecii
Ateliere educative
,,Prima mea carte”
Atelier de manualitate
Hai să ne jucăm la bibliotecă!
Atelier de joc și joacă cu cărțile alături
LecturAlba
Club de lectură
Ateliere educative
,,În lumea de poveste a Fraților Grimm”
Atelier de teatru de umbre
Caravana literară scriitori în școală
Caravana în școală
Întâlniri ale scriitorilor cu tinerii
Descoperă biblioteca
Turul interactiv și animat al bibliotecii
RomânIA tradițională
Toamna roadelor bogate- târgurile de țară
între tradiție și necesitate
Atelier de valorificare a culturii tradiționale
Clubul de lectură Seniori
Promovarea colecțiilor bibliotecii
Verbum
Cerc de scriere creativă
Jurnal de călătorie
Vară la munte!
Clubul pasionaților de călătorie
BebeBiblioteca
Atelier de parenting
Bibliovaliza
Prezentare animată de povești
Monumentele literaturii române: George
Coșbuc (aniversare)
- program dedicat identificării, promovării și
valorificării creatorilor din domeniul cultură
și de dezvoltare a domeniului cultural.
Cafenea culturală - Aniversări culturale

17.00 18.00

,,Lucian Blaga” Alba
Secția împrumut carte pentru copii a
Bibliotecii Județene ,,Lucian Blaga” Alba/
curtea bibliotecii

1.21

Filiala Centrul de Zi pentru Vârstnici a
Bibliotecii Județene ,,Lucian Blaga” Alba

8.13

17,00

Muzeul de Etnografie al Transilvaniei

5.9

17,00

Sala de lectură a Bibliotecii Județene
,,Lucian Blaga” Alba

1.12

10,00

Sala de lectură a Bibliotecii Județene
,,Lucian Blaga” Alba

1.24

11,0012,00

10,0011,00
10.00 11.00
10,00
17,00
10.00 11.00

Secția împrumut carte pentru copii a
Bibliotecii Județene ,,Lucian Blaga” Alba
Secția împrumut carte pentru copii a
Bibliotecii Județene ,,Lucian Blaga” Alba/
curtea bibliotecii
Sediul Bibliotecii Județene ,,Lucian
Blaga” Alba
Sala de lectură a Bibliotecii Județene
,,Lucian Blaga” Alba
Secția împrumut carte pentru copii a
Bibliotecii Județene ,,Lucian Blaga” Alba/
curtea bibliotecii

1.13
1.2
1.20
1.1
1.2

12,00

Cut

4.10

10,0011,00

Secția împrumut carte pentru copii a
Bibliotecii Județene ,,Lucian Blaga” Alba

1.13

17,0019,00

Sala de lectură a Bibliotecii Județene
,,Lucian Blaga” Alba

5.11

11,00
17,00
10.0011,00
17,00
10,0011,00

Filiala Centrul de Zi pentru Vârstnici a
Bibliotecii Județene ,,Lucian Blaga” Alba
Sala de lectură a Bibliotecii Județene
,,Lucian Blaga” Alba
Județul Alba, Sala de lectură a Bibliotecii
Județene ,,Lucian Blaga” Alba
Sala de lectură a Bibliotecii Județene
,,Lucian Blaga” Alba
Curtea Bibliotecii Județene ,,Lucian
Blaga” Alba/ Județul Alba

1.1
4.8
1.23
1.14
1.15

09,0019,00

Sediul Bibliotecii Județene ,,Lucian
Blaga” Alba
Aleea Scriitorilor din Alba Iulia

8.12

17.00

Alba Iulia

8.3
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17.09.2020

16.09.2020

14.09.2020

12.09.2020

11.09.2020

09.09.2020

08.09.2020
07.09.2020
04.09.2020
03.09.2020
02.09.2020
31.08.2020

31.08.2020

28.08.2020
27.08.2020
26.08.2020
24.08.2020
21.08.2020
20.08.2020
19.08.2020

Cafeneaua de toamnă
Aniversarea personalităților culturale
Coșulețul copiilor deștepți
Sănătate și prim ajutor
Cerc de cultură generală
Monumentele literaturii române: Ioan
Alexandru (comemorare)
- program dedicat identificării, promovării și
valorificării creatorilor din domeniul cultură
și de dezvoltare a domeniului cultural.
SF, Fantasy & Horror Club Alba
Atelier de sprijinire și promovare a genului
SF, Fantasy & Horror
Monumentele literaturii române: Ion
Agârbiceanu (aniversare)
- program dedicat identificării, promovării și
valorificării creatorilor din domeniul cultură
și de dezvoltare a domeniului cultural.
Seratele bibliotecii
Dialoguri culturale
Copil bogat, copil sărac
Punguța cu doi bani
Atelier de educație financiară pentru cei
mici și mari
Aproape de tine!
Proiect destinat persoanelor cu dizabilități
Poezii pe șase corzi
Club de muzică și poezie
ENGLISH 4 KIDS
Atelier de limbă și civilizație engleză pentru
copii
Hai să ne jucăm la bibliotecă!
Atelier de joc și joacă cu cărțile alături
Vreau să-mi citești!
Atelier de lectură pentru copii
RomânIA tradițională
Creatorii populari - Norica Hașa
Atelier de valorificare a culturii tradiționale
Publicațiile Bibliotecii Județene „Lucian
Blaga” Alba
Norica Hașa- lansare Verbum
Prezentare de carte
Clubul de lectură Seniori
Promovarea colecțiilor bibliotecii
Verbum
Cerc de scriere creativă
LecturAlba
Club de lectură
Ateliere educative
,,Vara pe note muzicale”
Atelier de muzică
Descoperă biblioteca
Turul interactiv și animat al bibliotecii
Bibliovaliza
Prezentare animată de povești
Jurnal de călătorie

10,0011,00

Secția împrumut carte pentru copii a
Bibliotecii Județene ,,Lucian Blaga” Alba

1.22

09,0019,00

Sediul Bibliotecii Județene ,,Lucian
Blaga” Alba
Aleea Scriitorilor din Alba Iulia

8.12

17,00

Sala de lectură a Bibliotecii Județene
,,Lucian Blaga” Alba

1.17

09,0019,00

Sediul Bibliotecii Județene ,,Lucian
Blaga” Alba
Aleea Scriitorilor din Alba Iulia

8.12

18.00 22.00

Sala de lectură a Bibliotecii Județene
,,Lucian Blaga” Alba

4.15

10,00

Sala de lectură a Bibliotecii Județene
,,Lucian Blaga” Alba

1.24

11,00
17,00
17.00 18.00
10,00
17,00

Sala de lectură a Bibliotecii Județene
,,Lucian Blaga” Alba
Sala de lectură a Bibliotecii Județene
,,Lucian Blaga” Alba

1.25

Curtea Bibliotecii Județene ,,Lucian
Blaga” Alba

1.21

Sediul Bibliotecii Județene ,,Lucian
Blaga” Alba
Sala de lectură a Bibliotecii Județene
,,Lucian Blaga” Alba

1.6

1.20
1.12

17,00

Expoziția etnografică Stremț

5.11

18,00

Expoziția etnografică Stremț

5.9

11,00
17,00
17,00
10.00 11.00
10,0011,00
10,0011,00
17,00-

Filiala Centrul de Zi pentru Vârstnici a
Bibliotecii Județene ,,Lucian Blaga” Alba
Sala de lectură a Bibliotecii Județene
,,Lucian Blaga” Alba
Sala de lectură a Bibliotecii Județene
,,Lucian Blaga” Alba
Secția împrumut carte pentru copii a
Bibliotecii Județene ,,Lucian Blaga” Alba/
curtea bibliotecii
Secția împrumut carte pentru copii a
Bibliotecii Județene ,,Lucian Blaga” Alba
Curtea Bibliotecii Județene ,,Lucian
Blaga” Alba/ Județul Alba
Județul Alba, Sala de lectură a Bibliotecii

1.1
4.8
1.1
1.2
1.13
1.15
1.23
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18.08.2020
17.08.2020
14.08.2020

13.08.2020

13.08.2020

12.08.2020

11.08.2020
10.08.2020
07.08.2020

06.08.2020

05.08.2020
31.07.2020
30.07.2020
29.07.2020
23.07.2020
22.07.2020

20.07.2020

20.07.2020
17.07.2020
16.07.2020
16.07.2020

Vară la mare!
Clubul pasionaților de călătorie
BebeBiblioteca
Atelier de parenting
Hai să ne jucăm la bibliotecă!
Atelier de joc și joacă cu cărțile alături
ENGLISH 4 KIDS
Atelier de limbă și civilizație engleză pentru
copii
Monumentele literaturii române: Ion
Lăncrănjan (aniversare)
- program dedicat identificării, promovării și
valorificării creatorilor din domeniul cultură
și de dezvoltare a domeniului cultural.
SF, Fantasy & Horror Club Alba
Atelier de sprijinire și promovare a genului
SF, Fantasy & Horror
Coșulețul copiilor deștepți
Invenții și descoperiri
Cerc de cultură generală
Cafenea culturală - Aniversări culturale
Cafeneaua de vară
Proiect de promovare a creatorilor
Poezii pe șase corzi
Club de muzică și poezie
Seratele bibliotecii
Dialoguri culturale
Copil bogat, copil sărac
A fi, a face, a avea
Atelier de educație financiară pentru cei
mici și mari
Vreau să-mi citești!
Atelier de lectură pentru copii
Clubul de lectură Seniori
Promovarea colecțiilor bibliotecii
Verbum
Cerc de scriere creativă
LecturAlba
Club de lectură
BebeBiblioteca
Atelier de parenting
Jurnal de călătorie
Arată-ne pe unde ești!
Clubul pasionaților de călătorie
Monumentele literaturii române: Adrian
Păunescu (aniversare)
- program dedicat identificării, promovării și
valorificării creatorilor din domeniul cultură
și de dezvoltare a domeniului cultural.
Poezii pe șase corzi
Club de muzică și poezie
Seratele bibliotecii
Dialoguri culturale
Bibliovaliza
Prezentare animată de povești
Lansare de carte

18,00
17,00
10,00

Județene ,,Lucian Blaga” Alba
Sala de lectură a Bibliotecii Județene
,,Lucian Blaga” Alba
Sediul Bibliotecii Județene ,,Lucian
Blaga” Alba

1.14
1.20

17.00 18.00

Curtea Bibliotecii Județene ,,Lucian
Blaga” Alba

1.21

09,0019,00

Sediul Bibliotecii Județene ,,Lucian
Blaga” Alba
Aleea Scriitorilor din Alba Iulia

8.12

17,00

Sala de lectură a Bibliotecii Județene
,,Lucian Blaga” Alba

1.17

10,0011,00

Curtea Bibliotecii Județene ,,Lucian
Blaga” Alba

1.22

17,00

Ocna Mureș

8.3

17,00
18.00 22.00
10,00

17,00
11,00
17,00
17,00
17,00

Sala de lectură a Bibliotecii Județene
,,Lucian Blaga” Alba
Sala de lectură a Bibliotecii Județene
,,Lucian Blaga” Alba
Sala de lectură a Bibliotecii Județene
,,Lucian Blaga” Alba
Sala de lectură a Bibliotecii Județene
,,Lucian Blaga” Alba
Filiala Centrul de Zi pentru Vârstnici a
Bibliotecii Județene ,,Lucian Blaga” Alba
Sala de lectură a Bibliotecii Județene
,,Lucian Blaga” Alba
Sala de lectură a Bibliotecii Județene
,,Lucian Blaga” Alba
Sala de lectură a Bibliotecii Județene
,,Lucian Blaga” Alba

1.25
4.15
1.24
1.12
1.1
4.8
1.1
1.14

17,0018,00

Județul Alba, Sala de lectură a Bibliotecii
Județene ,,Lucian Blaga” Alba

1.23

09,0019,00

Sediul Bibliotecii Județene ,,Lucian
Blaga” Alba
Aleea Scriitorilor din Alba Iulia

8.12

17,00
18.00 22.00
10,0011,00
17,00

Sala de lectură a Bibliotecii Județene
,,Lucian Blaga” Alba
Sala de lectură a Bibliotecii Județene
,,Lucian Blaga” Alba
Curtea Bibliotecii Județene ,,Lucian
Blaga” Alba
Curtea Bibliotecii Județene ,,Lucian

1.25
4.15
1.15
4.9
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15.07.2020

13.07.2020

10.07.2020
09.07.2020
08.07.2020
07.07.2020

06.07.2020

03.07.2020
03.07.2020
01.07.2020
29.06.2020
26.06.2020
25.06.2020
24.06.2020
23.06.2020
22.06.2020
19.06.2020
19.06.2020

17.06.2020
16.06.2020
15.06.2020
12.06.2020

Sufletele celor rătăciți,
Sufletele celor întunericiți
Lansarea cărții unui tânăr scriitor albaiulian
Coșulețul copiilor deștepți
Natura
Cerc de cultură generală
SF, Fantasy & Horror Club Alba
Atelier de sprijinire și promovare a genului
SF, Fantasy & Horror
Vara culturală
a seniorilor
Clubul persoanelor vârstnice
Descoperă biblioteca
Turul interactiv și animat al bibliotecii
ENGLISH 4 KIDS
Atelier de limbă și civilizație engleză pentru
copii
Hai să ne jucăm la bibliotecă!
Atelier de joc și joacă cu cărțile alături
Copil bogat, copil sărac
Pușculița călătoare
Atelier de educație financiară pentru cei
mici și mari
Ateliere educative
,,Micii artiști”
Atelier de modelaj
Ședință tehnică
Vreau să-mi citești!
Atelier de lectură pentru copii
Ședință tehnică.
Clubul de lectură Seniori
Promovarea colecțiilor bibliotecii
Verbum
Cerc de scriere creativă
LecturAlba
Club de lectură
Descoperă biblioteca
Turul interactiv și animat al bibliotecii
RomânIA tradițională
Ziua Internațională a iei și Sânzâienele
Atelier de valorificare a culturii tradiționale
Seratele bibliotecii
Dialoguri culturale
Ateliere educative
,,Sunetul copilăriei”
Atelier de confecție instrumente muzicale
Jurnal de călătorie
Tu unde mergi vara asta?
Clubul pasionaților de călătorie
BebeBiblioteca
Atelier de parenting
Poezii pe șase corzi
Club de muzică și poezie
SF, Fantasy & Horror Club Alba
Atelier de sprijinire și promovare a genului

Blaga” Alba

10,0011,00

Curtea Bibliotecii Județene ,,Lucian
Blaga” Alba

1.22

17,00

Sala de lectură a Bibliotecii Județene
,,Lucian Blaga” Alba

1.17

Filiala Centrul de Zi pentru Vârstnici a
Bibliotecii Județene ,,Lucian Blaga” Alba

8.13

Secția împrumut carte pentru copii a
Bibliotecii Județene ,,Lucian Blaga” Alba

1.13

17.00 18.00

Curtea Bibliotecii Județene ,,Lucian
Blaga” Alba

1.21

10,00

Sediul Bibliotecii Județene ,,Lucian
Blaga” Alba

1.20

10,00

Sala de lectură a Bibliotecii Județene
,,Lucian Blaga” Alba

1.24

11,0012,00
10,0011,00

10,0011,00

Secția împrumut carte pentru copii a
Bibliotecii Județene ,,Lucian Blaga” Alba/
curtea bibliotecii
Birou manager
Sala de lectură a Bibliotecii Județene
,,Lucian Blaga” Alba
Sala de lectură a Bibliotecii Județene
,,Lucian Blaga” Alba
Filiala Centrul de Zi pentru Vârstnici a
Bibliotecii Județene ,,Lucian Blaga” Alba
Sala de lectură a Bibliotecii Județene
,,Lucian Blaga” Alba
Sala de lectură a Bibliotecii Județene
,,Lucian Blaga” Alba
Secția împrumut carte pentru copii a
Bibliotecii Județene ,,Lucian Blaga” Alba

17,0019,00

Sala de lectură a Bibliotecii Județene
,,Lucian Blaga” Alba

18.00 22.00

Sala de lectură a Bibliotecii Județene
,,Lucian Blaga” Alba
Secția împrumut carte pentru copii a
Bibliotecii Județene ,,Lucian Blaga” Alba/
curtea bibliotecii

10.00 11.00
11,00
17,00
12,00
11,00
17,00
17,00

10.00 11.00
17,0018,00
17,00
17,00
17,00

Județul Alba, Sala de lectură a Bibliotecii
Județene ,,Lucian Blaga” Alba
Sala de lectură a Bibliotecii Județene
,,Lucian Blaga” Alba
Sala de lectură a Bibliotecii Județene
,,Lucian Blaga” Alba
Sala de lectură a Bibliotecii Județene
,,Lucian Blaga” Alba

1.2

1.12

1.1
4.8
1.1
1.13
5.11
4.15
1.2
1.23
1.14
1.25
1.17
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SF, Fantasy & Horror
11.06.2020
12.06.2020
13.06.2020
11.06.2020

05.06.2020

05.06.2020

05.06.2020

04.06.2020
04.06.2020
04.06.2020
03.06.2020
03.06.2020
02.06.2020
29.05.2020
28.05.2020
27.05.2020
26.05.2020
25.05.2020

22.05.2020
21.05.2020
20.05.2020
18.05.2020
15.05.2020

Târgul de cArte Alba Transilvana, ediția
a XIII-a
Caravana literară scriitori în școală
Cărțile copilăriei
Întâlniri ale copiilor și tinerilor cu scriitorii
Monumentele literaturii române: Nicolae
Iorga (aniversare)
- program dedicat identificării, promovării și
valorificării creatorilor din domeniul cultură
și de dezvoltare a domeniului cultural.
Copil bogat, copil sărac
Și tu poți! - calea încrederii
Atelier de educație financiară pentru cei
mici și mari
ENGLISH 4 KIDS
Atelier de limbă și civilizație engleză pentru
copii
Coșulețul copiilor deștepți
În lumea cărților
Cerc de cultură generală
Bibliovaliza
Prezentare animată de povești
Lansare de carte, Iisus Hristos, Iubirea
Trădată
Reuniuni științifice de profil
Întâlniri profesionale ale bibliotecarilor din
bibliotecile publice
Vreau să-mi citești!
Atelier de lectură pentru copii
Hai să ne jucăm la bibliotecă!
Atelier de joc și joacă cu cărțile alături
Clubul de lectură Seniori
Ioan Brad
Promovarea colecțiilor bibliotecii
Verbum
Cerc de scriere creativă
LecturAlba
Club de lectură
Descoperă biblioteca
Turul interactiv și animat al bibliotecii
Bibliovaliza
Prezentare animată de povești
ENGLISH 4 KIDS
Atelier de limbă și civilizație engleză pentru
copii
BebeBiblioteca
Atelier de parenting
Jurnal de călătorie
Hai să mergem în natură!
Clubul pasionaților de călătorie
Poezii pe șase corzi
Club de muzică și poezie
Primăvara culturală

4.1
12,00

Școala Gimnazială Șpring

4.10

09,0019,00

Sediul Bibliotecii Județene ,,Lucian
Blaga” Alba
Aleea Scriitorilor din Alba Iulia

8.12

10,00

Sala de lectură a Bibliotecii Județene
,,Lucian Blaga” Alba

1.24

17.00 18.00

Sediul Bibliotecii Județene ,,Lucian
Blaga” Alba

1.21

10,0011,00

Sediul Bibliotecii Județene ,,Lucian
Blaga” Alba

1.22

10,0011,00

Sediul Bibliotecii Județene ,,Lucian
Blaga” Alba
Catedrala ,,Platoul romanilor”(la capătul
B-dul Transilvaniei)

18,00
11,00
17,00
10,00
11,00
17,00
17,00
10,0011,00
10.0011,00
17.00 18.00
17,00
10.0011,00
17,00

Sediul Bibliotecii Județene ,,Lucian
Blaga” Alba
Sala de lectură a Bibliotecii Județene
,,Lucian Blaga” Alba
Sediul Bibliotecii Județene ,,Lucian
Blaga” Alba
Filiala Centrul de Zi pentru Vârstnici a
Bibliotecii Județene ,,Lucian Blaga” Alba
Sala de lectură a Bibliotecii Județene
,,Lucian Blaga” Alba
Sala de lectură a Bibliotecii Județene
,,Lucian Blaga” Alba
Secția împrumut carte pentru copii a
Bibliotecii Județene ,,Lucian Blaga” Alba
Secția împrumut carte pentru copii a
Bibliotecii Județene ,,Lucian Blaga” Alba/
curtea bibliotecii
Secția împrumut carte pentru copii a
Bibliotecii Județene ,,Lucian Blaga” Alba/
curtea bibliotecii
Sala de lectură a Bibliotecii Județene
,,Lucian Blaga” Alba
Județul Alba, Sala de lectură a Bibliotecii
Județene ,,Lucian Blaga” Alba
Sala de lectură a Bibliotecii Județene
,,Lucian Blaga” Alba
Filiala Centrul de Zi pentru Vârstnici a

1.15

6.2
1.12
1.20
1.1
4.8
1.1
1.13
1.15
1.21
1.14
1.23
1.25
8.13
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15.05.2020
15.05.2020
14.05.2020

14.05.2020

13.05.2020

11.05.2020

11.05.2020

09.05.2020

08.05.2020

07.05.2020

06.05.2020
05.05.2020
04.05.2020
30.04.2020
29.04.2020
29.04.2020
28.04.2020
27.04.2020
24.04.2020
23.04.2020
23.04.2020

a seniorilor
Clubul persoanelor vârstnice
Seratele bibliotecii
Dialoguri culturale
STARE DE ALERTĂ
Lansare de carte
Cine-i păzește pe paznici- Dorel Vișan
Lansare de carte, moment recitativ
Conferințele bibliotecii
Taina vindecării . . .
Conferință susținută de actorul Dorel Vișan
SF, Fantasy & Horror Club Alba
Atelier de sprijinire și promovare a genului
SF, Fantasy & Horror
Coșulețul copiilor deștepți
Sport și sportivi celebri
Cerc de cultură generală
RomânIA tradițională
Ziua Națională a Costumului Tradițional
Atelier de valorificare a culturii tradiționale
Monumentele literaturii române: Lucian
Blaga (aniversare)
- program dedicat identificării, promovării și
valorificării creatorilor din domeniul cultură
și de dezvoltare a domeniului cultural.
Caravana literară scriitori în școală
Viorica Cazan și Daniela Tiger
Întâlniri ale scriitorilor cu copiii și tinerii
Copil bogat, copil sărac
Implicarea- drumul spre abundență
Atelier de educație financiară pentru cei
mici și mari
Vreau să-mi citești!
Atelier de lectură pentru copii
Hai să ne jucăm la bibliotecă!
Atelier de joc și joacă cu cărțile alături
Ateliere educative
,,Aventuri în lumea poveștilor”
Atelier de teatru
Verbum
Cerc de scriere creativă
Clubul de lectură Seniori
Promovarea colecțiilor bibliotecii
LecturAlba
Club de lectură
Bibliovaliza
Prezentare animată de povești
RomânIA tradițională
Obiceiuri de primăvară și arta tradițională
Atelier de valorificare a culturii tradiționale
Seratele bibliotecii
Dialoguri culturale
Ziua Bibliotecarului din România
Reuniuni științifice de profil
Rolul bibliotecii în viața comunității

11,0012,00

Bibliotecii Județene ,,Lucian Blaga” Alba

18.00 22.00

Sala de lectură a Bibliotecii Județene
,,Lucian Blaga” Alba

4.15

17,00

Centrul Cultural Castel Sâncrai

4.9

18,00

Centrul Cultural Castel Sâncrai

1.5

17,00

Sala de lectură a Bibliotecii Județene
,,Lucian Blaga” Alba

1.17

10,0011,00

Curtea Bibliotecii Județene ,,Lucian
Blaga” Alba

1.22

17,0019,00

Sala de lectură a Bibliotecii Județene
,,Lucian Blaga” Alba

5.11

09,0019,00

Sediul Bibliotecii Județene ,,Lucian
Blaga” Alba
Aleea Scriitorilor din Alba Iulia

8.12

12,00

Școala Gimnazială Ciugud

4.10

10,00

Sala de lectură a Bibliotecii Județene
,,Lucian Blaga” Alba

1.24

10,0011,00

Sala de lectură a Bibliotecii Județene
,,Lucian Blaga” Alba
Sediul Bibliotecii Județene ,,Lucian
Blaga” Alba
Secția împrumut carte pentru copii a
Bibliotecii Județene ,,Lucian Blaga” Alba/
curtea bibliotecii
Sala de lectură a Bibliotecii Județene
,,Lucian Blaga” Alba
Filiala Centrul de Zi pentru Vârstnici a
Bibliotecii Județene ,,Lucian Blaga” Alba
Sala de lectură a Bibliotecii Județene
,,Lucian Blaga” Alba
Secția împrumut carte pentru copii a
Bibliotecii Județene ,,Lucian Blaga” Alba

17,0019,00

Sala de lectură a Bibliotecii Județene
,,Lucian Blaga” Alba

18.00 22.00

Sala de lectură a Bibliotecii Județene
,,Lucian Blaga” Alba
Sediul Bibliotecii Județene ,,Lucian
Blaga” Alba

17,00
10,00
10.00 11.00
17,00
11,00
17,00

10,00

Teiuș

1.12
1.20
1.2
4.8
1.1
1.1
1.15
5.11
4.15
8.10
6.2
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23.04.2020

22.04.2020

22.04.2020

21.04.2020
15.04.2020
13.04.2020
10.04.2020
09.04.2020

08.04.2020

08.04.2020
07.04.2020

06.04.2020

03.04.2020
02.04.2020

01.04.2020

01.04.2020
01.04.2020
31.03.2020

Întâlniri profesionale ale bibliotecarilor din
jud. Alba
Publicațiile Bibliotecii Județene „Lucian
Blaga” Alba
Prezentarea noilor publicații realizate în
cadrul proiectelor bibliotecii
Aducerea în atenția publică a publicațiilor
bibliotecii
Caravana literară scriitori în școală
Întâlniri cu scriitorii Gheorghe Jurcă și
Gheorghe Burz
Prezentări de carte și dialoguri cu elevii
Lansare de carte
Țarina – Cântecul locului; Gheorghe Burz
Lansare de carte cu exemplificări prin
intermediul muzicii
Descoperă biblioteca
Turul interactiv și animat al bibliotecii
BebeBiblioteca
Atelier de parenting
SF, Fantasy & Horror Club Alba
Atelier de sprijinire și promovare a genului
SF, Fantasy & Horror
Poezii pe șase corzi
Club de muzică și poezie
Cafenea culturală - Aniversări culturale
Primăvara culturii
Promovarea creatorilor din jud. Alba
Jurnal de călătorie
Călător în județul Alba
Clubul pasionaților de călătorie
ENGLISH 4 KIDS
Atelier de limbă și civilizație engleză pentru
copii
Hai să ne jucăm la bibliotecă!
Atelier de joc și joacă cu cărțile alături
Copil bogat, copil sărac
Iepurașul strângăreț
Atelier de educație financiară pentru cei
mici și mari
Aproape de tine!
Proiect destinat persoanelor cu dizabilități
Coșulețul copiilor deștepți
Pământ și univers
Cerc de cultură generală
Monumentele literaturii române:
Octavian Goga (aniversare)
- program dedicat identificării, promovării și
valorificării creatorilor din domeniul cultură
și de dezvoltare a domeniului cultural.
Vreau să-mi citești!
Atelier de lectură pentru copii
Ateliere educative
,,Octavian Goga și copiii”
Atelier de lectură
Bibliovaliza

12,00

Teiuș

5.9

13,00

Liceul ,,Horea, Cloșca și Crișan” Abrud

4.10

16,00

Colegiul „Avram Iancu” din Câmpeni

4.9

10,0011,00

Secția împrumut carte pentru copii a
Bibliotecii Județene ,,Lucian Blaga” Alba
Sala de lectură a Bibliotecii Județene
,,Lucian Blaga” Alba

17,00

1.13
1.14

17,00

Sala de lectură a Bibliotecii Județene
,,Lucian Blaga” Alba

1.17

17,00

Sala de lectură a Bibliotecii Județene
,,Lucian Blaga” Alba

1.25

17,00

Ocna Mureș

8.3

10,0011,00

Județul Alba, Sala de lectură a Bibliotecii
Județene ,,Lucian Blaga” Alba

1.23

17.00 18.00

Secția împrumut carte pentru copii a
Bibliotecii Județene ,,Lucian Blaga” Alba

1.21

10,00

Sediul Bibliotecii Județene ,,Lucian
Blaga” Alba

1.20

10,00

Sala de lectură a Bibliotecii Județene
,,Lucian Blaga” Alba

1.24

11,00

Sala de lectură a Bibliotecii Județene
,,Lucian Blaga” Alba

1.6

10,0011,00

Secția împrumut carte pentru copii a
Bibliotecii Județene ,,Lucian Blaga” Alba

1.22

09,0019,00

Sediul Bibliotecii Județene ,,Lucian
Blaga” Alba
Aleea Scriitorilor din Alba Iulia

8.12

17,00

Sala de lectură a Bibliotecii Județene
,,Lucian Blaga” Alba

1.12

10.00 11.00

Secția împrumut carte pentru copii a
Bibliotecii Județene ,,Lucian Blaga” Alba

1.2

10,00-

Secția împrumut carte pentru copii a

1.15
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30.03.2020

27.03.2020

26.03.2020

26.03.2020
25.03.2020
23.03.2020
23.03.2020
31.03.2020
20.03.2020

20.03.2020

20.03.2020

19.03.2020

19.03.2020

18.03.2020

18.03.2020

17.03.2020

17.03.2020
16.03.2020
-

Prezentare animată de povești
RomânIA tradițională
Prezentare de carte - Gheorghe Burz
Lansare de carte. Audiție muzicală Tiberiu
Gheza
Atelier de valorificare a culturii tradiționale
Seratele bibliotecii
Dialoguri culturale
Caravana literară scriitori în școală
Dumitru Mălin; Gheorghe Burz
Prezentarea cărților poetului Dumitru Mălin
și a cărții„Țarina- cântecul locului”, autor
Gheorghe Burz
Verbum
Cerc de scriere creativă
LecturAlba
Club de lectură
Descoperă biblioteca
Turul interactiv și animat al bibliotecii
Ana Blandiana, în colecţiile bibliotecii
Expoziţii tematice de carte
Zilele Francofoniei, Ediția a IX – a, 16 –
20 martie 2020
Expoziţie de lucrări inspirate din literatura
franceză
Clubul de lectură Seniori
Momente de lectură și muzică cu membrii
clubului
Lansare de carte
Dialoguri literar - muzicale: Dumitru Mălin –
Ioan Hădărig; Sonia Elvireanu – Marcela
Hădărig
Marcarea Zilei Mondiale a Poeziei
Lansare de carte și Expoziție de artă
Zilele Francofonie
Găzduire de evenimente de limba franceză
BebeBiblioteca
Dezvoltarea copilului:diferențe între fete și
băieți
Atelier de parenting
Coșulețul copiilor deștepți
Bunele maniere
Cerc de cultură generală
Lansare de carte
Zilele Francofoniei
Găzduire evenimente culturale de limba
franceză
Caravana literară scriitori în școală
Dumitru Mălin la 70 de ani
Zilele Francofoniei, Ediția a IX – a, 16 –
20 martie 2020
Seară muzical–literară
Dumitru Mălin, în colecţiile bibliotecii
Expoziţii tematice de carte

11,00

Bibliotecii Județene ,,Lucian Blaga” Alba

17,0019,00

Sala de lectură a Bibliotecii Județene
,,Lucian Blaga” Alba

5.11

18.00 22.00

Sala de lectură a Bibliotecii Județene
,,Lucian Blaga” Alba

4.15

12,00

Școala Gimnazială ,, Avram Iancu” Alba
Iulia

4.10

10,0011,00

Sala de lectură a Bibliotecii Județene
,,Lucian Blaga” Alba
Sala de lectură a Bibliotecii Județene
,,Lucian Blaga” Alba
Secția împrumut carte pentru copii a
Bibliotecii Județene ,,Lucian Blaga” Alba

08,0019,00

Secția împrumut carte pentru adulți a
Bibliotecii Județene ,,Lucian Blaga” Alba

11,00

Liceul de Arte „Regina Maria” Alba, Sala
festivă

11,00

Filiala Centrul de Zi pentru Vârstnici a
Bibliotecii Județene ,,Lucian Blaga” Alba

1.1

17,00

Centrul Cultural Castel Sâncrai

4.9

10,00

Biblioteca Județeană ,,Lucian Blaga”
Alba

4.9
4.13

17,00

Sala de lectură a Bibliotecii Județene
,,Lucian Blaga” Alba

1.14

10,0011,00

Secția împrumut carte pentru copii a
Bibliotecii Județene ,,Lucian Blaga” Alba

1.22

17,00

Sala de lectură a Bibliotecii Județene
,,Lucian Blaga” Alba

4.9

12,00

Liceul ,,Dr. Lazăr Chirilă” Baia de Arieș

4.10

18,00

Cafeneaua ,,Flori de mac” Alba Iulia

08,0019,00

Secția împrumut carte pentru adulți a
Bibliotecii Județene ,,Lucian Blaga” Alba

17,00
17,00

4.8
1.1
1.13
4.12

4.12
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20.03.2020
16.03.2020
17.03.2020
16.03.2020

13.03.2020

13.03.2020

13.03.2020

12.03.2020
11.03.2020

11.03.2020

10.03.2020
09.03.2020
13.03.2020
06.03.2020

06.03.2020

05.03.2020

05.03.2020

04.03.2020
03.03.2020
31.03.2020
02.03.2020

Descoperă biblioteca
ANULAT
Turul animat al bibliotecii
STARE DE URGENȚĂ
Zilele Francofoniei, Ediția a IX – a, 16 –
20 martie 2020
Arta spectacolului: Elodie Hatton, Ole!
Monumentele literaturii române: David
Prodan (aniversare)
- program dedicat identificării, promovării și
valorificării creatorilor din domeniul cultură
și de dezvoltare a domeniului cultural.
Vestitorii primăverii din mitologia
românească
Bibliovaliza
Prezentare animată de povești
SF, Fantasy & Horror Club Alba
,,Creaturi mitologice, fantastice”
Atelier de sprijinire și promovare a genului
SF, Fantasy & Horror
Poezii pe șase corzi
Club de muzică și poezie
Jurnal de călătorie
Cu bagajul în city break!
Clubul pasionaților de călătorie
ENGLISH 4 KIDS
,,Welcome spring”
Atelier de limbă și civilizație engleză pentru
copii
Hai să ne jucăm la bibliotecă!
Atelier de joc și joacă cu cărțile alături
Mircea Eliade, în colecţiile bibliotecii
Expoziţii tematice de carte
Copil bogat, copil sărac
Semințe pentru viitor
Atelier de educație financiară pentru cei
mici și mari
Lansare de carte
Claudia Mariana – Învăluită de destin
Prezentare de carte și moment artistic
Ateliere educative
,,Felicitare pentru cei dragi”
Atelier de manualitate
Caravana literară scriitori în școală
Sonia Elvireanu - Le souffle du ciel
Eveniment prilejuit aniversării Colegiului
HCC
Vreau să-mi citești!
Atelier de lectură pentru copii
Radiografia lirică a primăverii
Expoziție de poezie din lirica românească și
universală
Aproape de tine!

10,0011,00

Sediul Bibliotecii Județene ,,Lucian
Blaga” Alba

16,0020,00

Universitatea ,,1 Dec.1918” Alba Iulia,
Aula Magna

09,0019,00

Sediul Bibliotecii Județene ,,Lucian
Blaga” Alba
Aleea Scriitorilor din Alba Iulia

8.12

10,00 11,00

Secția împrumut carte pentru copii a
Bibliotecii Județene ,,Lucian Blaga” Alba

8.12

17,00

Sala de lectură a Bibliotecii Județene
,,Lucian Blaga” Alba

1.17

17,00

Sala de lectură a Bibliotecii Județene
,,Lucian Blaga” Alba

1.25

10,0011,00

Județul Alba, Sala de lectură a Bibliotecii
Județene ,,Lucian Blaga” Alba

1.23

17.00 18.00

Secția împrumut carte pentru copii a
Bibliotecii Județene ,,Lucian Blaga” Alba

1.21

11,00

Sediul Bibliotecii Județene ,,Lucian
Blaga” Alba

1.20

08,0019,00

Secția împrumut carte pentru adulți a
Bibliotecii Județene ,,Lucian Blaga” Alba

4.12

10,00

Sala de lectură a Bibliotecii Județene
,,Lucian Blaga” Alba

1.24

13,00

Sala de lectură a Bibliotecii Județene
,,Lucian Blaga” Alba

4.9

10.00 11.00

Secția împrumut carte pentru copii a
Bibliotecii Județene ,,Lucian Blaga” Alba

1.2

12,00

Colegiul ,,Horea, Cloșca și Crișan” Alba
Iulia

4.10

17,00
08,0019,00
14,00

Sala de lectură a Bibliotecii Județene
,,Lucian Blaga” Alba
Sediul Bibliotecii Județene ,,Lucian
Blaga” Alba Filiala Cetate a Bibliotecii
Județene ,,Lucian Blaga” Alba
Sediul Bibliotecii Județene ,,Lucian

1.13

1.12
4.11
1.6
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02.03.2020
06.03.2020
29.02.2020
28.02.2020
28.02.2020
28.02.2020
27.02.2020
26.02.2020
25.02.2020
25.02.2020

25.02.2020

24.02.2020

24.02.2020
28.02.2020
21.02.2020
21.02.2020

20.02.2020

20.02.2020

20.02.2020

18.02.2020
18.02.2020

,,Ion Creangă,mărțișorul literaturii române”
Prezentare animată de cărți
Ion Creangă, în colecțiile bibliotecii
Expoziții tematice de carte
Bal dedicat împlinirii a 100 de ani de la
apariția romanului ,,Ion” de Liviu
Rebreanu
De Dragobete - Lansare de carte: Dorința
de Crăciun/Gabriela Cristina Hale
Seratele bibliotecii
Dialoguri culturale
Festival Diham
Verbum
Cerc de scriere creativă
LecturAlba
Club de lectură
Vreau să – mi citești!
Atelier de lectură pentru copii
Descoperă biblioteca
Turul interactiv al bilbliotecii
BebeBiblioteca
Creșterea și îngrijirea bebelușului în primul
an de viață
Atelier de parenting
RomânIA tradițională
Maria Bârsan - Crâmpeie de viață și Olivia
Bărbuță – Portul popular din Pănade și
Dragobetele
Atelier de valorificare a culturii tradiționale
Martiriul lui Horea și Cloșca,
conducătorii Răscoalei din
Transilvania(1784-1785) în colecțiile
bibliotecii
Expoziții tematice de carte
Clubul de lectură Seniori
Lectura operei poetului Grigore Vieru
Coșulețul copiilor deștepți
Limbile materne
Cerc de cultură generală
Bibliovaliza
,,Călătorie în lumea cărților”
Prezentare animată de povești
Lansare de carte
Ioan Haplea- Studii de etnomuzicologie și
antropologie muzicală
Lansarea cărții, conferință și moment
folcloric
Conferințele bibliotecii
Despre cernere sau sita, ciurul și
strecurătoarea
Conferință susținută de prof.univ.dr. Ioan
Haplea
Hai să ne jucăm la bibliotecă!
Atelier de joc și joacă cu cărțile alături
Lansare de carte

Blaga” Alba
ANULAT
08,0019,00

18,00
18.00 22.00
17,00
17,00
10,00
11,00

Secția împrumut carte pentru adulți a
Bibliotecii Județene ,,Lucian Blaga” Alba

4.12

Aiud

7.5

Flori de mac Books&Coffee, Alba Iulia, Bdul Transilvaniei, bl. 3EFG
Sala de lectură a Bibliotecii Județene
,,Lucian Blaga” Alba

4.15

Sala de lectură a Bibliotecii Județene
,,Lucian Blaga” Alba
Sala de lectură a Bibliotecii Județene
,,Lucian Blaga” Alba
Grădinița cu program normal nr. 1, Alba
Iulia
Secția împrumut carte pentru copii a
Bibliotecii Județene ,,Lucian Blaga” Alba

4.8
1.1
1.12
1.13

17,00

Sala de lectură a Bibliotecii Județene
,,Lucian Blaga” Alba

1.14

11,0013,00

Căminul pentru persoane vârstnice
(Schit) Alba Iulia

5.11

08,0019,00

Secția împrumut carte pentru adulți a
Bibliotecii Județene ,,Lucian Blaga” Alba

4.12

11,00

Filiala Centrul de Zi pentru Vârstnici a
Bibliotecii Județene ,,Lucian Blaga” Alba

1.1

10,0011,00

Secția împrumut carte pentru copii a
Bibliotecii Județene ,,Lucian Blaga” Alba

1.22

12,00

Secția împrumut carte pentru copii a
Bibliotecii Județene ,,Lucian Blaga” Alba

1.15

17,00

Sala de lectură a Bibliotecii Județene
,,Lucian Blaga” Alba

4.9

18,00

Sala de lectură a Bibliotecii Județene
,,Lucian Blaga” Alba

1.5

10,00
12,00

Sediul Bibliotecii Județene ,,Lucian
Blaga” Alba
Sala de lectură a Bibliotecii Județene

1.20
4.9
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17.02.2020
17.02.2020
21.02.2020

14.02.2020

14.02.2020

14.02.2020

14.02.2020

13.02.2020

13.02.2020

12.02.2020

12.02.2020

07.02.2020

06.02.2020

05.02.2020
05.02.2020
03.02.2020
14.02.2020
30.01.2020

Neagu Mihai – Grigore Mărie, Valer
Moldovan și Augustin Rațiu, reprezentanți
ai orașului Turda la Marea Unire,
persecutați în perioada dictaturii comuniste
Lansare de carte, dialoguri pe teme istorice
și expoziție de carte
Descoperă biblioteca
Turul interactiv și animat al bibliotecii
Marin Sorescu, în colecțiile bibliotecii
Expoziții tematice de carte
Monumentele literaturii române: Grigore
Vieru, 85 de ani de la naștere
Medalion Aniversar – biobibliografie
Expoziții: de carte, fragmente din operă,
fragmente critice, fotografii, listă
bibliografică
Audiții, proiecții foto - video
Copiii și Grigore Vieru
Coșulețul copiilor deștepți
Cerc de cultură generală
Flori și cuvinte pentru Grigore Vieru
Depunere buchete de flori/ jerbă pentru
aniversare
Lectură publică din opera scriitorului
Gânduri pentru Grigore Vieru - 85 de ani
de la nașterea scriitorului
Dialoguri culturale
SF, Fantasy & Horror Club Alba
Atelier de sprijinire și promovare a genului
SF, Fantasy & Horror
Dă-i libertate! Nu plăti exploatarea!
Campanie națională de prevenire a
traficului de persoane.
Jurnal de călătorie
Ponturi de călătorie
Clubul pasionaților de călătorie
English 4 Kids
Tema: ,,At the restaurant”
Atelier de limbă și civilizație engleză pentru
copii
,,Timeless Moments with I.L.Caragiale”,
ediția a XI- a.
Concurs județean interdisciplinar
Copil bogat, copil sărac
ABC-ul LEULUI
Atelier de educație financiară pentru cei
mici și mari
,,În lumea magică a cărților”
Atelier educativ
Vreau să-mi citești!
Atelier de lectură pentru copii
Grigore Vieru, în colecțiile bibliotecii
Expoziții tematice de carte
Ion Luca Caragiale în Biblioteca
Județeană ,,Lucian Blaga” Alba

,,Lucian Blaga” Alba

10,0011,00

Secția împrumut carte pentru copii a
Bibliotecii Județene ,,Lucian Blaga” Alba

1.13

08,0019,00

Secția împrumut carte pentru adulți a
Bibliotecii Județene ,,Lucian Blaga” Alba

4.12

09,0019,00

Sediul Bibliotecii Județene ,,Lucian
Blaga” Alba
Aleea Scriitorilor din Alba Iulia

8.12

10,0011,00

Secția împrumut carte pentru copii a
Bibliotecii Județene ,,Lucian Blaga” Alba

8.12

13,0013,30

Bustul scriitorului Grigore Vieru, Aleea
Scriitorilor din Alba Iulia

8.12

14,0015,30

Sala de lectură a Bibliotecii Județene
,,Lucian Blaga” Alba

8.12

17,00

Sala de lectură a Bibliotecii Județene
,,Lucian Blaga” Alba

1.17

10,00

Instituția Prefectului județul Alba, sala
100

10,0011,00

Sala de lectură a Bibliotecii Județene
,,Lucian Blaga” Alba

1.23

17,00

Secția împrumut carte pentru copii a
Bibliotecii Județene ,,Lucian Blaga” Alba

1.21

12,00

Sala Festivă a Liceului de Artă ,,Regina
Maria” Alba Iulia

7.5

10,00

Sala de lectură a Bibliotecii Județene
,,Lucian Blaga” Alba

1.24

10,00
17,00

Secția împrumut carte pentru copii a
Bibliotecii Județene ,,Lucian Blaga” Alba
Sala de lectură a Bibliotecii Județene
,,Lucian Blaga” Alba

1.2
1.12

08,0019,00

Secția împrumut carte pentru adulți a
Bibliotecii Județene ,,Lucian Blaga” Alba

4.12

09,0019,00

Sediul și Filialele Bibliotecii Județene
,,Lucian Blaga” Alba

8.12
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30.01.2020

30.01.2020

30.01.2020
30.01.2020
29.01.2020
28.01.2020
28.01.2020

27.01.2020

25.01.2020
24.01.2020
23.01.2020

23.01.2020
22.01.2020
21.01.2020
21.01.2020
20.01.2020
17.01.2020
17.01.2020

15.01.2020

15.01.2020

Medalion Aniversar – Biobibliografie
Expoziții: de carte, fragmente din operă,
fragmente critice, fotografii, listă
bibliografică
Audiții, proiecții foto - video
Copiii și Ion Luca Caragiale
Ateliere educative
Bustul lui Ion Luca Caragiale
Depuneri de flori
Lectură publică din opera scriitorului
Alocuțiuni
Gânduri pentru Ion Luca Caragiale - 168
de ani de la nașterea scriitorului
Dialoguri culturale
Verbum
Cerc de scriere creativă
LecturAlba
Club de lectură
Hai să ne jucăm la bibliotecă!
Atelier de joc și joacă cu cărțile alături
BebeBiblioteca
Atelier de parenting
SF, Fantasy & Horror Club Alba
Magie
Atelier de sprijinire și promovare a genului
SF, Fantasy & Horror
,,Ocrotiți de Eminescu”
Concurs Național de Poezie
Spectacol dedicat Micii Uniri
Coșulețul copiilor deștepți
Întâlnire cu Eminescu
Atelier de cultură generală pentru copii
24 ianuarie, Ziua Unirii Principatelor
Române
Expoziții tematice de carte
Descoperă biblioteca!
Turul interactiv și animat al bibliotecii
Coșulețul copiilor deștepți
Limbile materne
Concurs de recitare ,,Eminescu și
copiii”, ediția a XVII-a
Bibliovaliza
Să-l cunoaștem pe Eminescu!
Descoperă biblioteca!
Turul interactiv și animat al bibliotecii
Seratele Bibliotecii
Dialoguri culturale tematice
Mihai Eminescu în colecțiile bibliotecii
Expoziție de carte însoțită de audiții din
opera eminesciană în interpretarea unor
actori români
Ziua Culturii Naționale Mihai Eminescu
Eminescu, pururi tânăr...
Expoziție de poezie și fragmente critice
dedicate poetului național
Ziua Culturii Naționale Mihai Eminescu

10,0011,00

Secția împrumut carte pentru copii a
Bibliotecii Județene ,,Lucian Blaga” Alba

8.12

13,0013,30

Bustul lui Ion Luca Caragiale
Aleea Scriitorilor din Alba Iulia

8.12

14,0015,30

Sala de lectură a Bibliotecii Județene
,,Lucian Blaga” Alba

8.12

17,00
17,00
10,00
17,00

17,00

Sala de lectură a Bibliotecii Județene
,,Lucian Blaga” Alba
Sala de lectură a Bibliotecii Județene
,,Lucian Blaga” Alba
Sediul Bibliotecii Județene ,,Lucian
Blaga” Alba
Sala de lectură a Bibliotecii Județene
,,Lucian Blaga” Alba
Sala de lectură a Bibliotecii Județene
,,Lucian Blaga” Alba

4.8
1.1
1.20
1.14
1.17

18,00

Colegiul Național ,,I.M.Clain” Blaj – Sala
festivă
Centrul Cultural ,,Lucian Blaga” Sebeș

10,0011,00

Secția împrumut carte pentru copii a
Bibliotecii Județene ,,Lucian Blaga” Alba

1.22

08,0019,00

Secția împrumut carte pentru adulți a
Bibliotecii Județene ,,Lucian Blaga” Alba

4.12

10,0011,00
10,0011,00

10,0011,00
10,0011,00
18,0022,00

Sediul Bibliotecii Județene ,,Lucian
Blaga” Alba
Secția împrumut carte pentru copii a
Bibliotecii Județene ,,Lucian Blaga” Alba
Grădinița cu Program Prelungit nr. 16
Alba Iulia
Secția împrumut carte pentru copii a
Bibliotecii Județene ,,Lucian Blaga” Alba
Sediul Bibliotecii Județene ,,Lucian
Blaga” Alba
Sala de lectură a Bibliotecii Județene
,,Lucian Blaga” Alba

09,0019,00

Sediul și Filialele Bibliotecii Județene
,,Lucian Blaga” Alba

8.2

09,0019,00

Sediul și Filialele Bibliotecii Județene
,,Lucian Blaga” Alba

8.2

10,00

10,00

7.5

1.13
1.22
7.5
1.15
1.13
4.15
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15.01.2020

15.01.2020

15.01.2020

15.01.2020
15.01.2020
15.01.2020

15.01.2020

10.01.2020

Întâlnire cu Eminescu
Coșulețul copiilor deștepți
Cerc de cultură generală
Ziua Culturii Naționale Mihai Eminescu
Mihai Eminescu, Luceafărul poeziei
românești
Clubul de lectură al seniorilor
Ziua Culturii Naționale Mihai Eminescu
Omagiu lui Mihai Eminescu
Depuneri de flori
Fanfara Județului Alba
Moment poetic
Alocuțiuni
Ziua Culturii Naționale Mihai Eminescu
Gânduri pentru Mihai Eminescu
170 de ani de la nașterea marelui poet
Dialoguri culturale
Ziua Culturii Naționale Mihai Eminescu
Serată literară
Eminescu și copiii
Vreau să-mi citești!
Atelier de lecturi interactive
Ziua Culturii Naționale Mihai Eminescu
Flacăra culturii
Mihai Eminescu – proiecție imagine pe
clădirea Sălii Unirii
Ziua Culturii Naționale Mihai Eminescu
English 4 Kids
Cerc de civilizație și limbă engleză pentru
copii

10,0011,00

Sediul Bibliotecii Județene ,,Lucian
Blaga’’Alba

8.2

11,0012,00

Filiala Centrul de Zi pentru Vârstnici a
Bibliotecii Județene ,,Lucian Blaga’’Alba

8.2

13,00

Bustul lui Mihai Eminescu, Aleea
Scriitorilor, Alba Iulia

14,0016,00
17,00
17,0018,00

Sediul Bibliotecii Județene ,,Lucian
Blaga” Alba

8.2

8.2

Centrul Cultural Lucian Blaga Sebeș
Sediul Bibliotecii Județene ,,Lucian
Blaga” Alba

18,00

Sala Unirii din Alba Iulia

17,0018.00

Sediul Bibliotecii Județene ,,Lucian
Blaga” Alba – Secția împrumut carte
pentru copii

8.2
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Anexa 5

Serviciul de
COMUNICARE PUBLICĂ
2017 - 2020

Dosar de presă (extrase), în cadrul programelor și proiectelor specifice
7.8 Biroul de marketing și PR, 3.1 Site Facebook, Youtube

Listă apariții în presa electronică 2017
1.1. Clubul de lectură
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

http://proalba.ro/prietenia-reala-vs-prietenia-virtuala-tema-lunii-august-la-clubul-de-carte-lecturalba-vezi-cartilepropuse-spre-lectura-in-30-august
http://albastiri.ro/prietenia-reala-vs-prietenia-virtuala-tema-lunii-la-lecturalba/
http://www.cjalba.ro/prietenia-reala-vs-prietenia-virtuala-tema-lunii-august-la-clubul-de-carte-lecturalba/
https://ziarulunirea.ro/miercuri-prietenia-reala-vs-prietenia-virtuala-dezbatere-la-clubul-de-carte-lecturalba-dincadrul-bibliotecii-judetene-437530/
http://alba24.ro/joi-o-noua-editie-a-cercului-de-scriere-creativa-verbum-la-biblioteca-judeteana-lucian-blaga-albainvitatie-pentru-persoanele-creative-in-domeniul-scrisului-591389.html
https://urbeamea.ro/albaiulia/prietenia-reala-vs-prietenia-virtuala-tema-lunii-august-la-clubul-de-carte-lecturalba/
http://albastiri.ro/ovidiu-birlea-la-centenar/
http://www.informatiadealba.ro/comunitate/biblioteca-judeteana-alba-100-de-ani-de-la-nasterea-lui-ovidiu-birlea/
http://centruldepresa.ro/stiri/biblioteca-judeteana-alba-100-de-ani-de-la-nasterea-lui-ovidiu-birlea
http://ziarulunirea.ro/biblioteca-judeteana-alba-marcheaza-100-de-ani-de-la-nasterea-scriitorului-si-etnologuluiovidiu-birlea-evenimentele-organizate-de-institutie-in-a-doua-jumatate-a-lunii-august-435324/
http://alba24.ro/100-de-ani-de-la-nasterea-scriitorului-si-etnologului-ovidiu-birlea-prezentari-de-carte-expozitii-sialte-activitati-la-biblioteca-judeteana-alba-588459.html
http://www.cjalba.ro/ovidiu-birlea-la-centenar/
http://proalba.ro/prietenia-reala-vs-prietenia-virtuala-tema-lunii-iulie-la-clubul-de-carte-lecturalba
http://alba24.ro/clubul-de-carte-lecturalba-miercuri-la-biblioteca-judeteana-lucian-blaga-prietenia-reala-vs-prieteniavirtuala-tema-lunii-iulie-585530.html
https://urbeamea.ro/albaiulia/miercuri-clubul-de-carte-lecturalba-la-biblioteca-judeteana-lucian-blaga/
http://ziarulunirea.ro/miercuri-prietenia-reala-vs-prietenia-virtuala-dezbatere-la-clubul-de-carte-lecturalba-din-cadrulbibliotecii-judetene-lucian-blaga-432509/
http://albastiri.ro/prietenia-reala-vs-prietenia-virtuala-lecturalba/
http://www.cjalba.ro/prietenia-reala-vs-prietenia-virtuala-tema-lunii-iulie-la-clubul-de-carte-lecturalba/
https://urbeamea.ro/albaiulia/biblioteca-judeteana-lucian-blaga-alba-delicatese-si-tabieturi-tema-lunii-iunie-laclubul-de-carte-lecturalba/
http://alba24.ro/delicatese-si-tabieturi-tema-lunii-iunie-la-clubul-de-carte-lecturalba-de-la-biblioteca-judeteanalucian-blaga-alba-580151.html
https://www.agerpres.ro/comunicate/2017/06/28/comunicat-de-presa-biblioteca-judeteana-lucian-blaga-alba-16-4202
http://www.cjalba.ro/clubul-de-lectura-lectur-alba-o-invitatie-la-lectura-si-dialog/
http://www.agerpres.ro/comunicate/2017/10/24/comunicat-de-presa-biblioteca-judeteana-lucian-blaga-alba-16-2922
http://www.presaonline.com/stiri/stiri-locale/miercuri-clubul-lecturalba-la-biblioteca-judeteana-alba.-despreneincrederea-la-romani-4269850.html
http://www.feedler.ro/feed/6854654--miercuri-clubul-lecturalba-la-biblioteca-judeteana-alba-despre-neincrederea-laromani
https://www.goldfmromania.ro/categorie-stiri/stiri-locale-din-alba/joi-o-noua-editie-a-cercului-de-scriere-creativaverbum--la-biblioteca-judeteana-alba.html
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1.2. Ateliere educative
1.
2.
3.
4.
5.
6.

http://proalba.ro/atelierele-literare-ale-bibliotecii-judetene-lucian-blaga-alba-evenimentul-se-adreseazaprescolarilor-si-scolarilor-din-municipiul-alba-iulia
https://www.agerpres.ro/comunicate/2017/05/23/comunicat-de-presa-biblioteca-judeteana-lucian-blaga-alba
http://albastiri.ro/copiii-sunt-asteptati-la-biblioteca-atelierele-literare-ale-bibliotecii-judetene-lucian-blaga-alba/
http://albastiri.ro/copiii-lecturi-blagiane-la-biblioteca/
http://proalba.ro/atentie-copiii-citesc-lecturi-blagiene-proiect-derulat-de-biblioteca-judeteana-lucian-blaga-alba
http://albastiri.ro/copiii-dumbrava-minunata-biblioteca-lucian-blaga/

1.3. Bibliovacanța
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

http://albastiri.ro/bibliovacanta-continua-in-luna-august/
http://alba24.ro/bibliovacanta-continua-in-luna-august-la-biblioteca-judeteana-lucian-blaga-alba-programulevenimentelor-pentru-scolari-si-prescolari-586537.html
http://ziarulunirea.ro/bibliovacanta-continua-in-luna-august-la-biblioteca-judeteana-alba-vizionare-de-filme-lecturisi-ateliere-interactive-pentru-scolari-si-prescolari-programul-433780/
http://www.informatiadealba.ro/comunitate/bibliovacanta-activitati-culturale-la-inceput-de-august-la-alba-iulia/
https://urbeamea.ro/albaiulia/bibliovacanta-continua-in-luna-august-la-biblioteca-judeteana-lucian-blaga-albalecturi-vizionari-de-filme-ecranizate-dupa-scriitori-celebri-ateliere-creative-si-ateliere-muz
http://revistadealba.ro/bibliovacanta-continua-si-luna-august-programul-pregatit-de-biblioteca-judeteana-lucianblaga-alba/
http://www.radiounirea.ro/bibliovacanta-continua-in-luna-august-la-biblioteca-judeteana-lucian-blaga-alba40752.html
http://proalba.ro/magia-sarbatorilor-de-iarna-la-biblioteca-judeteana-lucian-blaga-alba
http://albastiri.ro/magia-sarbatorilor-de-iarna-la-biblioteca-judeteana-lucian-blaga-alba/
https://alba24.ro/magia-sarbatorilor-de-iarna-la-biblioteca-judeteana-lucian-blaga-din-alba-iulia-622331.html
http://www.romania24.net/magia-sarbatorilor-de-iarna-la-biblioteca-judeteana-lucian-blaga-din-alba-iulia/
http://www.ziarelive.ro/stiri/magia-sarbatorilor-de-iarna-la-biblioteca-judeteana-lucian-blaga-alba.html
http://www.presaonline.com/stiri/stiri-locale/magia-sarbatorilor-de-iarna-la-biblioteca-judeteana-lucian-blaga-dinalba-iulia-4325240.html
https://urbeamea.ro/albaiulia/astazi-magia-sarbatorilor-de-iarna-la-biblioteca-judeteana-lucian-blaga-din-alba-iulia/
http://portalziare.ro/magia-sarbatorilor-de-iarna-la-biblioteca-judeteana-lucian-blaga-din-alba-iulia-7373704
http://alba24.ro/vacanta-vine-cu-bibliovacanta-lecturi-vizionari-de-filme-si-ateliere-creative-la-biblioteca-judeteanalucian-blaga-alba-programul-activitatilor-577933.html
http://atlasfm.ro/atlasfm/?tag=bibliovacanta
http://www.cjalba.ro/dinu-olarasu-la-bibliovacanta
https://urbeamea.ro/albaiulia/marti-bibliovacanta-la-biblioteca-judeteana-lucian-blaga-alba-dinu-olarasu-invitatulspecial/
https://urbeamea.ro/albaiulia/bibliovacanta-la-biblioteca-judeteana-lucian-blaga-alba-lecturi-vizionari-de-filme-siateliere-creative-program/
http://www.informatiadealba.ro/comunitate/dinu-olarasu-la-alba-iulia/
http://ziarulunirea.ro/27-iunie-start-bibliovacanta-dinu-olarasu-poet-si-cantautor-roman-de-muzica-folk-prezent-laprimul-eveniment-din-cadrul-proiectului-la-biblioteca-judeteana-lucian-blaga-alba-428311/
http://ziarulunirea.ro/bibliovacanta-un-nou-proiect-al-bibliotecii-judetene-alba-lecturi-vizionari-de-filme-atelierecreative-si-muzicale-pentru-copii-si-tineri-pe-perioada-verii-programul-427141/
https://urbeamea.ro/albaiulia/foto-bibliovacanta-la-alba-iulia-dinu-olarasu-primit-cu-aplauze-la-atelierul-liricomuzical/
http://albastiri.ro/vacanta-vine-cu-bibliovacanta/
http://www.informatiadealba.ro/?s=bibliovacanta
http://revistadealba.ro/bibliovacanta-activitati-propuse-pentru-elevi-aceasta-vara-de-catre-biblioteca-judeteana-alba
http://proalba.ro/biblioteca-judeteana-lucian-blaga-alba-da-startul-bibliovacantei-dinu-olarasu-invitat-special

2.1 Achiziție carte
1.

https://urbeamea.ro/albaiulia/din-14-iunie-biblioteca-judeteana-alba-aplica-o-noua-politica-de-achizitie-de-carte/
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2.

https://www.agerpres.ro/comunicate/2017/06/15/comunicat-de-presa-biblioteca-judeteana-lucian-blaga-alba-15-2234
3. http://proalba.ro/biblioteca-judeteana-lucian-blaga-alba-implementeaza-o-noua-politica-de-achizitii-de-documente
4. http://ziarulunirea.ro/o-noua-politica-de-achizitie-de-carte-in-biblioteca-judeteana-lucian-blaga-alba-din-aceastaluna-in-cadrul-institutiei-functioneaza-o-comisie-de-achizitie-a-documentelor-formata-d-426441/
5. http://alba24.ro/biblioteca-judeteana-alba-aplica-o-noua-politica-de-achizitie-de-carte-ce-fel-de-volume-ficumparate-cu-aprobare-de-la-o-comisie-de-specialisti-577162.html
6. http://albastiri.ro/biblioteca-judeteana-lucian-blaga-alba-a-lansat-politica-de-achizitii-de-documente/
7. https://www.realitatea.net/biblioteca-judeteana-alba-aplica-o-noua-politica-de-achizitie-de-carte--ce-fel-de-volumefi-cumparate--cu-aprobare-de-la-o-comisie-de-specialisti_2074044.html
8. http://www.ziare.com/alba-iulia/stiri-actualitate/biblioteca-judeteana-alba-aplica-o-noua-politica-de-achizitie-decarte-ce-fel-de-volume-fi-cumparate-cu-aprobare-de-la-o-comisie-de-specialisti-6801361
9. http://stiritransilvania24.ro/alba/o-noua-politica-de-achizitie-de-carte-in-biblioteca-judeteana-lucian-blaga-alba-dinaceasta-luna-in-cadrul-institutiei-functioneaza-o-comisie-de-achizitie-a-documentelor-formata-d-152772/
10. https://www.realitatea.net/biblioteca-judeteana-alba-aplica-o-noua-politica-de-achizitie-de-carte--ce-fel-de-volumefi-cumparate--cu-aprobare-de-la-o-comisie-de-specialisti_2074044.html

4.1 Târgul de cArte Alba Transilvana
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

https://radioromaniacultural.ro/targul-de-carte-alba-transilvana-editia-a-10-a/
https://alba24.ro/targul-de-carte-alba-transilvana-2017-programul-de-duminica-lansarile-de-volume-din-ultima-zi-aevenimentului-569527.html
http://proalba.ro/19-21-mai-alba-iulia-gazduieste-doua-evenimente-culturale-de-anvergura-sunteti-invitati-la-targulde-carte-alba-transilvana-si-alb-umor-programul-complet
https://www.cjalba.ro/evenimente-multi-art-la-targul-de-carte-alba-transilvana-din-alba-iulia-6-8-mai-2019/
https://www.cjalba.ro/targul-de-carte-alba-transilvana-editia-a-x-a/
https://ziare.com/alba-iulia/stiri-actualitate/targul-de-carte-alba-transilvana-2017-programul-de-duminica-lansarilede-volume-din-ultima-zi-a-evenimentului-6762512
https://www.albacarolinatv.ro/targul-de-carte-alba-transilvana-2017/
https://urbeamea.ro/albaiulia/foto-video-17-19-mai-targul-de-carte-alba-transilvana-si-festivalul-international-deumor-alb-umor-la-alba-iulia-programul-detaliat/
https://www.youtube.com/watch?v=Ce3UskJejAo
https://luciandragosbogdan.ro/ro/2017/05/22/targul-de-carte-alba-transilvana-2017/
https://urbeamea.ro/albaiulia/foto-video-targul-de-carte-alba-transilvana-editia-a-x-a-si-a-deschis-portile-la-albaiulia-trei-zile-de-lansari-de-carte-spectacole-si-alte-surprize/
https://editura-unibuc.ro/alba-transilvania/
https://www.informatiadealba.ro/comunitate/a-inceput-targul-de-carte-alba-transilvana/
https://www.realitatea.net/stiri/alba/targul-de-carte-alba-transilvana%E2%80%9D-2017--programul-de-duminica-lansarile-de-volume-din-ultima-zi-a-evenimentului_5dcc924f406af85273d5b827
https://leviathan.ro/stiri-lansari-de-carte-ale-editurii-ars-longa-la-targul-de-carte-alba-transilvana-20-mai-2017-albaiulia/editura-ars-longa-lansari-carte-targ-alba-transilvana/
https://scoalaardeleanacluj.ro/shop/index.php?main_page=events_calendar&select_event=123
https://stirileprotv.ro/stiri/ardeal/invitatie-la-cultura-targul-de-carte-ii-scoate-din-casa-pe-albaiulieni.html
https://www.artline.ro/Targul-de-carte-Alba-Transilvana--la-a-X-a-editie-37724-1-n.html
http://atlasfm.ro/evenimente-culturale-organizate-in-luna-mai-2017-in-judetul-alba-festivaluri-de-teatru-arta-traditii-siumor-targ-de-carte-si-spectacole/
http://mesageruldealba.ro/2018/05/17/album-dedicat-istoriei-orasului-milenar-alba-iulia-lansat-la-targul-de-cartealba-transilvana/
https://dtimariu.wordpress.com/2017/05/25/am-fost-la-targul-de-carte-din-alba-iulia/
https://alba24.ro/targul-de-carte-alba-transilvana-2017-programul-de-duminica-lansarile-de-volume-din-ultima-zi-aevenimentului-569527.html?print=print
https://alba24.ro/video-live-a-inceput-targul-de-carte-alba-transilvana-editia-a-x-a-la-alba-iulia-lansari-de-volumespectacole-de-teatru-evenimente-pentru-copii-568898.html
https://ziarulunirea.ro/19-21-mai-targul-de-carte-alba-transilvana-editia-a-x-a-la-alba-iulia-noutati-editorialemomente-muzicale-expozitii-teatru-si-activitati-interactive-pentru-copii-programul-421899/
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28 https://ziarulunirea.ro/fotovideo-s-a-deschis-targul-de-carte-alba-transilvana-noutati-editoriale-momente-muzicaleexpozitii-teatru-si-activitati-interactive-pentru-copii-programul-422319/
29 http://proalba.ro/targul-de-carte-alba-transilvana-programul-zilei-de-vineri
30 http://proalba.ro/foto-la-alba-iulia-a-avut-loc-deschiderea-oficiala-a-targului-de-carte-alba-transilvana-si-afestivalului-alb-umor-trei-zile-de-cultura-in-stare-pura
31 http://proalba.ro/17-19-mai-alba-iulia-gazduieste-o-noua-editie-targului-de-carte-alba-transilvana-programulcomplet-al-evenimentului
32 https://ziare.com/alba-iulia/articole/festival+literatura+umoristica+alba
33 https://alba24.ro/fotovideo-50-de-edituri-la-targul-de-carte-alba-transilvana-spectacole-de-teatru-pentru-adulti-sievenimente-pentru-copii-vezi-programul-complet-568282.html
34 https://ziarulunirea.ro/aiudul-prezent-cu-lansari-de-carte-expozitii-de-sculptura-si-arta-fotografica-la-targul-de-cartealba-transilvana-2017-de-la-alba-iulia-422144/
35 http://www.radiounirea.ro/targul-de-carte-alba-transilvana-editia-a-10-a-in-perioada-19-21-mai-2017-39058.html
36 https://ziare.com/alba-iulia/articole/lansare+carte+george+remete
37 https://www.albaiuliainfo.ro/s-a-deschis-cea-de-a-x-a-editie-a-targului-de-carte-alba-transilvana-de-la-alba-iulia21483.html
38 http://plaiuluminatu.ro/img/stars/articol--400--14--7358--Alba-Iulia.-Targul-de-Carte-Alba-Transilvana,-editia-a-Xa.html
39 https://leviathan.ro/stiri-lansari-de-carte-ale-editurii-ars-longa-la-targul-de-carte-alba-transilvana-20-mai-2017-albaiulia/
40 https://ziare.com/alba-iulia/articole/festivalul+international+de+literatura+umoristica+alba
41 https://www.informatiadealba.ro/comunitate/alba-iulia-programul-targului-de-carte-alba-transilvana-2017/
42 https://www.cjalba.ro/gabriel-chifu-prezent-la-targul-de-carte-alba-transilvana-de-la-alba-iulia-cu-a-sa-elegiatimpului-un-an-de-poezie-9-decembrie-2016-8-decembrie-2017/
43 https://alba24.ro/foto-afisul-ca-arta-expozitie-a-elevilor-la-targul-de-carte-alba-transilvana-de-la-alba-iulia569326.html
44 https://ziare.com/alba-iulia/stiri-life-show/aiudul-prezent-cu-lansari-de-carte-expozitii-de-sculptura-si-arta-fotograficala-targul-de-carte-alba-transilvana-2017-de-la-alba-iulia-6757301
45 https://ziarulunirea.ro/aiudul-prezent-cu-lansari-de-carte-expozitii-de-sculptura-si-arta-fotografica-la-targul-de-cartealba-transilvana-2017-de-la-alba-iulia-422144/
46 https://ziare.com/alba-iulia/articole/spectacol+copii+zulenka
47 https://ziare.com/alba-iulia/stiri-actualitate/video-live-a-inceput-targul-de-carte-alba-transilvana-editia-a-x-a-la-albaiulia-lansari-de-volume-spectacole-de-teatru-evenimente-pentru-copii-6760617
48 https://ziarulunirea.ro/19-21-mai-targul-de-carte-alba-transilvana-editia-a-x-a-la-alba-iulia-noutati-editorialemomente-muzicale-expozitii-teatru-si-activitati-interactive-pentru-copii-programul-421899/

4.8 Verbum
1.
1.
2.

http://www.cjalba.ro/din-nou-verbum-la-biblioteca-judeteana-lucian-blaga-alba/
http://albastiri.ro/verbum-biblioteca-lucian-blaga/
http://ziarulunirea.ro/joi-din-nou-verbum-cerc-de-scriere-creativa-la-biblioteca-judeteana-lucian-blaga-alba-cei-cuabilitati-in-domeniul-scrisului-asteptati-la-eveniment-437717/
3. https://urbeamea.ro/albaiulia/din-nou-verbum-la-biblioteca-judeteana-lucian-blaga-alba/
4. http://alba24.ro/joi-o-noua-editie-a-cercului-de-scriere-creativa-verbum-la-biblioteca-judeteana-lucian-blaga-albainvitatie-pentru-persoanele-creative-in-domeniul-scrisului-591389.html
5. http://atlasfm.ro/joi-o-noua-editie-a-cercului-de-scriere-creativa-verbum-la-biblioteca-judeteana-lucian-blaga-albainvitatie-pentru-persoanele-creative-in-domeniul-scrisului/
6. http://centruldepresa.ro/stiri/din-nou-verbum-la-biblioteca-judeteana-lucian-blaga-alba
7. http://stiritransilvania24.ro/alba/radio-unirea-fm/verbum-cerc-de-scriere-creativa-joi-la-biblioteca-judeteana-lucianblaga-alba-180414/
8. http://stiritransilvania24.ro/alba/radio-unirea-fm/verbum-cerc-de-scriere-creativa-joi-la-biblioteca-judeteana-lucianblaga-alba-180414/
9. http://www.ziare.com/alba-iulia/stiri-actualitate/joi-din-nou-verbum-cerc-de-scriere-creativa-la-biblioteca-judeteanalucian-blaga-alba-cei-cu-abilitati-in-domeniul-scrisului-asteptati-la-eveniment-6910023
10. https://www.stirilazi.ro/joi-cercul-de-scriere-creativa-verbum--a-doua-editie-la-biblioteca-judeteana-lucian-blaga-alba-invitatie-pentru-persoanele-creative-in-domeniul-scrisului.html
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11. https://www.ziarelive.ro/stiri/joi-o-noua-editie-a-cercului-de-scriere-creativa-verbum-la-biblioteca-judeteana-lucianblaga-alba-invitatie-pentru-persoanele-creative-in-domeniul-scrisului.html
12. https://newskeeper.ro/articol?id=78B4EB5157C61893D087DA065B087F33&data=2017-08-29
13. http://proalba.ro/cercul-de-scriere-creativa-verbum-va-asteapta-in-ultima-zi-de-joi-din-fiecare-luna-sa-creati-si-saprezentati-intr-un-cadru-adecvat-propriile-scrieri
14. http://albastiri.ro/proiectul-verbum-la-a-doua-editie/
15. http://www.cjalba.ro/proiectul-verbum-la-a-doua-editie/
16. http://alba24.ro/joi-cercul-de-scriere-creativa-verbum-a-doua-editie-la-biblioteca-judeteana-lucian-blaga-albainvitatie-pentru-persoanele-creative-in-domeniul-scrisului-585869.html
17. https://ziarulunirea.ro/biblioteca-judeteana-alba-cercul-de-scriere-creativa-verbum-va-asteapta-in-ultima-zi-de-joidin-fiecare-luna-sa-creati-si-sa-prezentati-intr-un-cadru-adecvat-propriile-scrieri-432788/
18. http://www.radiounirea.ro/proiectul-verbum-la-a-doua-editie-cercul-de-scriere-creativa-in-ultima-zi-de-joi-din-fiecareluna-40671.html
19. https://www.facebook.com/www.Alba24.ro/posts/1457681907632991
20. http://www.ziare.com/alba-iulia/stiri-actualitate/biblioteca-judeteana-alba-cercul-de-scriere-creativa-verbum-vaasteapta-in-ultima-zi-de-joi-din-fiecare-luna-sa-creati-si-sa-prezentati-intr-un-cadru-adecvat-propriile-scrieri6865524
21. http://transilvania24.ro/alba24-joi-cercul-de-scriere-creativa-verbum-a-doua-editie-la-biblioteca-judeteana-lucianblaga-alba-invitatie-pentru-persoanele-creative-in-domeniul-scrisului/
22. https://www.stirilazi.ro/joi-cercul-de-scriere-creativa-verbum--a-doua-editie-la-biblioteca-judeteana-lucian-blaga-alba-invitatie-pentru-persoanele-creative-in-domeniul-scrisului.html
23. http://www.diacaf.com/stiri/local/alba/joi-cercul-de-scriere-creativa-verbum-a-doua-editie_61191254.html
24. https://urbeamea.ro/albaiulia/joi-biblioteca-judeteana-lucian-blaga-alba-deschide-cercul-de-scriere-creativa-verbum/
25. http://alba24.ro/joi-cercul-de-scriere-creativa-verbum-la-biblioteca-judeteana-lucian-blaga-din-alba-iulia580172.html
26. http://ziarulunirea.ro/sambata-verbum-cerc-de-scriere-creativa-la-alba-iulia-scrie-vino-prezinta-publica-persoaneleinteresate-asteptate-la-eveniment-407014/
27. http://albastiri.ro/verbum-la-biblioteca-judeteana-lucian-blaga/
28. http://proalba.ro/scrie-vino-prezinta-publica-la-biblioteca-judeteana-lucian-blaga-alba-cercul-de-scriere-creativaverbum-va-asteapta-in-ultima-zi-de-joi-din-fiecare-luna
29. http://www.ziare.com/alba-iulia/stiri-actualitate/joi-cercul-de-scriere-creativa-verbum-la-biblioteca-judeteana-lucianblaga-din-alba-iulia-6822962
30. http://www.ziare.com/alba-iulia/stiri-actualitate/sambata-verbum-cerc-de-scriere-creativa-la-alba-iulia-scrie-vinoprezinta-publica-persoanele-interesate-asteptate-la-eveniment-6580331
31. http://www.ziarelive.ro/stiri/joi-cercul-de-scriere-creativa-verbum-la-biblioteca-judeteana-lucian-blaga-din-albaiulia.html
32. http://www.presaonline.com/stiri/stiri-locale/joi-cercul-de-scriere-creativa-verbum-la-biblioteca-judeteana-lucianblaga-din-alba-iulia-4159479.html
33. https://www.ziare-pe-net.ro/stiri/scrie-vino-prezinta-publica-la-biblioteca-judeteana-lucian-blaga-alba-cercul-descriere-creativa-verbum-va-asteapta-in-ultima-zi-de-joi-din-fiecare-luna-5388022.html

4.9 Lansări de carte
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

http://proalba.ro/7-decembrie-lansarea-volumului-evocari-semnat-ioan-popa-la-casa-memoriala-lucian-blaga-dinlancram
https://ziarulunirea.ro/joi-7-decembrie-lansarea-volumului-evocari-autor-ioan-popa-la-casa-memoriala-lucian-blagadin-lancram-453177/
https://urbeamea.ro/albaiulia/joi-lansarea-volumului-evocari-scris-de-ioan-popa-la-casa-memoriala-lucian-blagadin-lancram/
https://ziarulunirea.ro/scriitorul-ioan-popa-nascut-la-rosia-de-secas-isi-lanseaza-volumul-evocari-la-casamemoriala-lucian-blaga-din-lancram-453149/
http://www.ziare.com/alba-iulia/stiri-actualitate/joi-7-decembrie-lansarea-volumului-evocari-autor-ioan-popa-la-casamemoriala-lucian-blaga-din-lancram-7073384
http://www.ziare.com/alba-iulia/eveniment/
http://www.ziarelive.ro/stiri/7-decembrie-lansarea-volumului-evocari-semnat-ioan-popa-la-casa-memoriala-lucianblaga-din-lancram.html
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8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.

http://www.ziarelive.ro/stiri/joi-7-decembrie-lansarea-volumului-evocari-autor-ioan-popa-la-casa-memoriala-lucianblaga-din-lancram.html
https://www.sebesinfo.ro/joi-7-decembrie-2017-scriitorul-ioan-popa-isi-lanseaza-volumul-evocari-la-casamemoriala-lucian-blaga-din-lancram-13646.html
www.rador.ro › calendarul zilei
http://albastiri.ro/zoo-ghicitori-la-gradinita-cu-program-prelungit-nr-11/
https://ziarulunirea.ro/marti-copilarim-si-zoo-ghicitorim-la-gradinita-nr-11-din-alba-i...
www.ziare.com/alba-iulia/articole/adolescenti+retinuti+alba+iulia
https://ziarulunirea.ro/foto-revista-istetii-lansata-la-zilele-copilariei-de-la-biblioteca-ju...
www.ziare.com/index.php?module=AmvcSLNews&id=6791359&lid=54
http://www.cjalba.ro/biblioteca-judeteana-lucian-blaga-alba-gazda-unui-eveniment-cultural-sportiv-inedit/
https://urbeamea.ro/albaiulia/sambata-lansarea-unei-carti-eveniment-voleiul-intre-laude-si-aplauze-jud-albasemnata-de-profesorul-mihai-fratila-la-biblioteca-judeteana-lucian-blaga-alba/
http://alba24.ro/sambata-biblioteca-judeteana-lucian-blaga-alba-gazda-unui-eveniment-cultural-sportiv-inedit607108.html
http://www.romania24.net/biblioteca-judeteana-lucian-blaga-alba-gazda-unui-eveniment-cultural-sportiv-ineditalba24/
http://transilvania24.ro/alba24-sambata-biblioteca-judeteana-lucian-blaga-alba-gazda-unui-eveniment-culturalsportiv-inedit/
http://albastiri.ro/eveniment-sportiv-cultural-la-biblioteca/
https://ziarulunirea.ro/lansare-de-carte-pentru-lumea-sportului-la-biblioteca-lucian-blaga-din-alba-voleiul-intrelaude-si-aplauze-de-prof-mihai-fratila-446238/
https://ziarulunirea.ro/foto-voleiul-intre-laude-si-aplauze-judetul-alba-cartea-profesorului-mihai-fratila-lansata-laalba-iulia-intreaga-istorie-a-voleiului-din-judet-intr-o-enciclopedie-de-447250/
http://www.ziare.com/alba-iulia/biblioteca-lucian-blaga/
http://albastiri.ro/vivat-voleiul-din-judetul-alba-vivat-gloriilor-din-acest-sport/
http://centruldepresa.ro/stiri/vivat-voleiul-din-judetul-alba-vivat-gloriilor-din-acest-sport
http://www.ziare.com/alba-iulia/stiri-actualitate/foto-voleiul-intre-laude-si-aplauze-judetul-alba-cartea-profesoruluimihai-fratila-lansata-la-alba-iulia-intreaga-istorie-a-voleiului-din-judet-intr-o-enciclopedie-de-peste-300-de-pagini7013552
http://revistadealba.ro/sambata-lansarea-unei-carti-eveniment-despre-istoria-voleiului-din-judetul-alba/
https://urbeamea.ro/albaiulia/foto-voleiul-intre-laude-si-aplauze-judetul-alba-cartea-semnata-de-profesorul-mihaifratila-a-fost-lansata-la-alba-iulia/
http://www.radiounirea.ro/biblioteca-judeteana-lucian-blaga-alba-gazda-unui-eveniment-cultural-sportiv-inedit-in-28octombrie-42527.html
http://alba24.ro/joi-lansare-de-carte-la-alba-iulia-elevul-paul-petre-isi-prezinta-al-doilea-roman-un-cerc-vicios600271.html
http://www.informatiadealba.ro/comunitate/alba-iulia-lansarea-cartii-un-cerc-vicios/
https://ziarulunirea.ro/joi-petre-paul-tanarul-scriitor-albaiulian-elev-la-colegiul-hcc-isi-lanseaza-cartea-un-cercvicios-eveniment-la-o-cafenea-din-oras-442989/
http://www.ziare.com/alba-iulia/stiri-actualitate/joi-lansare-de-carte-la-alba-iulia-elevul-paul-petre-isi-prezinta-aldoilea-roman-un-cerc-vicios-6972872
https://www.agerpres.ro/comunicate/2017/10/03/comunicat-de-presa-biblioteca-judeteana-lucian-blaga-alba-15-2507
https://urbeamea.ro/albaiulia/foto-video-un-cerc-vicios-cea-mai-recenta-carte-a-tanarului-albaiulian-petre-paul-afost-lansata-la-alba-iulia/
https://urbeamea.ro/albaiulia/?s=Petre+Paul
http://proalba.ro/tanarul-scriitor-albaulian-petre-paul-prezenta-onoranta-la-festivalul-international-de-cartetransilvania-de-la-cluj-napoca
http://proalba.ro/joi-la-alba-iulia-are-loc-lansarea-cartii-un-cerc-vicios-scrisa-de-petre-paul
http://revistadealba.ro/foto-tanarul-autor-albaiulian-petre-paul-si-prezentat-cea-mai-recenta-carte-un-cerc-vicios/
http://albastiri.ro/?s=petre+paul
http://www.buletindecarei.ro/2017/07/invitatia-despartamantului-astra-vasile-moga-sebes.html
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102. https://www.teiusinfo.ro/maine-7-noiembrie-2017-caravana-literara-a-bibliotecii-judetene-alba-va-poposi-la-caminulcultural-din-stremt-3338.html
103. http://centruldepresa.ro/stiri/maine-7-noiembrie-2017-caravana-literara-a-bibliotecii-judetene-alba-va-poposi-lacaminul-cultural-din-stremt
104. http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:KdssL5MbQngJ:guidealba.com/contact/+&cd=9&hl=ro&c
t=clnk&gl=ro
105. http://stirilocale24.ro/alba/radio-unirea-fm/scriitorii-din-judet-in-mijlocul-elevilor-caravana-literara-a-scriitorilor-inscoala-astazi-la-stremt-959816/

4.11 Expoziții de carte
1.
2.
3.
4.
5.

http://ziarulunirea.ro/traditiile-satului-romanesc-in-expozitiile-tematice-din-luna-august-de-la-biblioteca-judeteanalucian-blaga-alba-programul-434096/
http://alba24.ro/expozitii-de-carte-pe-tema-traditie-toata-luna-august-la-biblioteca-judeteana-lucian-blaga-albaprogramul-586996.html
http://albastiri.ro/bibliovacanta-continua-in-luna-august/
https://urbeamea.ro/albaiulia/biblioteca-judeteana-lucian-blaga-alba-expozitii-de-carte-pe-tema-traditie-toata-lunaaugust/
https://www.agerpres.ro/comunicate/2017/08/03/comunicat-de-presa-biblioteca-judeteana-lucian-blaga-alba-12-4955
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6.

http://www.radiounirea.ro/traditiile-satului-romanesc-in-expozitiile-tematice-de-la-biblioteca-judeteana-lucian-blagaalba-in-august-40842.html

4.14 Bibliobuzul în județul Alba
1. http://alba24.ro/foto-eveniment-la-scoala-din-sona-elevii-au-prezentat-momente-artistice-inspirate-din-operapoetului-george-cosbuc-603801.html
2. https://ziarulunirea.ro/foto-un-cosbuc-al-tuturor-activitate-dedicata-poetului-la-scoala-din-sona-diversemomente-cultural-artistice-pregatite-de-elevi-445310/
3. https://ziarulunirea.ro/colectiile-bibliotecii-judetene-lucian-blaga-alba-pleaca-la-drum-bibliobuzul-in-judetul-albaun-nou-proiect-ce-debuteaza-in-luna-octombrie-444738/
4. http://www.cjalba.ro/colectiile-bibliotecii-judetene-lucian-blaga-alba-pleaca-la-drum/
5. http://www.ziare.com/alba-iulia/stiri-actualitate/colectiile-bibliotecii-judetene-lucian-blaga-alba-pleaca-la-drumbibliobuzul-in-judetul-alba-un-nou-proiect-ce-debuteaza-in-luna-octombrie-6989431
6. http://www.ziare.com/alba-iulia/stiri-actualitate/de-luni-bibliobuzul-judetului-alba-pleaca-la-drum-va-poposi-insona-livezile-blaj-ocna-mures-si-alba-iulia-programul-6989726
7. urbeamea.ro/albaiulia/de-marti-colectiile-bibliotecii-judetene-lucian-blaga-alba-pleaca-la-drum-bibliobuzul-injudetul-alba-un-nou-proiect-ce-debuteaza-in-luna-octombrie/
8. http://stiritransilvania24.ro/alba/radio-unirea-fm/colectiile-bibliotecii-judetene-lucian-blaga-alba-pleaca-la-drumbibliobuzul-in-judetul-alba-un-nou-proiect-din-17-octombrie-197207/
9. https://www.aiudinfo.ro/bibliobusul-consiliului-judetean-alba-va-ajunge-in-aceasta-saptamana-la-copiii-dinrazboieni-si-livezile-9747.html
10. http://www.radiounirea.ro/colectiile-bibliotecii-judetene-lucian-blaga-alba-pleaca-la-drum-bibliobuzul-in-judetulalba-un-nou-proiect-din-17-octombrie-42285.html
11. http://www.presaonline.com/stiri/stiri-locale/colectiile-bibliotecii-judetene-lucian-blaga-alba-pleaca-la-drumbibliobuzul-in-judetul-alba-un-nou-proiect-ce-debuteaza-in-luna-octombrie-4259756.html
12. http://alba24.ro/de-luni-bibliobuzul-judetului-alba-pleaca-la-drum-va-poposi-in-sona-livezile-blaj-ocna-mures-sialba-iulia-programul-602856.html
13. http://alba24.ro/foto-eveniment-la-scoala-din-sona-elevii-au-prezentat-momente-artistice-inspirate-din-operapoetului-george-cosbuc-603801.html
14. https://ziarulunirea.ro/foto-un-cosbuc-al-tuturor-activitate-dedicata-poetului-la-scoala-din-sona-diversemomente-cultural-artistice-pregatite-de-elevi-445310/
15. https://ziarulunirea.ro/colectiile-bibliotecii-judetene-lucian-blaga-alba-pleaca-la-drum-bibliobuzul-in-judetul-albaun-nou-proiect-ce-debuteaza-in-luna-octombrie-444738/
16. http://www.cjalba.ro/colectiile-bibliotecii-judetene-lucian-blaga-alba-pleaca-la-drum/
17. http://www.ziare.com/alba-iulia/stiri-actualitate/colectiile-bibliotecii-judetene-lucian-blaga-alba-pleaca-la-drumbibliobuzul-in-judetul-alba-un-nou-proiect-ce-debuteaza-in-luna-octombrie-6989431
18. http://www.ziare.com/alba-iulia/stiri-actualitate/de-luni-bibliobuzul-judetului-alba-pleaca-la-drum-va-poposi-insona-livezile-blaj-ocna-mures-si-alba-iulia-programul-6989726
19. urbeamea.ro/albaiulia/de-marti-colectiile-bibliotecii-judetene-lucian-blaga-alba-pleaca-la-drum-bibliobuzul-injudetul-alba-un-nou-proiect-ce-debuteaza-in-luna-octombrie/
20. http://stiritransilvania24.ro/alba/radio-unirea-fm/colectiile-bibliotecii-judetene-lucian-blaga-alba-pleaca-la-drumbibliobuzul-in-judetul-alba-un-nou-proiect-din-17-octombrie-197207/
21. https://www.aiudinfo.ro/bibliobusul-consiliului-judetean-alba-va-ajunge-in-aceasta-saptamana-la-copiii-dinrazboieni-si-livezile-9747.html
22. http://www.radiounirea.ro/colectiile-bibliotecii-judetene-lucian-blaga-alba-pleaca-la-drum-bibliobuzul-in-judetulalba-un-nou-proiect-din-17-octombrie-42285.html
23. http://www.presaonline.com/stiri/stiri-locale/colectiile-bibliotecii-judetene-lucian-blaga-alba-pleaca-la-drumbibliobuzul-in-judetul-alba-un-nou-proiect-ce-debuteaza-in-luna-octombrie-4259756.html
24. http://alba24.ro/de-luni-bibliobuzul-judetului-alba-pleaca-la-drum-va-poposi-in-sona-livezile-blaj-ocna-mures-sialba-iulia-programul-602856.html

4.15 Seratele bibliotecii
1.
2.

http://albastiri.ro/seratele-bibliotecii-continua/
http://albastiri.ro/colectii-biblioteca-bibliobuz/

197

3.
4.
5.
6.
7.

http://www.cjalba.ro/biblioteca-judeteana-lucian-blaga-alba-spatiu-multicultural-al-schimburilor-de-idei-siexperiente-intre-membrii-comunitatii/
http://www.ziare.com/alba-iulia/stiri-actualitate/biblioteca-judeteana-lucian-blaga-alba-spatiu-multicultural-alschimburilor-de-idei-si-experiente-intre-membrii-comunitatii-vineri-o-noua-intalnire-in-cadrul-proiectului-seratelebibliotecii-6998046
https://urbeamea.ro/albaiulia/vineri-seratele-bibliotecii-judetene-lucian-blaga-alba-dialoguri-cu-cititorii-in-sala-delectura/
http://stiritransilvania24.ro/alba/biblioteca-judeteana-lucian-blaga-alba-spatiu-multicultural-al-schimburilor-de-idei-siexperiente-intre-membrii-comunitatii-vineri-o-noua-intalnire-in-cadrul-proiectului-198789/
http://alba24.ro/vineri-dialog-cu-cititorii-la-seratele-bibliotecii-judetene-lucian-blaga-alba-604367.html

6.2
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

Reuniuni științifice de profil

http://albastiri.ro/biblioteca-conferinta-bibliopublica/
https://www.agerpres.ro/comunicate/2017/04/26/comunicat-de-presa-biblioteca-judeteana-lucian-blaga-alba-17-5746
http://www.ziare.com/alba-iulia/stiri-actualitate/biblioteca-judeteana-lucian-blaga-alba-prezenta-la-lucrarileconferintei-bibliopublica-6723806
http://stiritransilvania24.ro/alba/biblioteca-judeteana-lucian-blaga-alba-prezenta-la-lucrarile-conferintei-bibliopublica130999/
http://www.ziarelive.ro/stiri/biblioteca-judeteana-lucian-blaga-alba-prezenta-la-lucrarile-conferintei-bibliopublica.html
http://ziarulunirea.ro/?x=7&y=7&s=bibliopublica
http://alba24.ro/foto-peste-75-de-bibliotecari-din-tara-au-participat-la-reuniunea-stiintifica-de-la-alba-iulia611934.html
http://www.cjalba.ro/prima-editie-a-reuniunilor-stiintifice-ale-bibliotecarilor-la-alba-iulia/
http://www.albacarolinatv.ro/prima-editie-reuniunilor-stiintifice-ale-bibliotecarilor-la-alba-iulia/
https://urbeamea.ro/albaiulia/foto-peste-75-de-bibliotecari-din-tara-au-fost-prezenti-la-reuniunea-stiintifica-de-laalba-iulia/
http://transilvania24.ro/alba24-foto-peste-75-de-bibliotecari-din-tara-au-participat-la-reuniunea-stiintifica-de-la-albaiulia/
http://www.ziare.com/alba-iulia/stiri-actualitate/peste-75-de-bibliotecari-din-toata-tara-la-alba-iulia-la-prima-editie-areuniunilor-stiintifice-ale-bibliotecarilor-7042173
http://www.ziare.com/alba-iulia/stiri-actualitate/directorul-bibliotecii-nationale-a-romaniei-vine-marti-la-alba-iulia-laconsultari-privind-proiectele-culturale-din-anul-2018-7039367
https://ziarulunirea.ro/peste-75-de-bibliotecari-din-toata-tara-la-alba-iulia-la-prima-editie-a-reuniunilor-stiintifice-alebibliotecarilor-449715/
https://www.facebook.com/www.Alba24.ro/posts/1559637904104057
http://www.ziarelive.ro/stiri/la-alba-iulia-a-avut-loc-reuniunea-stiintifica-a-bibliotecarilor-din-bibliotecile-publice.html
http://www.presaonline.com/stiri/stiri-locale/foto-peste-75-de-bibliotecari-din-ar-au-participat-la-reuniunea-tiin-ificde-la-alba-iulia-4291137.html
http://portalziare.ro/foto-peste-75-de-bibliotecari-din-tara-au-participat-la-reuniunea-stiintifica-de-la-alba-iulia7830802
http://stiriaz.ro/foto-peste-75-de-bibliotecari-din-tara-au-participat-la-reuniunea-stiintifica-de-la-alba-iulia-6795986
https://ziarulunirea.ro/directorul-bibliotecii-nationale-a-romaniei-vine-marti-la-alba-iulia-la-consultari-privindproiectele-culturale-din-anul-2018-449518/
http://proalba.ro/14-noiembrie-la-alba-iulia-prima-editie-reuniunilor-stiintifice-ale-bibliotecarilor
https://www.google.ro/search?safe=active&ei=unENWui6GIZaKe1tKgC&q=prima+editie+a+reuniunilor+stiintifice+a+bibliotecarilor&oq=prima+editie+a+reuniunilor+stiintifice+a
+bibliotecarilor&gs_l=psy-ab.3...1936.
http://www.presaonline.com/stiri/stiri-locale/peste-75-de-bibliotecari-din-toata-tara-la-alba-iulia-la-prima-editie-areuniunilor-stiintifice-ale-bibliotecarilor-4290900.html
http://i-stiri.ro/peste-75-de-bibliotecari-din-toata-tara-la-alba-iulia-la-prima-editie-reuniunilor-stiintifice-alebibliotecarilor-1506334
http://atlasfm.ro/foto-peste-75-de-bibliotecari-din-tara-au-participat-la-reuniunea-stiintifica-de-la-alba-iulia/
https://ziarulunirea.ro/managerul-bibliotecii-nationale-a-romaniei-la-alba-iulia-bibliotecile-sunt-subfinantate-iarunele-nu-au-mai-primit-bani-pentru-carti-de-multi-ani-449692/
https://www.youtube.com/watch?v=kNoXQorhMB8
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7.2
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Funcționalizare spații și clădire

http://proalba.ro/lucrari-de-reparatii-la-biblioteca-judeteana-lucian-blaga-alba-copiii-vor-putea-imprumuta-carti-dela-filialele-din-cetate-si-ampoi
http://ziarulunirea.ro/foto-biblioteca-judeteana-lucian-blaga-alba-imbraca-haina-noua-din-1-august-a-intrat-inreparatii-timp-de-doua-luni-434079/
http://alba24.ro/biblioteca-judeteana-lucian-blaga-alba-a-intrat-in-reparatii-sectia-de-imprumut-carte-pentru-copiiva-fi-mutata-la-filialele-din-cetate-si-ampoi-586985.html
https://urbeamea.ro/albaiulia/foto-biblioteca-judeteana-lucian-blaga-alba-imbraca-haina-noua-timp-de-doua-luniintra-in-reparatii/
http://revistadealba.ro/foto-lucrari-de-reparatie-la-sediul-bibliotecii-judetene-alba-cladirea-se-afla-intr-o-stareavansata-de-degradare/
http://www.radiounirea.ro/biblioteca-judeteana-lucian-blaga-alba-imbraca-haina-noua-din-august-au-inceput-lucraride-reparatii-40838.html

7.5 Parteneriate
1.
2.

https://www.dcnews.ro/bisericile-ortodoxe-romane-ti-din-voievodina_570160.html
https://alba24.ro/12-14-decembrie-biblioteca-lucian-blaga-alba-prezenta-la-un-simpozionul-stiintific-in-voievodina620130.html
3. http://albastiri.ro/biblioteca-judeteana-lucian-blaga-invitata-in-voievodina/
4. http://www.romania24.net/12-14-decembrie-biblioteca-lucian-blaga-alba-prezenta-la-un-simpozionul-stiintific-invoievodina/
5. https://ziarulunirea.ro/biblioteca-lucian-blaga-alba-participa-in-serbia-la-a-viii-a-editie-a-simpozionului-literatura-sipresa-in-banat-carte-editata-in-alba-va-fi-lansata-453834/
6. https://urbeamea.ro/albaiulia/12-14-decembrie-biblioteca-judeteana-lucian-blaga-alba-prezenta-la-zrenianinrepublica-serbia-la-viii-editie-simpozionului-stiintific-literatura-si-presa-banat/
7. http://alba24.ro/petrecere-de-halloween-la-filiala-cetate-a-bibliotecii-judetene-lucian-blaga-alba-607980.html
8. https://ziarulunirea.ro/petrecere-de-halloween-marti-la-filiala-cetate-a-bibliotecii-judetene-lucian-blaga-alba-447000/
9. http://www.ziare.com/alba-iulia/stiri-actualitate/petrecere-de-halloween-maresi-la-filiala-cetate-a-bibliotecii-judetenelucian-blaga-alba-7012032
10. http://transilvania24.ro/alba24-petrecere-de-halloween-la-filiala-cetate-a-bibliotecii-judetene-lucian-blaga-alba/
11. https://allevents.in/municipiul%20alba%20iulia/petrecere-halloween/1003557509783860

8.1 Lucian Blaga
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
a.
10.
11.
12.
13.

http://proalba.ro/23-24-noiembrie-zilele-bibliotecii-judetene-lucian-blaga-alba-programul-evenimentului
http://alba24.ro/23-24-noiembrie-zilele-bibliotecii-judetene-lucian-blaga-alba-expozitii-prezentari-de-carte-si-altele613545.html
http://www.radiounirea.ro/zilele-bibliotecii-judetene-lucian-blaga-alba-23-24-noiembrie-2017-43442.html
http://albastiri.ro/zilele-bibliotecii-judetene-lucian-blaga-alba/
http://www.ziare.com/alba-iulia/stiri-actualitate/23-24-noiembrie-zilele-bibliotecii-judetene-lucian-blaga-alba-2017programul-manifestarilor-7050288
https://ziarulunirea.ro/23-24-noiembrie-zilele-bibliotecii-judetene-lucian-blaga-alba-2017-programul-manifestarilor450548/
https://urbeamea.ro/albaiulia/23-24-noiembrie-zilele-bibliotecii-judetene-lucian-blaga-alba-2017-expozitii-prezentaride-carte-cafenea-culturala-si-multe-surprize-program/
https://www.agerpres.ro/comunicate/2017/11/20/comunicat-de-presa-biblioteca-judeteana-lucian-blaga-alba-14-5116
http://revistadealba.ro/23-24-noiembrie-evenimente-dedicate-zilelor-bibliotecii-judetene-lucian-blaga-alba-program/
https://ziarulunirea.ro/foto-peste-500-de-persoane-in-prima-zi-la-zilele-bibliotecii-lucian-blaga-alba-ropotele-deaplauze-pentru-actorul-dorel-visan-451329/
https://www.goldfmromania.ro/categorie-stiri/stiri-locale-din-alba/joi-dorel-visan-recital-extraordinar-la-zilelebibliotecii-judetene-lucian-blaga--alba.html
http://www.cjalba.ro/zilele-bibliotecii-judetene-lucian-blaga-alba-alba-iulia-23-24-noiembrie-2017/
http://proalba.ro/zilele-bibliotecii-lucian-blaga-alba-un-eveniment-pentru-intreaga-comunitate
http://proalba.ro/23-24-noiembrie-zilele-bibliotecii-judetene-lucian-blaga-alba-programul-evenimentului
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14. http://alba24.ro/23-24-noiembrie-zilele-bibliotecii-judetene-lucian-blaga-alba-expozitii-prezentari-de-carte-si-altele613545.html
15. http://www.radiounirea.ro/zilele-bibliotecii-judetene-lucian-blaga-alba-23-24-noiembrie-2017-43442.html
16. http://albastiri.ro/zilele-bibliotecii-judetene-lucian-blaga-alba/
17. http://www.ziare.com/alba-iulia/stiri-actualitate/23-24-noiembrie-zilele-bibliotecii-judetene-lucian-blaga-alba-2017programul-manifestarilor-7050288
18. https://ziarulunirea.ro/23-24-noiembrie-zilele-bibliotecii-judetene-lucian-blaga-alba-2017-programul-manifestarilor450548/
19. https://urbeamea.ro/albaiulia/23-24-noiembrie-zilele-bibliotecii-judetene-lucian-blaga-alba-2017-expozitii-prezentaride-carte-cafenea-culturala-si-multe-surprize-program/
20. https://www.agerpres.ro/comunicate/2017/11/20/comunicat-de-presa-biblioteca-judeteana-lucian-blaga-alba-14-5116
21. http://revistadealba.ro/23-24-noiembrie-evenimente-dedicate-zilelor-bibliotecii-judetene-lucian-blaga-alba-program/
22. https://www.goldfmromania.ro/categorie-stiri/stiri-locale-din-alba/joi-dorel-visan-recital-extraordinar-la-zilelebibliotecii-judetene-lucian-blaga--alba.html
23. http://www.cjalba.ro/zilele-bibliotecii-judetene-lucian-blaga-alba-alba-iulia-23-24-noiembrie-2017/
24. http://albastiri.ro/prima-zi-a-bibliotecii-judetene-lucian-blaga-alba-incheiata-in-ropote-de-aplauze/
25. https://urbeamea.ro/albaiulia/foto-zilele-bibliotecii-lucian-blaga-alba-un-eveniment-pentru-intreaga-comunitate/
26. https://urbeamea.ro/albaiulia/foto-prima-zi-a-bibliotecii-judetene-lucian-blaga-alba-incheiata-in-ropote-de-aplauze/
27. http://atlasfm.ro/foto-peste-o-mie-de-vizitatori-zeci-de-activitati-si-surprize-la-zilele-bibliotecii-lucian-blaga-alba/
28. http://alba24.ro/joi-dorel-visan-recital-extraordinar-la-zilele-bibliotecii-judetene-lucian-blaga-alba-613891.html
29. https://www.ziarelive.ro/stiri/joi-dorel-visan-recital-extraordinar-la-zilele-bibliotecii-judetene-lucian-blaga-alba.html
30. https://www.stirilazi.ro/joi-dorel-visan-recital-extraordinar-la-zilele-bibliotecii-judetene-lucian-blaga--alba.html
31. https://www.goldfmromania.ro/categorie-stiri/stiri-locale-din-alba/joi-dorel-visan-recital-extraordinar-la-zilelebibliotecii-judetene-lucian-blaga--alba.html
32. http://www.cjalba.ro/dorel-visan-la-zilele-bibliotecii-judetene-lucian-blaga-alba/
33. http://albastiri.ro/cartea-si-dorel-visan-vedete-ale-zilelor-bibliotecii-judetene-lucian-blaga-alba/
34. https://ziarulunirea.ro/joi-recital-extraordinar-dorel-visan-si-lansarea-cartii-cantece-pentru-glas-si-toaca-la-salaunirii-din-alba-iulia-450810/
35. http://www.ziare.com/alba-iulia/stiri-actualitate/joi-recital-extraordinar-dorel-visan-si-lansarea-cartii-cantece-pentruglas-si-toaca-la-sala-unirii-din-alba-iulia-7053135
36. http://transilvania24.ro/alba24-joi-dorel-visan-recital-extraordinar-la-zilele-bibliotecii-judetene-lucian-blaga-alba/
37. http://www.romania24.net/joi-dorel-visan-recital-extraordinar-la-zilele-bibliotecii-judetene-lucian-blaga-alba/
38. https://urbeamea.ro/albaiulia/joi-dorel-visan-prezent-la-zilele-bibliotecii-judetene-lucian-blaga-alba/

8.2 Mihai Eminescu
1.
2.

https://www.agerpres.ro/comunicate/2018/01/12/comunicat-de-presa-biblioteca-judeteana-lucian-blaga-alba--35443
https://ziarulunirea.ro/ziua-culturii-nationale-sarbatorita-de-biblioteca-judeteana-lucian-blaga-alba-in-15-ianuarieprogramul-457265/
3. http://albastiri.ro/ziua-culturii-nationale-sarbatorita-de-biblioteca-judeteana-lucian-blaga-alba/
4. http://www.ziarelive.ro/stiri/ziua-culturii-nationale-sarbatorita-de-biblioteca-judeteana-lucian-blaga-alba-in-15ianuarie-programul.html
5. http://www.ziarelive.ro/stiri/luni-15-ianuarie-2018-la-biblioteca-judeteana-lucian-blaga-din-alba-iulia-va-fi-marcataziua-culturii-nationale-vezi-programul.html
6. https://urbeamea.ro/albaiulia/luni-ziua-culturii-nationale-sarbatorita-de-biblioteca-judeteana-lucian-blaga-albaprogramul-manifestarilor/
7. http://stiritransilvania24.ro/alba/alba-iulia/luni-15-ianuarie-2018-la-biblioteca-judeteana-lucian-blaga-din-alba-iuliava-fi-marcata-ziua-culturii-nationale-vezi-programul-228954/
8. https://www.ziare-pe-net.ro/stiri/ziua-culturii-nationale-sarbatorita-de-biblioteca-judeteana-lucian-blaga-alba5735727.html
9. https://www.dcnews.ro/eminescu-comemorat-in-bibliobuz_574769.html
10. http://www.amosnews.ro/ziua-culturii-nationale-sarbatorita-de-biblioteca-judeteana-lucian-blaga-alba-2018-01-12
11. http://www.ziare.com/alba-iulia/articole/biblioteca+judeteana+lucian+blaga+alba+iulia
12. https://www.agerpres.ro/cultura/2018/01/14/ziua-culturii-nationale-marcata-in-tara-prin-diferite-manifestari-grupaj-36106
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13. http://www.albaiulianul.ro/cultura/item/6693-ziua-culturii-nationale-sarbatorita-de-biblioteca-judeteana-lucian-blagaalba.html
14. https://alba24.ro/ziua-culturii-nationale-15-ianuarie-mihai-eminescu-sarbatorita-la-alba-iulia-programulmanifestarilor-626846.html
15. http://www.cjalba.ro/ziua-culturii-nationale-sarbatorita-de-biblioteca-judeteana-lucian-blaga-alba/
16. http://revistadealba.ro/luni-ziua-culturii-nationale-marcata-la-alba-iulia-printr-o-serie-de-evenimente/

8.3 Cafenea culturală – Aniversări culturale
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

https://www.dcnews.ro/scriitori-in-coala-i-cafeneaua-culturala-aniversara_570914.html?
https://ziarulunirea.ro/cafeneaua-culturala-aniversara-si-caravana-literara-a-scriitorilor-in-scoala-ultimele-editii-dinacest-an-ale-proiectelor-454384/
https://ziarulunirea.ro/foto-caravana-literara-a-scriitorilor-in-scoala-a-ajuns-la-colegiul-militar-mihai-viteazul-dinalba-iulia-454678/
https://alba24.ro/cafeneaua-culturala-aniversara-si-caravana-literara-a-scriitorilor-in-scoli-ultimele-editii-din-acestan-621258.html
https://urbeamea.ro/albaiulia/17-18-decembrie-cafeneaua-culturala-aniversara-si-caravana-literara-scriitorilorscoala-ultimele-editii-la-hotel-cetate-din-alba-iulia-si-colegiul-national-m/
http://www.diacaf.com/stiri/local/alba/cafeneaua-culturala-aniversara-si-caravana-literara-a-scriitorilorin_67408479.html
http://www.ziarelive.ro/stiri/foto-caravana-literara-a-scriitorilor-in-scoala-a-ajuns-la-colegiul-militar-mihai-viteazuldin-alba-iulia.html
http://albastiri.ro/astazi-de-la-ora-18-00-ultima-cafenea-culturala-aniversara/
http://albastiri.ro/cafenea-culturala-aniversara/
http://proalba.ro/biblioteca-judeteana-lucian-blaga-alba-aniverseaza-personalitati-culturale-ale-judetului-albarecunoastere-pentru-stefan-dinica-cornel-nistea-si-ioan-popa
https://ziarulunirea.ro/biblioteca-judeteana-lucian-blaga-aniverseaza-personalitatile-culturale-ale-judetului-alba-luniprima-editie-a-cafenelei-culturale-aniversare-din-acest-an-la-hotel-cetate-437007/
http://www.ziare.com/alba-iulia/stiri-actualitate/biblioteca-judeteana-lucian-blaga-aniverseaza-personalitatileculturale-ale-judetului-alba-luni-prima-editie-a-cafenelei-culturale-aniversare-din-acest-an-la-hotel-cetate-6904086
https://www.ziarelive.ro/stiri/biblioteca-judeteana-lucian-blaga-aniverseaza-personalitatile-culturale-ale-judetuluialba-luni-prima-editie-a-cafenelei-culturale-aniversare-din-acest-an-la-hotel-cetate.html
http://www.presaonline.com/stiri/stiri-locale/biblioteca-judeteana-lucian-blaga-aniverseaza-personalitatile-culturaleale-judetului-alba.-luni-prima-editie-a-cafenelei-culturale-aniversare-din-acest-an-la-hotel-cetate-4216913.html
https://www.ziare-pe-net.ro/stiri/biblioteca-judeteana-lucian-blaga-alba-aniverseaza-personalitati-culturale-alejudetului-alba-recunoastere-pentru-tefan-dinica-cornel-niste
http://www.cjalba.ro/cafenea-culturala-aniversara/
http://alba24.ro/luni-cafenea-culturala-aniversara-la-alba-iulia-diplome-pentru-scriitorii-stefan-dinica-cornel-nisteasi-ioan-popa-590667.html
https://urbeamea.ro/albaiulia/luni-cafenea-culturala-aniversara-la-hotel-cetate-din-alba-iulia-biblioteca-judeteanalucian-blaga-aniverseaza-personalitatile-culturale-ale-judetului-alba/
http://www.radiounirea.ro/cafenea-culturala-aniversara-in-28-august-la-alba-iulia-41088.html
http://www.cjalba.ro/cafenea-culturala-aniversara/
https://ziarulunirea.ro/luni-cafenea-culturala-aniversara-la-alba-iulia-biblioteca-judeteana-lucian-blaga-albasarbatoreste-personalitatile-culturale-din-judet-nascute-in-lunile-septembrie-si-octombrie-444446/
http://www.ziare.com./alba-iulia/stiri-actualitate/luni-cafenea-culturala-aniversara-la-alba-iulia-biblioteca-judeteanalucian-blaga-alba-sarbatoreste-personalitatile-culturale-din-judet-nascute-in-lunile-septembrie-si-octombrie6986193
http://www.presaonline.com/stiri/stiri-locale/luni-cafenea-culturala-aniversara-la-alba-iulia.-biblioteca-judeteanalucian-blaga-alba-sarbatoreste-personalitatile-culturale-din-judet-nascute-in-lunile-septembrie-si-octombrie4257553.html
http://stiritransilvania24.ro/alba/luni-cafenea-culturala-aniversara-la-alba-iulia-biblioteca-judeteana-lucian-blagaalba-sarbatoreste-personalitatile-culturale-din-judet-nascute-in-lunile-septembrie-si-octombrie-196112/
http://revistadealba.ro/diplome-aniversare-oferite-unor-oameni-emblematici-pentru-patrimoniul-cultural-din-alba/
http:/alba24.ro/luni-biblioteca-judeteana-lucian-blaga-alba-aniverseaza-personalitatile-culturale-diplome-simomente-muzicale-la-alba-iulia-602567.html
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27. http://www.ziarelive.ro/stiri/luni-cafenea-culturala-aniversara-la-alba-iulia-biblioteca-judeteana-lucian-blaga-albasarbatoreste-personalitatile-culturale-din-judet-nascute-in-lunile-septembrie-si-octombrie.html
28. http://www.diacaf.com/stiri/local/alba/luni-biblioteca-judeteana-lucian-blaga-alba-aniverseaza-personalitati-culturale
64614742.html
29. http://albastiri.ro/cafenea-culturala-aniversara-2/
30. http://urbeamea.ro/albaiulia/luni-cafenea-culturala-aniversara-la-hotel-cetate-din-alba-iulia-biblioteca-judeteanalucian-blaga-aniverseaza-personalitatile-culturale-care-au-avut-un-important-aport-la-imbogatir/
31. http://wwwcjalba.ro/cafenea-culturala-aniversara-2/
32. http://www.radiounirea.ro/luni-a-2-a-editie-a-cafenelei-culturale-personalitatile-judetului-nascute-in-lunileseptembrie-si-octombrie-aniversate-in-cadrul-evenimentului-42239.html
33. http://albastiri.ro/cafenea-culturala-aniversara/
34. http://proalba.ro/biblioteca-judeteana-lucian-blaga-alba-aniverseaza-personalitati-culturale-ale-judetului-albarecunoastere-pentru-stefan-dinica-cornel-nistea-si-ioan-popa
35. https://ziarulunirea.ro/biblioteca-judeteana-lucian-blaga-aniverseaza-personalitatile-culturale-ale-judetului-alba-luniprima-editie-a-cafenelei-culturale-aniversare-din-acest-an-la-hotel-cetate-437007/
36. http://www.ziare.com/alba-iulia/stiri-actualitate/biblioteca-judeteana-lucian-blaga-aniverseaza-personalitatileculturale-ale-judetului-alba-luni-prima-editie-a-cafenelei-culturale-aniversare-din-acest-an-la-hotel-cetate-6904086
37. https://www.ziarelive.ro/stiri/biblioteca-judeteana-lucian-blaga-aniverseaza-personalitatile-culturale-ale-judetuluialba-luni-prima-editie-a-cafenelei-culturale-aniversare-din-acest-an-la-hotel-cetate.html
38. http://www.presaonline.com/stiri/stiri-locale/biblioteca-judeteana-lucian-blaga-aniverseaza-personalitatile-culturaleale-judetului-alba.-luni-prima-editie-a-cafenelei-culturale-aniversare-din-acest-an-la-hotel-cetate-4216913.html
39. https://www.ziare-pe-net.ro/stiri/biblioteca-judeteana-lucian-blaga-alba-aniverseaza-personalitati-culturale-alejudetului-alba-recunoastere-pentru-tefan-dinica-cornel-niste
40. http://www.cjalba.ro/cafenea-culturala-aniversara/
41. http://alba24.ro/luni-cafenea-culturala-aniversara-la-alba-iulia-diplome-pentru-scriitorii-stefan-dinica-cornel-nisteasi-ioan-popa-590667.html
42. https://urbeamea.ro/albaiulia/luni-cafenea-culturala-aniversara-la-hotel-cetate-din-alba-iulia-biblioteca-judeteanalucian-blaga-aniverseaza-personalitatile-culturale-ale-judetului-alba/
43. http://www.radiounirea.ro/cafenea-culturala-aniversara-in-28-august-la-alba-iulia-41088.html
44. http://www.cjalba.ro/cafenea-culturala-aniversara/
45. https://www.dcnews.ro/scriitori-in-coala-i-cafeneaua-culturala-aniversara_570914.html?
46. https://ziarulunirea.ro/cafeneaua-culturala-aniversara-si-caravana-literara-a-scriitorilor-in-scoala-ultimele-editii-dinacest-an-ale-proiectelor-454384/
47. https://ziarulunirea.ro/foto-caravana-literara-a-scriitorilor-in-scoala-a-ajuns-la-colegiul-militar-mihai-viteazul-dinalba-iulia-454678/
48. https://alba24.ro/cafeneaua-culturala-aniversara-si-caravana-literara-a-scriitorilor-in-scoli-ultimele-editii-din-acestan-621258.html
49. https://urbeamea.ro/albaiulia/17-18-decembrie-cafeneaua-culturala-aniversara-si-caravana-literara-scriitorilorscoala-ultimele-editii-la-hotel-cetate-din-alba-iulia-si-colegiul-national-m/
50. http://www.diacaf.com/stiri/local/alba/cafeneaua-culturala-aniversara-si-caravana-literara-a-scriitorilorin_67408479.html
51. http://www.ziarelive.ro/stiri/foto-caravana-literara-a-scriitorilor-in-scoala-a-ajuns-la-colegiul-militar-mihai-viteazuldin-alba-iulia.html
52. http://albastiri.ro/astazi-de-la-ora-18-00-ultima-cafenea-culturala-aniversara/

8.5 Cultura suport
1.
2.
3.
4.
5.
6.

http://proalba.ro/9-iunie-sunteti-poftiti-la-gala-poeziei-romanesti-contemporane-lista-lui-manolescu-pe-aleeamuzeului-national-al-unirii-din-alba-iulia
http://proalba.ro/la-lancram-a-fost-decernat-premiul-national-pentru-poezie-lucian-blaga-distinctia-i-a-revenit-luiadrian-popescu-originar-din-cluj-napoca
http://albastiri.ro/la-122-de-ani-de-la-nasterea-poetului-luminii-s-a-acordat-premiul-national-pentru-poezie-lucianblaga/
http://alba24.ro/9-mai-premiul-national-pentru-poezie-lucian-blaga-decernat-in-prima-editie-la-casa-memoriala-apoetului-din-lancram-565192.htm
http://www.cjalba.ro/premiul-national-pentru-poezie-lucian-blaga/
http://www.clujulcultural.ro/poetul-adrian-popescu-castigat-premiul-national-lucian-blaga/
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7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

http://www.informatiadealba.ro/comunitate/premiul-national-lucian-blaga-a-fost-acordat-scriitorului-adrian-popescu/
http://www.uniuneascriitorilor.ro/2017-03-06-premiul-national-de-poezie-lucian-blaga-pentru-opera-omnia
http://www.ziarulfaclia.ro/premiul-national-pentru-poezie-lucian-blaga-decernat-poetului-clujeanhttp://www.radiocluj.ro/2017/05/10/premiul-national-pentru-poezie-lucian-blaga-ajunge-la-cluj/
http://ziarulunirea.ro/foto-premiul-national-pentru-poezie-lucian-blaga-opera-omnia-decernat-la-casa-memorialadin-lancram-distinctia-i-a-revenit-poetului-adrian-popescu-din-cluj-napoca-420869/
http://www.romania24.net/9-mai-premiul-national-pentru-poezie-lucian-blaga-decernat-in-prima-editie-la-casamemoriala-a-poetului-din-lancram
http://actualdecluj.ro/premiu-national-pentru-poezie-il-primeste-un-clujean/
http://www.ziare.com/alba-iulia/stiri-actualitate/9-mai-premiul-national-pentru-poezie-lucian-blaga-opera-omniaprima-editie-gala-si-regal-poetic-la-lancram-6736452
https://www.agerpres.ro/comunicate/2017/05/10/comunicat-de-presa-biblioteca-judeteana-lucian-blaga-10-43-49
###

Listă apariții în presa electronică 2018
4.14Bibliobusul în județul Alba
1. https://urbeamea.ro/albaiulia/joi-bibliobuzul-bibliotecii-judetene-lucian-blaga-alba-poposeste-la-ohaba/
2. http://i-ziare.ro/joi-sebastian-popescu-bursier-al-fundatiei-comunitare-alba-isi-va-lansa-primul-volum-de-poeziirascruce-6948482
3. http://albastiri.ro/bibliobuzul-bibliotecii-judetene-lucian-blaga-alba-poposeste-la-ohaba/
4. https://www.dcnews.ro/bibliobuzul-bibliotecii-jude-ene-lucian-blaga-a-pornit-la-drum_588476.html
5. http://www.ziare.com/alba-iulia/stiri-actualitate/bibliobuzul-bibliotecii-judetene-lucian-blaga-alba-poposeste-la-ohabala-manifestarea-cultural-educativa-cartea-universul-cunoasterii-7245681
6. https://ziarulunirea.ro/bibliobuzul-bibliotecii-judetene-lucian-blaga-alba-poposeste-la-ohaba-la-manifestarea-culturaleducativa-cartea-universul-cunoasterii-470486/
7. https://www.facebook.com/www.ziarulunirea.ro/posts/1752372541490853
8. http://i-ziare.ro/bibliobuzul-bibliotecii-judetene-lucian-blaga-alba-poposeste-la-ohaba-la-manifestarea-culturaleducativa-6950684
9. http://www.radiounirea.ro/bibliobuzul-bibliotecii-judetene-lucian-blaga-alba-poposeste-la-ohaba-in-19-aprilie47698.html
10. http://www.cjalba.ro/bibliobuzul-bibliotecii-judetene-lucian-blaga-alba-poposeste-la-ohaba/
11. https://urbeamea.ro/albaiulia/jucarii-si-carti-pentru-copii-campanie-a-bibliotecii-judetene-lucian-blaga-alba/
12. https://www.agerpres.ro/comunicate/2018/05/10/comunicat-de-presa-biblioteca-judeteana-lucian-blaga-alba--106284
13. https://www1.agerpres.ro/comunicate/2018/05/10/comunicat-de-presa-biblioteca-judeteana-lucian-blaga-alba-18-2111
14. https://www.stirilazi.ro/jucarii-si-carti-pentru-copii--distribuite-la-ateliere-creative-in-bibliobuzul-din-judetul-alba.html
15. https://alba24.ro/jucarii-si-carti-pentru-copii-distribuite-la-ateliere-creative-in-bibliobuzul-din-judetul-alba-651154.html
16. https://alba24.ro/categorie/actualitate
17. https://ziarulunirea.ro/jucarii-si-carti-pentru-copii-in-bibliobuzul-judetului-alba-campanie-de-strangere-de-donatii-sidistribuirea-acestora-copiilor-nevoiasi-organizata-de-biblioteca-judeteana-4740
18. https://www.ziarelive.ro/stiri/jucarii-si-carti-pentru-copii-distribuite-la-ateliere-creative-in-bibliobuzul-din-judetulalba.html
19. http://www.amosnews.ro/jucarii-si-carti-pentru-copii-campanie-bibliotecii-judetene-lucian-blaga-alba-2018-05-11
20. http://www.diacaf.com/stiri/local/alba/jucarii-si-carti-pentru-copii-distribuite-la-ateliere-creative_73096702.html
21. http://stiritransilvania24.ro/alba/jucarii-si-carti-pentru-copii-in-bibliobuzul-judetului-alba-campanie-de-strangere-dedonatii-si-distribuirea-acestora-copiilor-nevoiasi-organizata-de-biblioteca-judeteana-274451/
22. https://www.ziare-pe-net.ro/stiri/jucarii-si-carti-pentru-copii-campanie-a-bibliotecii-judetene-lucian-blaga-alba5889307.html
23. http://www.albaiulianul.ro/cultura/item/6783-jucarii-si-carti-pentru-copii-campanie-a-bibliotecii-judetene-lucian-blagaalba.html
24. https://urbeamea.ro/albaiulia/joi-sarbatoarea-copilariei-la-biblioteca-judeteana-lucian-blaga-alba-program/
25. http://proalba.ro/sarbatoarea-copilariei-la-biblioteca-judeteana-lucian-blaga-alba
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26. https://ziarulunirea.ro/sarbatoarea-copilariei-la-biblioteca-judeteana-lucian-blaga-alba-ateliere-creative-lecturiinteractive-si-serbare-476721/
27. http://www.ziare.com/alba-iulia/stiri-actualitate/sarbatoarea-copilariei-la-biblioteca-judeteana-lucian-blaga-albaateliere-creative-lecturi-interactive-si-serbare-7297332
28. http://stiritransilvania24.ro/alba/sarbatoarea-copilariei-la-biblioteca-judeteana-lucian-blaga-alba-ateliere-creativelecturi-interactive-si-serbare-281769/+&cd=8&hl=ro&ct=clnk&gl=ro
29. https://www.ziarelive.ro/stiri/sarbatoarea-copilariei-la-biblioteca-judeteana-lucian-blaga-alba.html
30. http://www.cjalba.ro/sarbatoarea-copilariei-la-biblioteca-judeteana-lucian-blaga-alba/
31. http://alba7.ro/sarbatoarea-copilariei-la-biblioteca-judeteana-lucian-blaga-alba/

1.3.Bibliovacanța
1. http://www.radiounirea.ro/biblioteca-judeteana-lucian-blaga-alba-da-startul-bibliovacantei-prima-actiune-in-12-iunie49296.html
2. http://stiritransilvania24.ro/alba/radio-unirea-fm/biblioteca-judeteana-lucian-blaga-alba-da-startul-bibliovacanteiprima-actiune-in-12-iunie-286939/
3. https://urbeamea.ro/albaiulia/din-12-iunie-vine-vacanta-cu-bibliovacanta-la-biblioteca-judeteana-lucian-blaga-alba/
4. http://stirilocale24.ro/alba/radio-unirea-fm/biblioteca-judeteana-lucian-blaga-alba-da-startul-bibliovacantei-primaactiune-in-12-iunie-1105786/
5. http://albastiri.ro/?s=+biblioteca+judeteana+da+startul+la+bibliovacanta
6. http://proalba.ro/proiect-inedit-derulat-luna-iulie-la-biblioteca-judeteana-lucian-blaga-alba
7. https://ziarulunirea.ro/lansare-de-film-vineri-in-sala-de-lectura-a-bibliotecii-judetene-lucian-blaga-alba-actorii-suntcopii-si-tineri-pasionati-de-film-din-alba-484558/
8. http://www.radiounirea.ro/copii-si-tineri-pasionati-de-film-la-bibliovacanta-proiect-inedit-al-bibliotecii-judetene-lucianblaga-alba-50333.html
9. www.stirilocale.info.ro/.../copii-si-tineri-pasionati-de-film-la-bibliovacanta-proiect-inedit-al-...
10. www.stiritransilvania24.ro/alba/radio-unirea-fm/copii-si-tineri-pasionati-de-film-la-bibliovacanta-proiect-inedit-albibliotecii-judetene-lucian-blaga-alba
11. www.agerpres.ro/comunicate/2018/07/26/comunicat-de-presa-biblioteca-judeteana-lucian-blaga-alba
12. https://alba24.ro/copiii-si-tinerii-din-alba-pasionati-de-film-au-protagonisti-intr-un-film-regizat-de-tanara-suedeza667024.html
13. www.ziare.com/alba-iulia/stiri-actualitate/lansare-de-film-vineri-in-sala-de-lectura-a-bibliotecii-judetene-lucian-blagaactorii-sunt-copii-si-tineri-pasionati-de-film-din-alba
14. www.radiotvunirea.com/ct-menu-item-29/1295-2018-07-24-22-17-15%3Flang%3D+&cd=14&hl=ro&ct=clnk&gl=ro
15. www.ziarelive.ro/stiri/copiii-si-tinerii-din-alba-pasionati-de-film-au-protagonisti-intr-un-film-regizat-de-tanarasuedeza.html+&cd=22&hl=ro&ct=clnk&gl=ro
16. www.stirilazi.ro/copiii-si-tinerii-din-alba-pasionati-de-film-au-protagonisti-intr-un-film-regizat-de-tanara-suedeza.html
17. www.ultimele-stiri.eu/articol/copiii-si-tinerii-din-alba-pasionati-de-film-au-protagonisti-intr-un-film-regizat-de-tanarasuedeza/4426752
18. http://albastiri.ro/bibliovacanta-copii-tineri-film/
19. https://urbeamea.ro/albaiulia/foto-copii-si-tineri-pasionati-de-film-la-bibliovacanta/
20. http://www.cjalba.ro/copii-si-tineri-pasionati-de-film-la-bibliovacanta/
21. http://atlasfm.ro/copiii-si-tinerii-din-alba-pasionati-de-film-au-protagonisti-intr-un-film-regizat-de-tanara-suedeza/
22. 1.https://urbeamea.ro/albaiulia/marti-citim-si-ne-jucam-impreuna-activitati-la-casa-de-tip-familial-speranta-copiilor-dincugir/
23. 2.
https://www.dcnews.ro/citim-si-ne-jucam-impreuna-la-cugir_609010.html
24. 3.https://www.agerpres.ro/comunicate/2018/08/20/comunicat-de-presa-biblioteca-judeteana-lucian-blaga-alba-162904
25. 4.http://www.ziare.com/alba-iulia/stiri-actualitate/biblioteca-judeteana-lucian-blaga-alba-aproape-de-copiii-de-la-casade-tip-familial-speranta-copiilor-din-cugir-aproape-de-tine-o-serie-de-proiecte-ce-se-adreseaza-copiilor-si-tinerilorinstitutionalizati-sau-cu-nevoi-speciale-7386147
26. 5.https://ziarulunirea.ro/biblioteca-judeteana-lucian-blaga-alba-aproape-de-copiii-de-la-casa-de-tip-familial-sperantacopiilor-din-cugir-aproape-de-tine-o-serie-de-proiecte-ce-se-adr-487441/
27. 6.https://stiritransilvania24.ro/alba/radio-unirea-fm/aproape-de-tine-proiect-pentru-copii-si-tineri-institutionalizati-saucu-nevoi-speciale-astazi-la-casa-de-tip-familial-speranta-copiilor-cugir
28. 7.http://centruldepresa.ro/stiri/aproape-de-tine-proiect-pentru-copii-si-tineri-institutionalizati-sau-cu-nevoi-specialeastazi-la-casa-de-tip-familial-speranta-copiilor-cugir
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29. http://www.radiounirea.ro/aproape-de-tine-proiect-pentru-copii-si-tineri-institutionalizati-sau-cu-nevoi-speciale-astazila-casa-de-tip-familial-speranta-copiilor-cugir-50875.html

8.3. Cafeneaua Culturală – Aniversări Culturale
199.
http://proalba.ro/poetul-aurel-pantea-va-fi-aniversat-de-ziua-mondiala-a-poeziei-la-centrul-cultural-castelsancrai
200.
http://albastiri.ro/8711-2/
201.
https://www.dcnews.ro/poetul-aurel-pantea-la-ceas-aniversar-de-ziua-mondiala-a-poeziei_584549.html
202.
http://www.ziare.com/alba-iulia/stiri-actualitate/poetul-aurel-pantea-la-ceas-aniversar-de-ziua-mondiala-apoeziei-eveniment-miercuri-la-centrul-cultural-castel-sancrai-organizat-de-biblioteca-judeteana-si-cj-alba-7206811
203.
http://www.infoziare.ro/stire/17583890/Poetul+Aurel+Pantea+la+ceas+aniversar+de+Ziua+Mondial%C4%83+a
+Poeziei
204.
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:pONR2kS85VcJ:stirilocale24.ro/alba/poetul-aurelpantea-la-ceas-aniversar-de-ziua-mondiala-a-poeziei-eveniment-miercuri-la-centrul-cultural-castel-sancrai-organizat-debiblioteca-judeteana-si-cj-alba-1048430/+&cd=4&hl=ro&ct=clnk&gl=ro
205.
http://www.ziarelive.ro/stiri/poetul-aurel-pantea-va-fi-aniversat-de-ziua-mondiala-a-poeziei-la-centrul-culturalcastel-sancrai.html
206.
https://ziarulunirea.ro/poetul-aurel-pantea-la-ceas-aniversar-de-ziua-mondiala-a-poeziei-eveniment-miercuri-lacentrul-cultural-castel-sancrai-organizat-de-biblioteca-judeteana-si-cj-alba-466353/
207.
https://www.agerpres.ro/comunicate/2018/03/19/comunicat-de-presa-biblioteca-judeteana-lucian-blaga-alba-75409
208.
https://www1.agerpres.ro/comunicate/2018/03/19/comunicat-de-presa-biblioteca-judeteana-lucian-blaga-alba09-28-44
209.
http://i-stiri.ro/poetul-aurel-pantea-la-ceas-aniversar-de-ziua-mondiala-poeziei-eveniment-miercuri-la-centrulcultural-3087279
210.
http://www.ziarulapulum.ro/poetul-aurel-pantea-la-ceas-aniversar-de-ziua-mondiala-a-poeziei-0045805
211.
http://www.ziarelive.ro/despre/poetul-aurel-pantea.html
212.
http://www.cjalba.ro/poetul-aurel-pantea-la-ceas-aniversar-de-ziua-mondiala-a-poeziei/
213.
https://www.facebook.com/OficialPrimariaChetani/
214.
https://ziarulunirea.ro/foto-seara-de-neuitat-la-castelul-banffy-din-sancrai-la-aniversarea-poetului-aurel-pantea467019/
215.
https://urbeamea.ro/albaiulia/joi-biblioteca-judeteana-lucian-blaga-alba-aniverseaza-personalitatile-culturalecare-au-avut-un-important-aport-la-imbogatirea-patrimoniului-cultural-al-judetului-alba/
216.
http://proalba.ro/biblioteca-judeteana-lucian-blaga-alba-aniverseaza-personalitatile-care-au-avut-un-importantaport-la-imbogatirea-patrimoniului-cultural-al-judetului
217.
https://ziarulunirea.ro/biblioteca-lucian-blaga-alba-aniverseaza-personalitatile-care-au-avut-un-important-aportla-imbogatirea-patrimoniului-cultural-al-judetului-477721/
218.
https://www1.agerpres.ro/comunicate/2018/06/05/comunicat-de-presa-biblioteca-judeteana-lucian-blaga-alba17-06-13
219.
http://www.ziare.com/alba-iulia/stiri-actualitate/biblioteca-lucian-blaga-alba-aniverseaza-personalitatile-care-auavut-un-important-aport-la-imbogatirea-patrimoniului-cultural-al-judetului-7306972
220.
http://monitoruldestiri.ro/administratie_locala/comunicat-de-presa-biblioteca-judeteana-lucian-blaga-alba890073
221.
http://www.radiounirea.ro/?s=Biblioteca+judeteana+Lucian+Blaga&x=17&y=7
222.
https://www.dcnews.ro/lancram-recuno-tin-a-in-ograda-lui-lucian-blaga_595250.html
223.
https://www.agerpres.ro/comunicate/2018/09/24/comunicat-de-presa-biblioteca-judeteana-lucian-blaga-alba-181044
224.
https://ziarulunirea.ro/anotimpurile-culturii-blajene-cafeneneaua-culturala-aniversara-organizata-joi-debiblioteca-judeteana-lucian-blaga-alba-la-palatul-culturii-blaj-491471/
225.
https://urbeamea.ro/albaiulia/anotimpurile-culturii-blajene-este-titlul-sub-care-se-va-desfasura-noua-editie-acafenelei-culturale-aniversare-organizata-de-biblioteca-judeteana-lucian-blaga-alba/
226.
https://realitateadealba.net/biblioteca-judeteana-aniverseaza-oamenii-de-cultura-blajeni/
227.
http://www.cjalba.ro/cafenea-culturala-aniversara-4/
228.
https://m.dcnews.ro/anotimpurile-culturii-blajene_614709.html
229.
http://albastiri.ro/cafenea-culturala-aniverseaza-cultura-blajeana/
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230.
http://stiritransilvania24.ro/alba/radio-unirea-fm/palatul-culturii-blaj-va-gazdui-cea-de-a-treia-cafenea-culturalaaniversara-in-27-septembrie-324303/
231.
http://stiritransilvania24.ro/alba/anotimpurile-culturii-blajene-cafeneaua-culturala-aniversara-organizata-joi-debiblioteca-judeteana-lucian-blaga-alba-la-palatul-culturii-blaj-324274/
232.
https://ziarulunirea.ro/anotimpurile-culturii-blajene-cafeneneaua-culturala-aniversara-organizata-joi-debiblioteca-judeteana-lucian-blaga-alba-la-palatul-culturii-blaj-491471/
233.
http://www.radiounirea.ro/palatul-culturii-blaj-va-gazdui-cea-de-a-treia-cafenea-culturala-aniversara-in-27septembrie-51625.html
234.
https://www.ziare-pe-net.ro/stiri/cafenea-culturala-aniversara-6019436.html
235.
http://www.albaiulianul.ro/cultura/item/6880-cafenea-culturala-aniversara.html
236.
https://opiniatransilvana.ro/cafenea-culturala-aniversara/
237.
https://www.blajinfo.ro/joi-27-septembrie-2018-palatul-cultural-din-blaj-va-fi-gazda-celei-de-a-iii-a-cafeneleculturale-aniversare-anotimpurile-culturii-blajene-12136.html
238.
https://urbeamea.ro/albaiulia/miercuri-oamenii-albei-la-centenar-este-titlul-sub-care-se-va-desfasura-editia-dela-alba-iulia-a-cafenelei-culturale-aniversare-organizata-de-biblioteca-judeteana-lucian-blaga/
239.
https://www.agerpres.ro/comunicate/2018/11/26/comunicat-de-presa-biblioteca-judeteana-lucian-blaga-alba-217501
240.
https://alba7.ro/cafenea-culturala-aniversara-la-museikon/
241.
https://alba7.ro/tag/albei/
242.
https://opiniatransilvana.ro/oamenii-albei-la-centenar
243.
https://realitateadealba.net/cafenea-literara-oamenii-albei-la-centenar/
244.
http://www.radiounirea.ro/28-noiembrie-oamenii-albei-la-centenar-titlul-sub-care-se-va-desfasura-editia-de-laalba-iulia-a-cafenelei-culturale-aniversare-organizata-de-biblioteca-judeteana-lucian-blaga-53429.html
245.
http://www.cjalba.ro/cafenea-culturala-aniversara-5/

4.10. Caravana literară scriitori în școală
1. http://www.albacarolinatv.ro/caravana-literara-bibliotecii-judetene-lucian-blaga-ajuns-la-biia/
2. http://centruldepresa.ro/stiri/caravana-literara-a-bibliotecii-judetene-lucian-blaga-a-ajuns-la-biia
3. http://albastiri.ro/foto-caravana-literara-a-bibliotecii-judetene-lucian-blaga-alba-a-pornit-din-nou-la-drum/
4. https://urbeamea.ro/albaiulia/foto-caravana-literara-bibliotecii-judetene-lucian-blaga-alba-pornit-din-nou-la-drum/
5. https://urbeamea.ro/albaiulia/joi-caravana-bibliotecii-judetene-lucian-blaga-alba-la-elevii-colegiului-national-bethlengabor-din-aiud/
6. http://www.radiounirea.ro/15-martie-prima-intalnire-a-elevilor-cu-o-caravana-a-scriitorilor-din-judetele-alba-si-satumare-la-colegiul-national-bethlen-gabor-din-aiud-46622.html
7. https://www1.agerpres.ro/comunicate/2018/03/13/comunicat-de-presa-biblioteca-judeteana-lucian-blaga-alba-1720-06
8. https://www.agerpres.ro/comunicate/2018/03/13/comunicat-de-presa-biblioteca-judeteana-lucian-blaga-alba--72053
9. https://www.dcnews.ro/caravana-scriitorilor-in-coala-la-bethlen-gabor-din-aiud_583979.html
10. https://ziarulunirea.ro/foto-caravana-literara-a-scriitorilor-a-poposit-la-universitatea-din-alba-iulia-a-fost-prezentatao-carte-inedita-despre-miscarea-voleibalistica-din-judetul-alba-incepand-din-anul-465419/
11. http://www.ziare.com/alba-iulia/stiri-actualitate/foto-caravana-literara-a-scriitorilor-a-poposit-la-universitatea-dinalba-iulia-a-fost-prezentata-o-carte-inedita-despre-miscarea-voleibalistica-din-judetul-alba-incepand-din-anul-1922-sipana-azi-7196620
12. http://centruldepresa.ro/stiri/caravana-literara-a-scriitorilor-in-scoala-a-poposit-la-universitatea-1-decembrie-1918cunoscuta-gimnasta-gina-gogean-prezenta-la-eveniment
13. http://proalba.ro/caravana-literara-scriitorilor-scoala-poposit-la-universitatea-1-decembrie-1918-cunoscutagimnasta-gina-gogean-prezenta-la-eveniment
14. http://www.ziarelive.ro/stiri/foto-caravana-literara-a-scriitorilor-a-poposit-la-universitatea-din-alba-iulia-a-fostprezentata-o-carte-inedita-despre-miscarea-voleibalistica-din-judetul-alba-incepand-din-anul-1922-si-pan.html
15. http://stirilocale.info.ro/stiri-alba/foto-caravana-literara-a-scriitorilor-a-poposit-la-universitatea-din-alba-iulia-a-fostprezentata-o-carte-inedita-despre-miscarea-voleibalistica-din-judetul-alba-incepand-din-anul-715799.html
16. https://urbeamea.ro/albaiulia/foto-caravana-literara-a-scriitorilor-in-universitate/
17. https://urbeamea.ro/albaiulia/caravana-bibliotecii-judetene-lucian-blaga-alba-la-scoala-gimnaziala-iancu-dehunedoara-santimbru/
18. https://alba24.ro/miercuri-scriitorul-albaiulian-eugen-curta-comemorat-la-scoala-iancu-de-hunedoara-din-santimbru645448.html
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19. https://ziarulunirea.ro/10-ani-de-la-moartea-scriitorului-eugen-curta-in-25-aprilie-eveniment-organizat-in-semn-deomagiu-de-biblioteca-judeteana-alba-la-scoala-gimnaziala-din-santimbru-470948/
20. http://www.ziare.com/alba-iulia/stiri-actualitate/miercuri-scriitorul-albaiulian-eugen-curta-comemorat-la-scoalaiancu-de-hunedoara-din-santimbru-7250076
21. http://index-stiri.ro/10-ani-de-la-moartea-scriitorului-eugen-curta-in-25-aprilie-eveniment-organizat-in-semn-deomagiu-de-6654701
22. http://stiritransilvania24.ro/alba/10-ani-de-la-moartea-scriitorului-eugen-curta-in-25-aprilie-eveniment-organizat-insemn-de-omagiu-de-biblioteca-judeteana-alba-la-scoala-gimnaziala-din-santimbru-266873/
23. http://transilvania24.ro/alba24-miercuri-scriitorul-albaiulian-eugen-curta-comemorat-la-scoala-iancu-de-hunedoaradin-santimbru/
24. https://www.press24.ro/caravana-bibliotecii-judetene-lucian-blaga-alba-la-scoala-gimnaziala-iancu-de-hunedoarasantimbru/
25. http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:ttKf0ZZARXcJ:portalziare.ro/miercuri-scriitorul-albaiulianeugen-curta-comemorat-la-scoala-iancu-de-hunedoara-din-santimbru-4738294+&cd=13&hl=ro&ct=clnk&gl=ro
26. https://urbeamea.ro/albaiulia/miercuri-scriitorul-ion-margineanu-prezent-la-miraslau-cu-caravana-literara-abibliotecii-judetene-lucian-blaga-alba/
27. http://www.ziare.com/alba-iulia/stiri-actualitate/miercuri-caravana-literara-a-bibliotecii-judetene-lucian-blaga-albava-poposi-la-scoala-gimnaziala-miraslau-7294399
28. https://alba24.ro/miercuri-caravana-literara-a-bibliotecii-judetene-lucian-blaga-alba-va-poposi-la-scoala-gimnazialamiraslau-655738.html
29. https://www.ziare-pe-net.ro/stiri/scriitorul-ion-margineanu-prezent-la-miraslau-cu-caravana-literara-a-biblioteciijudetene-lucian-blaga-alba-5908789.html
30. http://www.albaiulianul.ro/cultura/item/6798-scriitorul-ion-margineanu-prezent-la-miraslau-cu-caravana-literara-abibliotecii-judetene-lucian-blaga-alba.html
31. www.dcnews.ro/caravana-literara-scriitorul-ion-margineanu-prezent-la-miraslau_593819.html
32. http://www.cjalba.ro/scriitorul-ion-margineanu-prezent-la-miraslau-cu-caravana-literara-a-bibliotecii-judetene-lucianblaga-alb/
33. https://www.agerpres.ro/stiri/2018/05/25/comunicat-de-presa-biblioteca-judeteana-lucian-blaga-alba--116065
34. http://monitoruldestiri.ro/social/miercuri-caravana-literara-a-bibliotecii-judetene-lucian-blaga-alba-va-poposi-lascoala-gimnaziala-miraslau-859732
35. https://www.stirilazi.ro/miercuri-caravana-literara-a-bibliotecii-judetene-lucian-blaga--alba-va-poposi-la-scoalagimnaziala-miraslau.html
36. http://stirilocale24.ro/alba/radio-unirea-fm/caravana-literara-a-bibliotecii-judetene-lucian-blaga-alba-in-30-mai-lascoala-din-miraslau-1096794/
37. https://www.ziarelive.ro/stiri/miercuri-caravana-literara-a-bibliotecii-judetene-lucian-blaga-alba-va-poposi-la-scoalagimnaziala-miraslau.html
38. http://transilvania24.ro/alba24-miercuri-caravana-literara-a-bibliotecii-judetene-lucian-blaga-alba-va-poposi-lascoala-gimnaziala-miraslau/
39. https://urbeamea.ro/albaiulia/foto-caravana-literara-a-bibliotecii-judetene-lucian-blaga-alba-la-miraslau/
40. https://www.ultimele-stiri.eu/articol/caravana-literara-scriitorul-ion-margineanu-prezent-la-miraslau/4268916
41. http://www.feedler.ro/feed/7948448--miercuri-caravana-literara-a-bibliotecii-judetene-lucian-blaga-alba-va-poposila-scoala-gimnaziala-miraslau
42. http://albaiulianul.ro/cultura/item/6798-scriitorul-ion-margineanu-prezent-la-miraslau-cu-caravana-literara-abibliotecii-judetene-lucian-blaga-alba.html
43. http://alba7.ro/joi-caravana-literara-a-bibliotecii-judetene-lucian-blaga-alba-in-mijlocul-elevilor-de-la-colegiul-tehnicapulum-din-alba-iulia/
44. http://stiritransilvania24.ro/alba/radio-unirea-fm/caravana-literara-a-bibliotecii-judetene-lucian-blaga-alba-in-30-maila-scoala-din-miraslau-2-281499/
45. http://www.amosnews.ro/caravana-literara-bibliotecii-judetene-lucian-blaga-alba-mijlocul-elevilor-de-la-colegiultehnic
46. https://www.dcnews.ro/colegiul-tehnic-apulum-din-alba-iulia-cite-te_594957.html
47. https://ziarulunirea.ro/caravana-literara-a-bibliotecii-judetene-lucian-blaga-alba-va-ajunge-in-mijlocul-elevilor-de-lacolegiul-tehnic-apulum-din-alba-iulia-477581/
48. http://www.ziare.com/alba-iulia/stiri-actualitate/caravana-literara-a-bibliotecii-judetene-lucian-blaga-alba-va-ajungein-mijlocul-elevilor-de-la-colegiul-tehnic-apulum-din-alba-iulia-7305144
49. http://stiritransilvania24.ro/alba/radio-unirea-fm/caravana-literara-a-bibliotecii-judetene-lucian-blaga-alba-in-mijloculelevilor-de-la-colegiul-tehnic-apulum-din-alba-iulia-284163/
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75. http://albaiulianul.ro/cultura/item/6884-o-noua-intalnire-a-clubului-de-lectura-lecturalba-la-biblioteca-judeteana-lucianblaga-alba.html
76. http://www.ziare.com/alba-iulia/stiri-life-show/o-noua-intalnire-a-clubului-de-lectura-lecturalba-la-biblioteca-judeteanalucian-blaga-alba-7427656
77. https://opiniatransilvana.ro/o-noua-intalnire-a-clubului-de-lectura-lecturalba-la-biblioteca-judeteana-lucian-blaga-alba/
78. https://alba7.ro/o-noua-intalnire-a-clubului-de-lectura-lecturalba/
79. http://albastiri.ro/lecturalba-cerc-lectura-biblioteca/
80. http://www.radiounirea.ro/26-septembrie-o-noua-intalnire-a-clubului-de-lectura-lecturalba-la-biblioteca-judeteanalucian-blaga-alba-51686.html
81. https://urbeamea.ro/albaiulia/19-31-octombrie-intalniri-culturale-de-toamna-la-biblioteca-judeteana-lucian-blaga-alba/
82. http://www.cjalba.ro/intalniri-culturale-de-toamna-la-biblioteca-judeteana-lucian-blaga-alba/
83. http://www.ziare.com/alba-iulia/stiri-actualitate/intalniri-cu-parfum-de-toamna-la-biblioteca-judeteana-lucian-blagaalba-seratele-bibliotecii-clubul-de-lectura-pentru-seniori-verbum-lecturalba-sau-literatura-pentru-toate-gusturile-7452833
84. https://ziarulunirea.ro/intalniri-cu-parfum-de-toamna-la-biblioteca-judeteana-lucian-blaga-alba-seratele-biblioteciiclubul-de-lectura-pentru-seniori-ver-495236/
85. https://www.ultimele-stiri.eu/articol/intalniri-cu-parfum-de-toamna-la-biblioteca-judeteana-lucian-blaga-alba-seratelebibliotecii-clubul-de-lectura-pentru-seniori-verbum-lecturalba-sau-literatura-pentru-toate-gusturile/4660795
86. https://www.dcnews.ro/intalniri-culturale-de-toamna-la-biblioteca-judeteana-lucian-blaga-alba_618752.html
87. https://alba7.ro/intalniri-culturale-la-biblioteca-judeteana-lucian-blaga-alba/
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88. https://www.agerpres.ro/comunicate/2018/10/18/comunicat-de-presa-biblioteca-judeteana-lucian-blaga-alba--195389
89. http://www.radiounirea.ro/intalniri-culturale-de-toamna-la-biblioteca-judeteana-lucian-blaga-alba-de-astazi-si-pana-lafinele-lunii-52267.html
90. https://ziarulunirea.ro/joi-intalnire-la-gura-sobei-la-biblioteca-judeteana-lucian-blaga-alba-cu-cercul-verbum-si-clubulde-lectura-lecturalba-504358/
91. https://www.agerpres.ro/comunicate/2018/12/19/comunicat-de-presa-biblioteca-judeteana-alba--230742
92. http://www.cjalba.ro/intalniri-culturale-de-iarna-la-biblioteca-judeteana-lucian-blaga-alba/
93. https://alba7.ro/intalniri-culturale-la-biblioteca-judeteana-lucian-blaga-alba-2/
94. https://www.dcnews.ro/intalniri-culturale-de-iarna-la-biblioteca-judeteana-lucian-blaga-alba_629196.html
95. http://www.ziare.com/alba-iulia/stiri-life-show/joi-intalnire-la-gura-sobei-la-biblioteca-judeteana-lucian-blaga-alba-cucercul-verbum-si-clubul-de-lectura-lecturalba-7520345
96. http://proalba.ro/intalniri-culturale-de-iarna-la-biblioteca-judeteana-lucian-blaga-alba
97. https://urbeamea.ro/albaiulia/foto-intalniri-culturale-de-iarna-la-biblioteca-judeteana-lucian-blaga-alba/
98. http://www.radiounirea.ro/intalniri-culturale-de-iarna-la-biblioteca-judeteana-lucian-blaga-alba-in-20-decembrie54004.html
99. http://albastiri.ro/verbum-si-lecturalba-biblioteca-judeteana-alba-iulia/
100.
https://realitateadealba.net/intalniri-culturale-de-iarna-la-biblioteca-judeteana-lucian-blaga-alba/

8.5. Cultura Suport – Colocviile tinerilor scritori
1. https://ziarulunirea.ro/colocviul-tinerilor-scriitori-la-a-xi-a-editie-duminica-la-alba-iulia-se-intalnesc-tineri-creatori-deliteratura-din-intreaga-tara-493068/
2. http://www.ziare.com/alba-iulia/stiri-life-show/colocviul-tinerilor-scriitori-la-a-xi-a-editie-duminica-la-alba-iulia-seintalnesc-tineri-creatori-de-literatura-din-i
3. https://www.ziarulapulum.ro/duminica-colocviul-tinerilor-scriitori-editia-a-xi-a-la-alba-iulia-0048100
4. http://www:stiritransilvania24.ro/alba/radio-unirea-fm/tineri-creatori-de-literatura-din-intreaga-tara-la-colocviuluitinerilor-scriitori-a-xi-a-editie-in-7-octombrie-328011/+&cd
5. https://realitateadealba.net/7-octombrie-colocviul-tinerilor-scriitori/
6. https://urbeamea.ro/albaiulia/7-octombrie-colocviul-tinerilor-scriitori-la-sediul-filialei-alba-hunedoara-a-uniuniiscriitorilor-din-romania/
7. https://alba7.ro/colocviul-tinerilor-scriitori-duminica-la-alba-iulia/
8. http://www.radiounirea.ro/tineri-creatori-de-literatura-din-intreaga-tara-la-colocviului-tinerilor-scriitori-a-xi-a-editie-in-7octombrie-51871.html
9. http://stiritransilvania24.ro/alba/radio-unirea-fm/tineri-creatori-de-literatura-din-intreaga-tara-la-colocviului-tinerilorscriitori-a-xi-a-editie-in-7-octombrie-328011/
10. https://opiniatransilvana.ro/etichete/ijj-alba/+&cd=5&hl=ro&ct=clnk&gl=ro

8.5. Cultura Suport – Colocviile romanului românesc contemporan
1. https://alba7.ro/colocviile-romanului-romanesc-contemporan-in-5-6-octombrie/
2. https://ziarulunirea.ro/foto-video-mari-scriitori-din-intreaga-tara-participa-la-alba-iulia-la-a-xi-a-editie-a-colocviilorromanului-romanesc-contemporan-romanele-din-anul-centenarului-493438/
3. https://www.ziarulapulum.ro/colocviile-romanului-romanesc-contemporan-editia-a-xi-a-0048058
4. http://evenimente.uab.ro/index.php?a=87
5. https://www.agerpres.ro/cultura/2018/10/05/manolescu-nu-intamplator-centenarul-marii-uniri-inseamna-ceva-si-inliteratura-si-in-roman--188056
6. https://fpredescu.wordpress.com/2018/10/09/nicolae-manolescu-poza-cu-elevii/
7. https://www.dcnews.ro/perechea-dragoste-perechea-moarte-romanul-scris-dupa-colectiv-premiat-deusr_616801.html
8. http://www.ziare.com/alba-iulia/cultura/
9. http://www.ziare.com/alba-iulia/stiri-actualitate/foto-video-mari-scriitori-din-intreaga-tara-participa-la-alba-iulia-la-a-xia-editie-a-colocviilor-romanului-romanesc-contemporan-romanele-din-anul-centenarului-7438914
10. https://www.youtube.com/watch?v=vhQUzkNu55s
11. http://www.cjalba.ro/colocviile-romanului-romanesc-contemporan-editia-a-xi-a-2018/
12. https://realitateadealba.net/5-6-octombrie-colocviile-romanului-romanesc-contemporan/
13. http://proalba.ro/cele-mai-bune-romane-romanesti-aparute-cei-100-de-ani-de-la-fondarea-statului-national-romanvor-fi-prezentate-la-alba-iulia
14. http://mesageruldealba.ro/2018/10/05/nicolae-manolescu-a-vorbit-despre-literatura-si-in-roman-la-universitate/
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15. https://ziarulunirea.ro/category/societate/cultura-educatie/
16. https://www.ziarulapulum.ro/cultura-alba
17. http://www.ziare.com/alba-iulia/stiri-actualitate/foto-video-mari-scriitori-din-intreaga-tara-participa-la-alba-iulia-la-a-xia-editie-a-colocviilor-romanului-romanesc-contemporan-romanele-din-anul-centenarului-7438914
18. https://www.raobooks.com/uniunea-scriitorilor-din-romania-perechea-dragoste-perechea-moarte-romanul-anului2017-2018/
19. http://www.radiounirea.ro/colocviile-romanului-romanesc-contemporan-in-perioada-5-6-octombrie-sub-semnulcentenarului-51840.html

7.8. Biroul de marketing și PR - Conferinta de presa
1. https://www.youtube.com/watch?v=-yMGbYpLSLM
2. Ziarul Unirea /2 martie 2018, pag. 12 - Biblioteca Județeană ,,Lucian Blaga” Alba și Fundația ,,Inter-Art” Aiud,
parteneri în cadrul mai multor acțiuni culturale
3. Ziarul Unirea/ 6 martie 2018, pag. 7 - Anul trecut, iubitorii de carte au împrumutat de la Biblioteca Județeană ,,Lucian
Blaga” aproape 100000 de volume
4. http://proalba.ro/17-19-mai-alba-iulia-gazduieste-o-noua-editie-targului-de-carte-alba-transilvana-programul-completal-evenimentului
5. http://proalba.ro/foto-video-s-deschis-oficial-targul-de-carte-alba-transilvana-evenimentul-loc-perioada-17-19-mai-laalba-iulia
6. http://proalba.ro/targul-de-carte-alba-transilvana-programul-zilei-de-vineri
7. http://proalba.ro/targul-de-carte-alba-transilvana-programul-zilei-de-sambata
8. https://ziarulunirea.ro/foto-targul-de-carte-alba-transilvana-expozitie-de-arta-vizuala-recital-de-pian-traduceri-sidialog-cu-cititorii-475517/
9. https://urbeamea.ro/albaiulia/foto-aiudul-si-cartea-la-targul-de-carte-alba-transilvana-2018/
10. https://urbeamea.ro/albaiulia/astazi-aiudul-va-fi-prezent-la-targul-de-carte-alba-transilvana-2018/
11. http://www.ziare.com/alba-iulia/stiri-actualitate/foto-targul-de-carte-alba-transilvana-expozitie-de-arta-vizuala-recitalde-pian-traduceri-si-dialog-cu-cititorii-7287082
12. https://ziarulunirea.ro/foto-targul-de-carte-alba-transilvana-expozitie-de-arta-vizuala-recital-de-pian-traduceri-sidialog-cu-cititorii-475517/
13. http://www.ziare.com/alba-iulia/stiri-actualitate/targul-de-carte-alba-transilvana-programul-de-astazi-lansari-devolume-spectacole-festivalul-alb-umor-7285319
14. https://alba24.ro/targul-de-carte-alba-transilvana-programul-de-astazi-lansari-de-volume-spectacole-festivalul-albumor-653515.html
15. http://www.ziare.com/alba-iulia/stiri-actualitate/foto-video-s-a-deschis-targul-de-carte-alba-transilvana-peste-30-deedituri-la-casa-de-cultura-a-sindicatelor-7282674
16. https://alba24.ro/foto-video-s-a-deschis-targul-de-carte-alba-transilvana-peste-30-de-edituri-la-casa-de-cultura-asindicatelor-653066.html
17. http://www.ziare.com/alba-iulia/stiri-actualitate/17-19-mai-targul-de-carte-alba-transilvana-si-festivalul-internationalde-umor-alb-umor-la-alba-iulia-program-7278649
18. https://alba24.ro/17-19-mai-targul-de-carte-alba-transilvana-si-festivalul-international-de-umor-alb-umor-la-alba-iuliaprogram-652282.html
19. http://www.ziare.com/alba-iulia/articole/targ+carte+alba+transilvania
20. https://www.dcnews.ro/cartea-obiect-de-arta-i-recital-de-pian-la-targul-de-carte-alba-transilvana-2018-de-la-albaiulia_592663.html
21. https://www.youtube.com/watch?v=27DHnfJ2E2I
22. http://radiocluj.ro/2018/05/17/targul-de-carte-alba-transilvania-2/
23. http://www.albacarolinatv.ro/silvan-stancel-targul-de-carte-2018/
24. https://wwwb.agerpres.ro/cultura/2018/05/14/academicieni-si-artisti-cu-lansari-de-volume-la-targul-de-carte-albatransilvana--108172
25. http://www.all.ro/evenimente/eveniment-alba-transilvana/
26. http://scoalaardeleanacluj.ro/shop/index.php?main_page=events_calendar&select_event=184
27. http://albastiri.ro/?s=targul+de+carte
28. http://albastiri.ro/17-19-mai-targul-de-carte-alba-transilvana-editia-a-xi-a/
29. http://albastiri.ro/joi-sambata-programul-complet-al-targului-de-carte-alba-transilvana/
30. http://albastiri.ro/week-end-cu-carti-si-cultura-programul-targului-de-carte-alba-transilvana/
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31. https://ziarulunirea.ro/foto-targul-de-carte-alba-transilvana-expozitie-de-arta-vizuala-recital-de-pian-traduceri-sidialog-cu-cititorii-475517/
32. https://ziarulunirea.ro/aiudul-prezent-astazi-cu-lansari-de-carte-expozitia-cartea-obiect-de-arta-si-recital-de-pian-latargul-de-carte-alba-transilvana-2018-la-alba-iulia-475121/
33. https://ziarulunirea.ro/foto-video-s-a-deschis-targul-de-carte-alba-transilvana-momente-muzicale-noutati-editoriale-siactivitati-interactive-pentru-copii-programul-474960
34. https://ziarulunirea.ro/17-19-mai-targul-de-carte-alba-transilvana-editia-a-xi-a-la-casa-de-cultura-a-sindicatelor-dinalba-iulia-programul-complet-474517/
35. https://www.agerpres.ro/cultura/2018/05/19/volumul-istoria-adevarul-si-miturile-de-ioan-aurel-pop-lansat-la-targul-decarte-alba-transilvana--111876
36. https://www.agerpres.ro/cultura/2018/05/14/academicieni-si-artisti-cu-lansari-de-volume-la-targul-de-carte-albatransilvana--108172
37. https://urbeamea.ro/albaiulia/foto-video-17-19-mai-targul-de-carte-alba-transilvana-si-festivalul-international-de-umoralb-umor-la-alba-iulia-programul-detaliat/
38. https://urbeamea.ro/albaiulia/video-s-a-deschis-targul-de-carte-alba-transilvana-trei-zile-de-lansari-de-carte-semnatede-autori-cunoscuti-conferinte-si-expozitii-concursuri-si-spectacole-pentru-toate-varstele/
39. https://urbeamea.ro/albaiulia/astazi-aiudul-va-fi-prezent-la-targul-de-carte-alba-transilvana-2018/

4.11.- 4.13.Expoziții
1. http://albastiri.ro/povestea-iei-la-centenar-manifestare-culturala-la-biblioteca-judeteana-lucian-blaga/
2. https://www1.agerpres.ro/comunicate/2018/03/07/comunicat-de-presa-biblioteca-judeteana-lucian-blaga-alba-16-4328
3. http://www.radiounirea.ro/povestea-iei-la-centenar-primul-eveniment-al-bibliotecii-judeteane-lucian-blaga-albadedicat-anului-centenar-46434.html
4. http://www.cjalba.ro/biblioteca-judeteana-lucian-blaga-alba-spatiu-multicultural-pentru-cititorii-judetului-alba/
5. http://stiritransilvania24.ro/alba/radio-unirea-fm/povestea-iei-la-centenar-primul-eveniment-al-bibliotecii-judetenelucian-blaga-alba-dedicat-anului-centenar-249900/
6. http://stirilocale24.ro/alba/radio-unirea-fm/povestea-iei-la-centenar-primul-eveniment-al-bibliotecii-judetene-lucianblaga-alba-dedicat-anului-centenar-1040873/
7. http://albastiri.ro/aripi-de-culoare-biblioteca-expozitie/
8. https://urbeamea.ro/albaiulia/foto-aripi-de-culoare-expozitia-de-pictura-a-micutei-diana-todoran-la-bibliotecajudeteana-lucian-blaga-alba/
9. http://revistadealba.ro/foto-aripi-de-culoare-expozitia-de-pictura-a-micutei-pictorite-diana-todoran/
10. https://ziarulunirea.ro/foto-aripi-de-culoare-expozitie-de-pictura-si-poezie-la-biblioteca-judeteana-lucian-blaga-albavineri-diana-todoran-pictorita-in-varsta-de-13-ani-si-a-desch-490491/
11. https://www.facebook.com/Transavia.WellMadeinRomania/
12. http://www.ziare.com/alba-iulia/cautare/aripi+de+culoare
13. https://www.agerpres.ro/comunicate/2018/09/17/comunicat-de-presa-biblioteca-judeteana-lucian-blaga-alba--177235
14. http://albastiri.ro/aripi-de-culoare-biblioteca-expozitie/
15. https://urbeamea.ro/albaiulia/foto-aripi-de-culoare-expozitia-de-pictura-a-micutei-diana-todoran-la-bibliotecajudeteana-lucian-blaga-alba/
16. http://revistadealba.ro/foto-aripi-de-culoare-expozitia-de-pictura-a-micutei-pictorite-diana-todoran/
17. https://ziarulunirea.ro/foto-aripi-de-culoare-expozitie-de-pictura-si-poezie-la-biblioteca-judeteana-lucian-blaga-albavineri-diana-todoran-pictorita-in-varsta-de-13-ani-si-a-desch-490491/
18. https://www.facebook.com/Transavia.WellMadeinRomania/
19. http://www.ziare.com/alba-iulia/cautare/aripi+de+culoare
20. 7. https://www.agerpres.ro/comunicate/2018/09/17/comunicat-de-presa-biblioteca-judeteana-lucian-blaga-alba-177235

Gala Alb Umor
1. http://proalba.ro/17-19-mai-alba-iulia-gazduieste-o-noua-editie-targului-de-carte-alba-transilvana-programul-completal-evenimentului
2. http://proalba.ro/foto-video-s-deschis-oficial-targul-de-carte-alba-transilvana-evenimentul-loc-perioada-17-19-mai-laalba-iulia
3. http://proalba.ro/targul-de-carte-alba-transilvana-programul-zilei-de-vineri
4. http://proalba.ro/targul-de-carte-alba-transilvana-programul-zilei-de-sambata
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5. http://www.ziare.com/alba-iulia/stiri-actualitate/targul-de-carte-alba-transilvana-programul-de-astazi-lansari-devolume-spectacole-festivalul-alb-umor-7285319
6. https://alba24.ro/targul-de-carte-alba-transilvana-programul-de-astazi-lansari-de-volume-spectacole-festivalul-albumor-653515.html
7. http://www.ziare.com/alba-iulia/stiri-actualitate/foto-video-s-a-deschis-targul-de-carte-alba-transilvana-peste-30-deedituri-la-casa-de-cultura-a-sindicatelor-7282674
8. https://alba24.ro/foto-video-s-a-deschis-targul-de-carte-alba-transilvana-peste-30-de-edituri-la-casa-de-cultura-asindicatelor-653066.html
9. http://www.ziare.com/alba-iulia/stiri-actualitate/17-19-mai-targul-de-carte-alba-transilvana-si-festivalul-internationalde-umor-alb-umor-la-alba-iulia-program-7278649
10. https://alba24.ro/17-19-mai-targul-de-carte-alba-transilvana-si-festivalul-international-de-umor-alb-umor-la-alba-iuliaprogram-652282.html
11. http://www.ziare.com/alba-iulia/articole/targ+carte+alba+transilvania
12. https://www.youtube.com/watch?v=27DHnfJ2E2I
13. http://radiocluj.ro/2018/05/17/targul-de-carte-alba-transilvania-2/
14. http://www.albacarolinatv.ro/silvan-stancel-targul-de-carte-2018/
15. https://wwwb.agerpres.ro/cultura/2018/05/14/academicieni-si-artisti-cu-lansari-de-volume-la-targul-de-carte-albatransilvana--108172
16. http://www.all.ro/evenimente/eveniment-alba-transilvana/
17. http://scoalaardeleanacluj.ro/shop/index.php?main_page=events_calendar&select_event=184
18. http://albastiri.ro/?s=targul+de+carte
19. http://albastiri.ro/17-19-mai-targul-de-carte-alba-transilvana-editia-a-xi-a/
20. http://albastiri.ro/joi-sambata-programul-complet-al-targului-de-carte-alba-transilvana/
21. http://albastiri.ro/week-end-cu-carti-si-cultura-programul-targului-de-carte-alba-transilvana/
22. https://ziarulunirea.ro/foto-video-s-a-deschis-targul-de-carte-alba-transilvana-momente-muzicale-noutati-editoriale-siactivitati-interactive-pentru-copii-programul-474960
23. https://ziarulunirea.ro/17-19-mai-targul-de-carte-alba-transilvana-editia-a-xi-a-la-casa-de-cultura-a-sindicatelor-dinalba-iulia-programul-complet-474517/
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110.
http://www.ziare.com/alba-iulia/stiri-actualitate/artele-la-taifas-eveniment-de-cultura-si-arta-traditionalaautentica-la-biblioteca-judeteana-lucian-blaga-alba-7506313
111.
https://urbeamea.ro/albaiulia/10-decembrie-artele-la-taifas-la-biblioteca-judeteana-lucian-blaga-alba/
112.
https://www.dcnews.ro/artele-la-taifas-la-biblioteca-judeteana-lucian-blaga_627027.html
113.
https://realitateadealba.net/artele-la-taifas-la-biblioteca-judeteana-din-alba/
114.
http://www.radiounirea.ro/artele-la-taifas-la-biblioteca-judeteana-lucian-blaga-alba-53658.html

8.1. Lucian Blaga
1. http://albastiri.ro/marele-om-de-cultura-lucian-blaga-sarbatorit-la-biblioteca-judeteana-lucian-blaga-alba/
2. https://urbeamea.ro/albaiulia/miercuri-marele-om-de-cultura-lucian-blaga-sarbatorit-la-biblioteca-judeteana-lucianblaga-alba-program/
3. https://alba24.ro/miercuri-marele-om-de-cultura-lucian-blaga-sarbatorit-la-biblioteca-judeteana-lucian-blaga-alba650102.html
4. http://www.ziare.com/alba-iulia/stiri-actualitate/marele-om-de-cultura-lucian-blaga-sarbatorit-la-biblioteca-judeteanadin-alba-care-ii-poarta-numele-programul-manifestarilor-culturale-7268840
5. http://stirilocale24.ro/alba/radio-unirea-fm/marele-om-de-cultura-lucian-blaga-sarbatorit-la-biblioteca-judeteanalucian-blaga-alba-in-9-mai-1082576/
6. http://www.radiounirea.ro/marele-om-de-cultura-lucian-blaga-sarbatorit-la-biblioteca-judeteana-lucian-blaga-alba-in9-mai-48256.html
7. https://ziarulunirea.ro/marele-om-de-cultura-lucian-blaga-sarbatorit-la-biblioteca-judeteana-din-alba-care-ii-poartanumele-programul-manifestarilor-culturale-473308/
8. https://ziarulunirea.ro/21-23-noiembrie-zilele-bibliotecii-judetene-lucian-blaga-alba-sub-genericul-romania-100-cartesi-arte-la-centenar-programul-celor-trei-zile-de-manifest-499897/
9. http://www.ziare.com/alba-iulia/stiri-actualitate/21-23-noiembrie-zilele-bibliotecii-judetene-lucian-blaga-alba-subgenericul-romania-100-carte-si-arte-la-centenar-programul-celor-trei-zile-de-manifestari-7488137
10. https://urbeamea.ro/albaiulia/etichete/zilele-bibliotecii-judetene/
11. https://www.agerpres.ro/comunicate/2018/11/19/comunicat-de-presa-biblioteca-judeteana-lucian-blaga-alba--213209
12. https://urbeamea.ro/albaiulia/etichete/biblioteca-judteana-lucian-blaga/
13. https://alba7.ro/biblioteca-judeteana-alba-sarbatoreste-75-de-ani-de-la-infiintare/
14. https://www.dcnews.ro/centenarul-marii-uniri-si-75-de-ani-de-la-infiintarea-bibliotecii-judetene-lucian-blaga-albasarbatoriti-la-alba
15. https://alba7.ro/lansarea-mai-multor-carti-la-biblioteca-judeteana/
16. https://ziarulunirea.ro/miercuri-lansare-de-carte-la-biblioteca-judeteana-lucian-blaga-alba-radiografia-unor-clipeautor-dr-mircea-frentiu-499900/
17. http://www.ziare.com/alba-iulia/stiri-actualitate/miercuri-lansare-de-carte-la-biblioteca-judeteana-lucian-blaga-albaradiografia-unor-clipe-autor-dr-mircea-frentiu-7488140
18. https://alba7.ro/tag/mircea-frentiu/
19. http://www.ziare.com/alba-iulia/stiri-actualitate/21-23-noiembrie-zilele-bibliotecii-judetene-lucian-blaga-alba-subgenericul-romania-100-carte-si-arte-la-centenar-programul-celor-trei-zile-de-manifestari-7488137
20. http://www.ziare.com/alba-iulia/stiri-actualitate/miercuri-lansare-de-carte-la-biblioteca-judeteana-lucian-blaga-albaradiografia-unor-clipe-autor-dr-mircea-frentiu-7488140
21. https://www.dcnews.ro/centenarul-marii-uniri-si-75-de-ani-de-la-infiintarea-bibliotecii-judetene-lucian-blaga-albasarbatoriti-la-alba-iulia_624310.html
22. http://www.ziarelive.ro/stiri/medicul-blajean-mircea-frentiu-isi-lanseaza-la-biblioteca-judeteana-lucian-blaga-din-albaiulia-cartea-radiografia-unor-clipe.html
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23. https://wwwb.agerpres.ro/comunicate/2018/11/19/comunicat-de-presa-biblioteca-judeteana-lucian-blaga-alba-213209
24. https://urbeamea.ro/albaiulia/joi-cartea-la-centenar-in-cea-de-a-doua-zi-a-zilelor-bibliotecii-judetene-lucian-blagaalba/
25. http://albastiri.ro/tag/biblioteca-lucian-blaga/
26. https://www.agerpres.ro/comunicate/2018/11/20/comunicat-de-presa-biblioteca-judeteana-lucian-blaga-alba--213904

8.2.Mihai Eminescu
1. https://urbeamea.ro/albaiulia/11-15-iunie-mihai-eminescu-omagiat-de-biblioteca-judeteana-lucian-blaga-albaprogram/
2. http://www.romania24.net/mihai-eminescu-omagiat-de-biblioteca-judeteana-lucian-blaga-alba/
3. http://www.amosnews.ro/mihai-eminescu-omagiat-de-biblioteca-judeteana-lucian-blaga-alba-2018-06-11

7.1. Monitor manager
1. http://albastiri.ro/un-nou-premiu-literar-pentru-judetul-alba/
2. https://urbeamea.ro/albaiulia/foto-un-nou-premiu-literar-pentru-judetul-alba-poetul-silvan-stancel-a-primit-premiulconcursului-international-de-poezie-bozanstvena-zeno-femeie-fermecatoare-de-la-belgrad/
3. http://proalba.ro/poetul-silvan-stancel-primit-premiul-concursului-international-de-poezie-femeie-fermecatoare-de-labelgrad
4. www.opiniatransilvana.ro/
5. http://www.cjalba.ro/un-nou-premiu-literar-pentru-judetul-alba/
6. https://alba24.ro/poetul-silvan-stancel-premiat-la-concursul-international-de-poezie-femeie-fermecatoare-de-labelgrad-639788.html
7. http://www.ziare.com/alba-iulia/stiri-actualitate/poetul-silvan-stancel-premiat-la-concursul-international-de-poeziefemeie-fermecatoare-de-la-belgrad-7217527
8. http://www.ab.ro/de-actualitates/silvan-stancel-premiat-la-belgrad/
9. https://www.agerpres.ro/stiri/2018/03/26/comunicat-de-presa-biblioteca-judeteana-lucian-blaga-alba--80534
10. https://www.facebook.com/www.Alba24.ro/posts/1693218767412636
11. www.ziarelive.ro/despre/poetul_silvan_stancel.html
12. http://www.romania24.net/poetul-silvan-stancel-premiat-la-concursul-international-de-poezie-femeie-fermecatoarede-la-belgrad/
13. http://portalziare.ro/poetul-silvan-stancel-premiat-la-concursul-international-de-poezie-femeie-fermecatoare-de-labelgrad-5116402

7.5. Parteneriate
1. http://albastiri.ro/parteneriat-intre-biblioteca-judeteana-lucian-blaga-alba-si-academia-romana-filiala-timisoarasemnat-cu-prilejul-zilei-culturii-nationale/
2. https://ziarulunirea.ro/foto-premiera-parteneriat-intre-biblioteca-judeteana-alba-si-aca...
3. http://www.ab.ro/de-actualitates/parteneriat-nou-la-biblioteca-judeteana-lucian-blaga-alba/
4. revistadealba.ro/
5. http://proalba.ro/
6. http://www.ziarulapulum.ro/parteneriat-intre-biblioteca-judeteana-lucian-blaga-alba-si-academia-romana-filialatimisoara-semnat-cu-prilejul-zilei-culturii-nationale-0045720
7. https://www.press24.ro/parteneriat-intre-biblioteca-judeteana-lucian-blaga-alba-si-academia-romana-filiala-timisoarasemnat-cu-prilejul-zilei-culturii-nationale/
8. http://centruldepresa.ro/stiri/parteneriat-intre-biblioteca-judeteana-lucian-blaga-alba-si-academia-romana-filialatimisoara-semnat-cu-prilejul-zilei-culturii-nationale-2
9. www.ziare.com/alba-iulia/articole/biblioteca+judeteana+lucian+blaga+alba+iulia
10. www.ziare.com › Alba-Iulia › stiri Actualitate
11. https://urbeamea.ro › Prima pagină › Cultură
12. www.ziare.com/alba-iulia/cultura/
13. https://www.dcnews.ro/
14. www.presaon
15. line.com/stiri/stiri-locale
16. www.stirilazi.ro/parteneriat-semnat-de-biblioteca...
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17. http://stiritransilvania24.ro/alba/foto-premiera-parteneriat-intre-biblioteca...
18. www.cjalba.ro
19. www.romania24.net/parteneriat-semnat-de-biblioteca-judeteana-alba-cu-academia...
20. http://portalziare.ro/biblioteca-lucian-blaga-in-ofensiva
21. http://revistadealba.ro/premiera-un-parteneriat-intre-biblioteca-judeteana-lucian-blaga...
22. www.ziare.com/alba-iulia/stiri-actualitate/foto-premiera...
23. https://m.dcnews.ro/domnul-nostoc-in-vizita-la-biblioteca-judeteana-lucian-blagaalba_620988.html?fbclid=IwAR2dGN3e4QRj9D87ykSt5b417qUgwtDPwekQbisFRh5GLSgSHjqM2JEOfsk
24. https://urbeamea.ro/albaiulia/luni-personajul-de-poveste-domnul-nostoc-in-vizita-la-biblioteca-judeteana-lucian-blagaalba-intr-un-proiect-finantat-de-administratia-fondului-cultural-national/
25. http://www.ziare.com/alba-iulia/stiri-actualitate/personajul-de-poveste-domnul-nostoc-in-vizita-la-biblioteca-judeteanalucian-blaga-alba-intr-un-proiect-finantat-de-administratia-fondului-cultural-national-7467158
26. https://ziarulunirea.ro/personajul-de-poveste-domnul-nostoc-in-vizita-la-biblioteca-judeteana-lucian-blaga-alba-intrun-proiect-finantat-de-administratia-fondului-cultural-national-497027/
27. https://www.agerpres.ro/comunicate/2018/10/31/comunicat-de-presa-biblioteca-judeteana-lucian-blaga-alba--202644
28. http://www.ziarelive.ro/stiri/personajul-de-poveste-domnul-nostoc-in-vizita-la-biblioteca-judeteana-lucian-blaga-albaintr-un-proiect-finantat-de-administratia-fondului-cultural-national.html
29. https://alba7.ro/personajul-de-poveste-domnul-nostoc-in-vizita-la-biblioteca-judeteana/
30. http://www.radiounirea.ro/domnul-nostoc-si-cabana-cu-carti-la-biblioteca-judeteana-lucian-blaga-alba-intr-un-proiectfinantat-de-administratia-fondului-cultural-national-52720.html
31. https://www.ultimele-stiri.eu/articol/personajul-de-poveste-domnul-nostoc-in-vizita-la-biblioteca-judeteana-lucianblaga-alba-intr-un-proiect

8.5. Cultura support - Premiul Național pentru poezie ,,Lucian Blaga”
1. https://alba24.ro/8-13-mai-festivalul-international-lucian-blaga-la-sebes-grigore-lese-si-iris-printre-invitati-programul649294.html
2. http://sebes.alba24.ro/8-13-mai-festivalul-international-lucian-blaga-la-sebes-grigore-lese-si-iris-printre-invitatiprogramul-141212.html
3. http://www.ziare.com/alba-iulia/stiri-actualitate/8-13-mai-festivalul-international-lucian-blaga-la-sebes-grigore-lese-siiris-printre-invitati-programul-7264200
4. https://www.youtube.com/watch?v=jO4WXqSTN2A
5. https://www.youtube.com/embed/HSfCb6RNubU?feature=oembed
6. https://www.facebook.com/www.Alba24.ro/posts/1732171256850720
7. https://www.ziarelive.ro › Stiri Locale › Alba
8. http://mesageruldealba.ro/2018/05/03/premiera-absoluta-dupa-96-de-ani-tulburarea-apelor-lui-lucian-blaga-pusa-inscena/
9. http://www.primariasebes.ro/comunicate-de-presa/programul-festivalului-international-lucian-blaga/
10. http://albastiri.ro/festivalul-international-lucian-blaga-editia-a-38-a-8-13-mai-2018/
11. https://urbeamea.ro/albaiulia/video-8-13-mai-festivalul-international-lucian-blaga-la-sebes-programul-editiei-cunumarul-38/
12. http://www.ziare.com/alba-iulia/articole/festival+international+lucian+blaga
13. http://www.ziare.com/alba-iulia/stiri-actualitate/8-13-mai-festivalul-international-lucian-blaga-la-sebes-grigore-lese-siiris-printre-invitati-programul-7264200
14. http://www.ziare.com/alba-iulia/festival-lucian-blaga/
15. http://arhiveliterare.blogspot.ro/2018/05/premiul-national-pentru-poezie-lucian.html
16. http://proalba.ro/8-mai-la-lancram-va-fi-decernat-premiul-national-pentru-poezie-lucian-blaga-programul-manifestarii
17. https://www.stiripesurse.ro/emil-brumaru-este-laureatul-marelui-premiu-pentru-poezie-lucian-blaga-pentru-operaomn_1264064.html
18. http://www.informatia-zilei.ro/sm/emil-brumaru-castigatorul-premiului-national-pentru-poezie-lucian-blaga/
19. https://ziarulunirea.ro/foto-video-emil-brumaru-laureatul-premiului-national-de-poezie-lucian-blaga-2018-473455/
20. http://www.ziare.com/alba-iulia/stiri-actualitate/foto-video-emil-brumaru-laureatul-premiului-national-de-poezie-lucianblaga-2018-7270239
21. https://www.sebesinfo.ro/emil-brumaru-este-laureatul-premiului-national-pentru-poezie-lucian-blaga-2018-14901.html
22. http://romania.shafaqna.com/RO/RO/1501305
23. https://www.ziare-pe-net.ro/stiri/emil-brumaru-castigatorul-premiului-national-pentru-poezie-lucian-blaga5886599.html
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24. https://www.agerpres.ro/cultura/2018/05/08/alba-emil-brumaru-castigatorul-premiului-national-pentru-poezie-lucianblaga--104384
25. https://cluj-am.ro/2018/05/09/alba-emil-brumaru-castigatorul-premiului-national-pentru-poezie-lucian-blaga/
26. https://www.news.ro/cultura-media/emil-brumaru-este-laureatul-premiului-national-de-poezie-lucian-blaga-m-afascinat-la-blaga-evlavia-si-sfintenia-cu-care-se-inchina-in-fata-frumusetii-feminine-video-19224016094320180510181
27. http://mesageruldealba.ro/tag/emil-brumaru/
28. https://www.ziarelive.ro/stiri/ministrul-culturii-george-ivascu-prezenta-inedita-la-lancram-in-preambulul-festivaluluiinternational-lucian-blaga-2018.html
29. https://www.sebesinfo.ro/ministrul-culturii-george-ivascu-prezenta-inedita-la-lancram-in-preambulul-festivaluluiinternational-lucian-blaga-2018-14906.html
30. https://www.ultimele-stiri.eu/articol/emil-brumaru-este-laureatul-marelui-premiu-pentru-poezie-lucian-blaga-pentruopera-omn/4219046
31. https://www.dcnews.ro/ministrul-george-iva-cu-a-depus-flori-la-mormantul-lui-lucian-blaga_591314.html
32. http://proalba.ro/ministrul-culturii-prezent-la-lancram-cadrul-manifestarilor-prilejuite-de-festivalul-international-lucianblaga
33. http://radiocluj.ro/2018/05/09/ministrul-culturii-george-ivascu-prezenta-inedita-la-lancram-sebes/
34. http://centruldepresa.ro/stiri/judet/cluj
35. http://www.ziare.com/alba-iulia/stiri-actualitate/ministrul-culturii-george-ivascu-la-festivitatea-de-acordare-a-premiuluinational-de-poezie-lucian-blaga-7270916
36. https://alba24.ro/ministrul-culturii-george-ivascu-la-festivitatea-de-acordare-a-premiului-national-de-poezie-lucianblaga-650502.html
37. http://www.abcnewstransilvania.ro/social/festivalul-international-lucian-blaga-lancram-alba/
38. http://www.napocanews.ro/2018/05/poetul-emil-brumaru-este-castigatorul-celei-de-a-doua-editii-a-premiului-nationalpentru-poezie-lucian-blaga.html
39. http://transilvania24.ro/alba24-ministrul-culturii-george-ivascu-la-festivitatea-de-acordare-a-premiului-national-depoezie-lucian-blaga
40. http://www.radiounirea.ro/ministrul-culturii-george-ivascu-prezenta-inedita-la-lancram-in-preambulul-festivaluluiinternational-lucian-blaga-48305.html

5.9. Publicațiile bibliotecii
1. https://urbeamea.ro/albaiulia/joi-etnografie-din-transilvania-o-carte-document-lansata-de-biblioteca-judeteana-lucianblaga-alba/
2. http://albastiri.ro/transilvania-etnografie-carte-biblioteca/
3. https://www.dcnews.ro/etnografie-din-transilvania-o-carte-document-lansata-de-biblioteca-jude-eana-lucian-blagaalba_609205.html
4. https://www.agerpres.ro/comunicate/2018/08/21/comunicat-de-presa-biblioteca-judeteana-lucian-blaga-alba--163145
5. http://stirilocale24.ro/alba/etnografie-din-transilvania-o-carte-document-a-etnografului-valer-butura-lansata-debiblioteca-judeteana-lucian-blaga-alba-evenimentul-are-loc-la-casa-natala-a-1148639/
6. http://www.amosnews.ro/etnografie-din-transilvania-o-carte-document-lansata-de-biblioteca-judeteana-lucian-blagaalba-2018
7. https://www.calendarul-evenimentelor-23-august-selectiuni-3/+&cd=9&hl=ro&ct=cln
8. https://ziarulunirea.ro/etnografie-din-transilvania-o-carte-document-a-etnografului-valer-butura-lansata-de-bibliotecajudeteana-lucian-blaga-alba-evenimentul-are-loc-la-casa-natala-a-487480/
9. http://www.ziare.com/alba-iulia/stiri-life-show/etnografie-din-transilvania-o-carte-document-a-etnografului-valerbutura-lansata-de-biblioteca-judeteana-lucian-blaga-alba-evenimentul-are-loc-la-casa-natala-a-etnografului-din-salciua7386970
10. https://www.ultimele-stiri.eu/articol/etnografie-din-transilvania-o-carte-document-a-etnografului-valerbutura/4503690+&cd=13&hl=ro&ct=clnk&gl=ro
11. https://www.ziarelive.ro/despre/salciua.html+&cd=11&hl=ro&ct=clnk&gl=ro
12. https://alba7.ro/etnografie-din-transilvania-carte-lansata-de-biblioteca-judeteana-lucian-blaga-alba/
13. http://www.cjalba.ro/etnografie-din-transilvania-o-carte-document-lansata-de-biblioteca-judeteana-lucian-blaga-alba/
14. http://www.radiounirea.ro/etnografie-din-transilvania-o-carte-document-lansata-de-biblioteca-judeteana-lucian-blagaalba-lansarea-in-23-august-la-salciua-50887.html
15. https://urbeamea.ro/albaiulia/luni-scriitorul-radu-theodoru-prezent-la-biblioteca-judeteana-lucian-blaga-alba-laevenimentul-ion-lancranjan-90-de-ani-de-la-nastere/
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16. https://ziarulunirea.ro/ion-lancranjan-90-de-ani-de-la-nastere-eveniment-la-biblioteca-judeteana-lucian-blaga-alba-vafi-prezent-scriitorul-radu-theodoru-486308/
17. http://www.amosnews.ro/scriitorul-r-theodoru-present-la-biblioteca-judeteana-lucian-blaga-alba-2018-08-10
18. https://ziarulunirea.ro/aniversare-scriitorul-ion-lancranjan-la-90-de-ani-486519/
19. http://www.ziare.com/alba-iulia/stiri-actualitate/aniversare-scriitorul-ion-lancranjan-la-90-de-ani-7378760
20. http://stirilocale24.ro/alba/aniversare-scriitorul-ion-lancranjan-la-90-de-ani-1143996/
21. https://www.ziarelive.ro/stiri/aniversare-scriitorul-ion-lancranjan-la-90-de-ani.html
22. https://www.ultimele-stiri.eu/articol/aniversare-scriitorul-ion-lancranjan-la-90-de-ani/4470846
23.
24. https://ziarulunirea.ro/spectacol-la-farau-valorificarea-scenica-a-continutului-cartii-etnografie-din-transilvania-scrisade-valer-butura-488437/
25. https://www.ziarelive.ro/stiri/spectacol-la-farau-valorificarea-scenica-a-continutului-cartii-etnografie-din-transilvaniascrisa-de-valer-butura.html
26. http://stirilocale24.ro/alba/spectacol-la-farau-valorificarea-scenica-a-continutului-cartii-etnografie-din-transilvaniascrisa-de-valer-butura-1153970/
27. http://centruldepresa.ro/cauta/?q=spectacol+la+farau
28. www.radiounirea.ro/valorificarea-continutului-cartiietnografie-din-transilvania-la-expozitia-etnografica-din-farau51124.html+&cd=5&hl=ro&ct=clnk&gl=ro
29. https://www1.agerpres.ro/comunicate/2018/08/30/comunicat-de-presa-biblioteca-judeteana-lucian-blaga-alba-11-0318+&cd=6&hl=ro&ct=clnk&gl=ro
30. https://www.ocnamuresinfo.ro/joi-6-septembrie-2018-spectacol-la-farau-valorificarea-scenica-a-continutului-cartiietnografie-din-transilvania-de-valer-butura-4642.html
31. https://www.agerpres.ro/comunicate/2018/08/30/comunicat-de-presa-biblioteca-judeteana-lucian-blaga-alba--167851
32. https://monitoruldestiri.ro/life_cultura/spectacol-la-farau-valorificarea-scenica-a-continutului-cartii-etnografie-dintransilvania-scrisa-de-valer-butura-1155057
33. http://albastiri.ro/valorificarea-continutului-cartiietnografie-din-transilvania-la-expozitia-etnografica-din-farau/
34. http://www.ziare.com/alba-iulia/stiri-life-show/spectacol-la-farau-valorificarea-scenica-a-continutului-cartii-etnografiedin-transilvania-scrisa-de-valer-butura-7397126
35. https://alba7.ro/valorificarea-cartii-etnografie-din-transilvania-la-farau/
36. https://www1.agerpres.ro/comunicate/2018/08/30/comunicat-de-presa-biblioteca-judeteana-lucian-blaga-alba-11-0318
37. http://www.radiounirea.ro/valorificarea-continutului-cartiietnografie-din-transilvania-la-expozitia-etnografica-din-farau51124.html
38. https://www.ziarelive.ro/stiri/joi-6-septembrie-2018-spectacol-la-farau-valorificarea-scenica-a-continutului-cartiietnografie-din-transilvania-de-valer-butura.html

Raftul American
1. http://proalba.ro/26-aprilie-ambasadorul-sua-la-bucuresti-vine-la-alba-iulia-pentru-inaugurarea-raftului-american-dela-biblioteca-judeteana-lucian-blaga
2. https://ziarulunirea.ro/joi-ambasadorul-sua-in-romania-va-inaugura-raftul-american-la-biblioteca-judeteana-lucianblaga-alba-471215/
3. https://alba24.ro/joi-hans-klemm-ambasadorul-sua-in-romania-inaugureaza-raftul-american-la-biblioteca-judeteanaalba-646196.html
4. https://www.dcnews.ro/american-shelf-dona-ie-facuta-de-hans-klemm-la-alba_589147.html
5. https://urbeamea.ro/albaiulia/joi-ambasada-s-u-a-la-bucuresti-si-biblioteca-judeteana-lucian-blaga-alba-inaugureazaraftul-american/
6. http://www.ziare.com/alba-iulia/stiri-actualitate/joi-ambasadorul-sua-in-romania-va-inaugura-raftul-american-labiblioteca-judeteana-lucian-blaga-alba-7251934
7. http://radiocluj.ro/2018/04/23/ambasadorul-s-u-a-in-romania-hans-klemm-la-alba-iulia/
8. https://www.stirilazi.ro/joi-hans-klemm-ambasadorul-sua-in-romania-inaugureaza-raftul-american-la-bibliotecajudeteana-alba.html
9. https://www.ziarelive.ro/stiri/joi-hans-klemm-ambasadorul-sua-in-romania-inaugureaza-raftul-american-la-bibliotecajudeteana-alba.html
10. http://www.radiounirea.ro/american-shelf-donatie-de-carte-pentru-biblioteca-judeteana-lucian-blaga-alba-47838.html
11. http://stirilocale24.ro/alba/joi-ambasadorul-sua-in-romania-va-inaugura-raftul-american-la-biblioteca-judeteana-lucianblaga-alba-1073025/
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12. https://transilvania24.ro/alba24-joi-hans-klemm-ambasadorul-sua-in-romania-inaugurea...
13. http://centruldepresa.ro/stiri/ambasadorul-s-u-a-in-romania-hans-klemm-la-alba-iulia
14. http://i-ziare.ro/joi-hans-klemm-ambasadorul-sua-in-romania-inaugureaza-raftul-american-la-biblioteca-judeteanaalba-7006221
15. http://radiocluj.ro/etichete/biblioteca-judeteana-lucian-blaga-alba/
16. http://stiritransilvania24.ro/alba/radio-unirea-fm/american-shelf-donatie-de-carte-pentru-biblioteca-judeteana-lucianblaga-alba-267786/
17. https://www.ziarelive.ro/stiri/26-aprilie-ambasadorul-sua-la-bucuresti-vine-la-alba-iulia-pentru-inaugurarea-raftuluiamerican-de-la-biblioteca-judeteana-lucian-blaga.html
18. https://alba24.ro/joi-hans-klemm-ambasadorul-sua-in-romania-inaugureaza-raftul-american-la-biblioteca-judeteanaalba-646196.html
19. https://ziarulunirea.ro/foto-donatie-importanta-facuta-de-ambasada-sua-pentru-biblioteca-alba-iulia-peste-250-decarti-americane-in-valoare-de-3-000-de-dolari-471882/
20. http://www.ziare.com/alba-iulia/stiri-actualitate/foto-donatie-importanta-facuta-de-ambasada-sua-pentru-bibliotecaalba-iulia-peste-250-de-carti-americane-in-valoare-de-3-000-de-dolari-7257392
21. www.ziarul.com.ro/ziarul-unirea_315.html
22. http://mesageruldealba.ro/2018/04/26/ambasada-statelor-unite-a-facut-o-donatie-de-carte-bibliotecii-judetene/
23. http://stiritransilvania24.ro/alba/foto-donatie-importanta-facuta-de-ambasada-sua-pentru-biblioteca-alba-iulia-peste250-de-carti-americane-in-valoare-de-3-000-de-dolari-269252/

6.2.Reuniuni științifice
1. https://www.agerpres.ro/comunicate/2018/04/19/comunicat-de-presa-biblioteca-judeteana-lucian-blaga-alba--94161
2. https://ziarulunirea.ro/reuniune-stiintifica-la-aiud-in-23-aprilie-de-ziua-nationala-a-bibliotecarilor-470793/
3. http://www.ziare.com/alba-iulia/stiri-actualitate/reuniune-stiintifica-la-aiud-in-23-aprilie-de-ziua-nationala-abibliotecarilor-7248792
4. https://www.ziarelive.ro/stiri/reuniune-stiintifica-la-aiud-in-23-aprilie-de-ziua-nationala-a-bibliotecarilor.html
5. http://stirilocale24.ro/alba/radio-unirea-fm/reuniunea-stiintifica-a-bibliotecarilor-din-alba-ce-marcheaza-ziua-nationalaa-bibliotecarilor-din-romania-in-23-aprilie-1071295/
6. http://www.radiounirea.ro/reuniunea-stiintifica-a-bibliotecarilor-din-alba-ce-marcheaza-ziua-nationala-a-bibliotecarilordin-romania-in-23-aprilie-47781.html
7. https://www1.agerpres.ro/comunicate/2018/04/19/comunicat-de-presa-biblioteca-judeteana-lucian-blaga-alba-17-5141
8. http://i-ziare.ro/reuniune-stiintifica-la-aiud-in-23-aprilie-de-ziua-nationala-bibliotecarilor-6961846
9. http://albastiri.ro/reuniune-stiintifica-la-alba-iulia-cu-prilejul-congresului-international-al-culturii-romane/
10. http://acad-tim.tm.edu.ro/?ai1ec_event=congresului-international-al-culturii-romane
11. https://www.dcnews.ro/reuniune-tiin-ifica-la-alba-iulia-cu-prilejul-congresului-interna-ional-al-culturiiromane_596652.html
12. http://www.radiounirea.ro/reuniune-stiintifica-la-alba-iulia-cu-prilejul-congresului-international-al-culturii-romane49349.html
13. http://www.cjalba.ro/reuniune-stiintifica-la-alba-iulia-cu-prilejul-congresului-international-al-culturii-romane/
14. https://www.ab.ro/de-actualitates/congresul-international-al-culturii-romane-la-alba-iulia/
15. https://urbeamea.ro/albaiulia/sambata-zeci-de-personalitati-academice-din-romania-ungaria-serbia-vin-la-alba-iuliala-congresul-culturii-romane/
16. http://www.radiounirea.ro/peste-200-bibliotecari-tara-specialisti-de-peste-hotare-si-personalitati-culturalesarbatoresc-centenarul-romaniei-si-cei-75-de-ani-de-existenta-a-bibliotecii-judetene-lucian-blaga-53022.html
17. https://www.ziarulapulum.ro/reuniune-stiintifica-a-bibliotecarilor-din-romania-la-alba-iulia-0049851
18. http://www.informatia-zilei.ro/sm/peste-200-de-bibliotecari-din-tara-sarbatoresc-centenarul-romaniei-la-alba-iulia/
19. https://urbeamea.ro/albaiulia/14-17-noiembrie-conferinta-nationala-a-bibliotecilor-publice-din-romania-la-alba-iulia/
20. https://www.ziare-pe-net.ro/stiri/conferinta-nationala-a-bibliotecilor-publice-din-romania-la-alba-iulia-6063282.html
21. http://www.cjalba.ro/conferinta-nationala-a-bibliotecilor-publice-din-romania-la-alba-iulia/
22. https://anbpr.org.ro/index.php/conferinta-nationala-a-anbpr-alba-iulia-14-17-noiembrie-2018/
23. https://anbpr.org.ro/
24. https://anbpr.org.ro/index.php/10-granturi-de-participare-la-conferinta-anbpr-de-la-alba-iulia-pentru-bibliotecariicomunali/
25. https://ziarulunirea.ro/peste-200-de-bibliotecari-din-tara-specialisti-de-peste-hotare-si-personalitati-culturalesarbatoresc-centenarul-romaniei-si-cei-75-de-ani-de-existenta-a-bibliotecii-judetene-lucian-blaga-498842/
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26. https://www.facebook.com/atlasfm/
27. https://reintregirea.ro/

8.9.România 100
1. https://urbeamea.ro/albaiulia/program-special-de-functionare-la-biblioteca-judeteana-lucian-blaga-alba-in-perioada28-noiembrie-2-decembrie/
2. https://opiniatransilvana.ro/program-special-de-functionare-a-bibliotecii-judetene-lucian-blaga-alba-in-perioada-28noiembrie-2-decembrie/
3. http://proalba.ro/romania-100-program-amplu-de-activitati-culturale-la-biblioteca-judeteana-lucian-blaga-alba
4. https://www.agerpres.ro/comunicate/2018/11/27/comunicat-de-presa-biblioteca-judeteana-lucian-blaga-alba--218206
5. http://www.cjalba.ro/romania-100-program-amplu-de-activitati-culturale-la-biblioteca-judeteana-lucian-blaga-alba/

4.15.Seratelor Bibliotecii
1. https://alba24.ro/vineri-o-noua-editie-a-seratelor-bibliotecii-la-biblioteca-judeteana-lucian-blaga-alba-629434.html
2. https://ziarulunirea.ro/vineri-26-ianuarie-o-noua-editie-a-seratelor-bibliotecii-la-biblioteca-judeteana-lucian-blaga-dinalba-459051/
3. http://www.amosnews.ro/o-noua-editie-seratelor-bibliotecii-la-biblioteca-judeteana-lucian-blaga-alba-2018-01-25
4. https://www.agerpres.ro/comunicate/2018/01/25/comunicat-de-presa-biblioteca-judeteana-lucian-blaga-alba--43377
5. https://www1.agerpres.ro/comunicate/2018/01/25/comunicat-de-presa-biblioteca-judeteana-lucian-blaga-alba-17-5031
6. https://www.facebook.com/www.Alba24.ro/posts/1631174520283728
7. https://urbeamea.ro/albaiulia/vineri-se-da-startul-unei-noi-editii-seratelor-bibliotecii-la-biblioteca-judeteana-lucianblaga-alba/
8. http://www.ziarelive.ro/stiri/vineri-26-ianuarie-o-noua-editie-a-seratelor-bibliotecii-la-biblioteca-judeteana-lucian-blagaalba.html
9. http://stirilocale24.ro/alba/vineri-26-ianuarie-o-noua-editie-a-seratelor-bibliotecii-la-biblioteca-judeteana-lucian-blagaalba-1011554/
10. http://www.presaonline.com/stiri/stiri-locale/vineri-o-noua-editie-a-seratelor-bibliotecii-la-biblioteca-judeteana-lucianblaga-alba-4355352.html
11. https://www.stirilazi.ro/vineri-o-noua-editie-a-seratelor-bibliotecii-la-biblioteca-judeteana-lucian-blaga--alba.html
12. http://albastiri.ro/o-noua-editie-a-seratelor-bibliotecii-la-biblioteca-judeteana-lucian-blaga-alba/
13. https://www.ziare-pe-net.ro/stiri/o-noua-editie-a-seratelor-bibliotecii-la-biblioteca-judeteana-lucian-blaga-alba5754887.html
14. www.feedler.ro/feed/7332587--vineri-o-noua-editie-a-seratelor-bibliotecii-la-biblioteca-judeteana-lucian-blaga-alba
15. http://www.radiounirea.ro/proiectul-cultural-seratele-bibliotecii-continua-si-in-acest-an-la-biblioteca-judeteana-lucianblaga-alba-45282.html
16. http://centruldepresa.ro/stiri/proiectul-cultural-seratele-bibliotecii-continua-si-in-acest-an-la-biblioteca-judeteanalucian-blaga-alba
17. http://stiritransilvania24.ro/alba/radio-unirea-fm/proiectul-cultural-seratele-bibliotecii-continua-si-in-acest-an-labiblioteca-judeteana-lucian-blaga-alba-234073/
18. https://ziarulunirea.ro/seratele-bibliotecii-judetene-lucian-blaga-in-2-martie-la-alba-iuli..
19. https://www.agerpres.ro/.../comunicat-de-presa-biblioteca-judeteana-lucian-blaga-alba...
20. http://stiritransilvania24.ro/alba/radio-unirea-fm/seratele-bibliotecii-judetene-lucian-blaga-alba-in-2-martie-la-sala-delectura-a-bibliotecii-247078/
21. http://www.radiounirea.ro/seratele-bibliotecii-judetene-lucian-blaga-alba-in-2-martie-la-sala-de-lectura-a-bibliotecii46245.html
22. http://www.amosnews.ro/seratele-bibliotecii-judetene-lucian-blaga-alba-2018-03-01
23. https://ziarulunirea.ro/biblioteca-judeteana-lucian-blaga-alba-spatiu-multicultural-al-schimburilor-de-idei-si-experienteintre-membrii-comunitatii-vineri-o-noua-intalnire-in-cadrul-proiectului-serate-445607/
24. http://www.ziarelive.ro/stiri/seratele-bibliotecii-judetene-lucian-blaga-alba.html
25. https://www1.agerpres.ro/comunicate/2018/03/01/comunicat-de-presa-biblioteca-judeteana-lucian-blaga-alba-11-2659
26. http://stirilocale24.ro/alba/radio-unirea-fm/seratele-bibliotecii-judetene-lucian-blaga-alba-in-2-martie-la-sala-delectura-a-bibliotecii-1036005/
27. https://www.google.ro/search?q=seratele+bibliotecii&safe=active&source=lnt&tbs=qdr:d&sa=X&ved=0ahUKEwii1Iez
383ZAhUKmbQKHSUmA-gQpwUIHw&biw=1366&bih=647
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28. http://www.ziare.com/alba-iulia/stiri-actualitate/seratele-bibliotecii-judetene-lucian-blaga-in-2-martie-la-alba-iulia7182361
29. http://www.cjalba.ro/seratele-bibliotecii-judetene-lucian-blaga-alba/
30. https://alba24.ro/vineri-o-noua-editie-a-seratelor-bibliotecii-la-biblioteca-judeteana-lucian-blaga-alba-629434.html
31. https://ziarulunirea.ro/vineri-26-ianuarie-o-noua-editie-a-seratelor-bibliotecii-la-biblioteca-judeteana-lucian-blaga-dinalba-459051/
32. http://www.amosnews.ro/o-noua-editie-seratelor-bibliotecii-la-biblioteca-judeteana-lucian-blaga-alba-2018-01-25
33. https://www.agerpres.ro/comunicate/2018/01/25/comunicat-de-presa-biblioteca-judeteana-lucian-blaga-alba--43377
34. https://www1.agerpres.ro/comunicate/2018/01/25/comunicat-de-presa-biblioteca-judeteana-lucian-blaga-alba-17-5031
35. https://www.facebook.com/www.Alba24.ro/posts/1631174520283728
36. https://urbeamea.ro/albaiulia/vineri-se-da-startul-unei-noi-editii-seratelor-bibliotecii-la-biblioteca-judeteana-lucianblaga-alba/
37. http://www.ziarelive.ro/stiri/vineri-26-ianuarie-o-noua-editie-a-seratelor-bibliotecii-la-biblioteca-judeteana-lucian-blagaalba.html
38. http://stirilocale24.ro/alba/vineri-26-ianuarie-o-noua-editie-a-seratelor-bibliotecii-la-biblioteca-judeteana-lucian-blagaalba-1011554/
39. http://www.presaonline.com/stiri/stiri-locale/vineri-o-noua-editie-a-seratelor-bibliotecii-la-biblioteca-judeteana-lucianblaga-alba-4355352.html
40. https://www.stirilazi.ro/vineri-o-noua-editie-a-seratelor-bibliotecii-la-biblioteca-judeteana-lucian-blaga--alba.html
41. http://albastiri.ro/o-noua-editie-a-seratelor-bibliotecii-la-biblioteca-judeteana-lucian-blaga-alba/
42. https://www.ziare-pe-net.ro/stiri/o-noua-editie-a-seratelor-bibliotecii-la-biblioteca-judeteana-lucian-blaga-alba5754887.html
43. www.feedler.ro/feed/7332587--vineri-o-noua-editie-a-seratelor-bibliotecii-la-biblioteca-judeteana-lucian-blaga-alba
44. http://www.radiounirea.ro/proiectul-cultural-seratele-bibliotecii-continua-si-in-acest-an-la-biblioteca-judeteana-lucianblaga-alba-45282.html
45. http://centruldepresa.ro/stiri/proiectul-cultural-seratele-bibliotecii-continua-si-in-acest-an-la-biblioteca-judeteanalucian-blaga-alba
46. http://stiritransilvania24.ro/alba/radio-unirea-fm/proiectul-cultural-seratele-bibliotecii-continua-si-in-acest-an-labiblioteca-judeteana-lucian-blaga-alba-234073/
47. https://urbeamea.ro/albaiulia/vineri-seratele-bibliotecii-judetene-lucian-blaga-alba/
48. https://www.agerpres.ro/comunicate/2018/04/16/comunicat-de-presa-biblioteca-judeteana-lucian-blaga-alba--91308
49. http://www.cjalba.ro/seratele-bibliotecii-judetene-lucian-blaga-alba-2/
50. http://stiritransilvania24.ro/alba/radio-unirea-fm/seratele-bibliotecii-judetene-lucian-blaga-alba-politica-de-ieri-si-deazi-in-20-aprilie-la-sala-de-lectura-a-bibliotecii-2-265015/
51. http://www.amosnews.ro/seratele-bibliotecii-judetene-lucian-blaga-2018-04-16
52. http://www.radiounirea.ro/seratele-bibliotecii-judetene-lucian-blaga-alba-politica-de-ieri-si-de-azi-20-aprilie-la-sala-delectura-a-bibliotecii-47643.html
53. https://www.dcnews.ro/problemele-societatii-in-dezbatere-la-biblioteca-lucian-blaga_588297.html
54. http://albastiri.ro/seratele-bibliotecii-judetene-lucian-blaga-alba/
55. http://www.cjalba.ro/seratele-bibliotecii-judetene-lucian-blaga-alba-2/
56. https://urbeamea.ro/albaiulia/25-mai-seratele-lunii-iunie-la-biblioteca-judeteana-lucian-blaga-alba/
57. https://ziarulunirea.ro/seratele-bibliotecii-lucian-blaga-alba-in-25-mai-tema-dezbatuta-in-aceasta-luna-este-desprefericire-475921/
58. https://www.agerpres.ro/comunicate/2018/05/23/comunicat-de-presa-biblioteca-judeteana-lucian-blaga-alba--114371
59. https://www.dcnews.ro/ce-sertare-se-deschid-in-iunie-la-biblioteca-lucian-blaga_593384.html
60. http://www.ziare.com/alba-iulia/stiri-actualitate/seratele-bibliotecii-lucian-blaga-alba-in-25-mai-tema-dezbatuta-inaceasta-luna-este-despre-fericire-7291366
61. https://www.ziarelive.ro/stiri/seratele-bibliotecii-lucian-blaga-alba-in-25-mai-tema-dezbatuta-in-aceasta-luna-estedespre-fericire.html
62. http://stiritransilvania24.ro/alba/radio-unirea-fm/seratele-lunii-la-biblioteca-judeteana-lucian-blaga-alba-in-25-mai279798/
63. http://centruldepresa.ro/stiri/seratele-lunii-iunie-la-biblioteca-judeteana-lucian-blaga-alba
64. http://www.amosnews.ro/seratele-lunii-iunie-la-biblioteca-judeteana-lucian-blaga-alba-2018-05-24
65. http://www.radiounirea.ro/seratele-lunii-la-biblioteca-judeteana-lucian-blaga-alba-in-25-mai-48841.html
66. https://www.ziare-pe-net.ro/stiri/seratele-lunii-iunie-la-biblioteca-judeteana-lucian-blaga-alba-5904112.html
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67. http://stirilocale24.ro/alba/seratele-bibliotecii-lucian-blaga-alba-in-25-mai-tema-dezbatuta-in-aceasta-luna-estedespre-fericire-1093990/
68. http://proalba.ro/biblioteca-judeteana-lucian-blaga-alba-vine-cu-propuneri-pentru-petrecerea-finalului-de-vacanta
69. https://www.dcnews.ro/propuneri-intelectuale-pentru-petrecerea-finalului-de-vacan-a_610045.html
70. https://ziarulunirea.ro/final-de-vacanta-cu-biblioteca-judeteana-lucian-blaga-alba-club-de-lectura-cercul-de-scriereverbum-si-seratele-bibliotecii-alaturi-de-parintele-pimen-de-la-oarta-488101/
71. https://www1.agerpres.ro/comunicate/2018/08/27/comunicat-de-presa-biblioteca-judeteana-lucian-blaga-alba-11-1800
72. https://www.agerpres.ro/comunicate/2018/08/27/comunicat-de-presa-biblioteca-judeteana-lucian-blaga-alba--165950
73. http://www.amosnews.ro/biblioteca-judeteana-lucian-blaga-alba-vine-cu-propuneri-pentru-petrecerea-finalului-devacanta-2018
74. http://www.radiounirea.ro/biblioteca-judeteana-lucian-blaga-alba-vine-cu-propuneri-pentru-petrecerea-finalului-devacanta-51043.html
75. http://stirilocale24.ro/alba/final-de-vacanta-cu-biblioteca-judeteana-lucian-blaga-alba-club-de-lectura-cercul-descriere-verbum-si-seratele-bibliotecii-alaturi-de-parintele-pimen-de-la-oarta-1151875/
76. http://stirilocale24.ro/alba/final-de-vacanta-cu-biblioteca-judeteana-lucian-blaga-alba-club-de-lectura-cercul-descriere-verbum-si-seratele-bibliotecii-alaturi-de-parintele-pimen-de-la-oarta-1151875/
77. http://stiritransilvania24.ro/alba/final-de-vacanta-cu-biblioteca-judeteana-lucian-blaga-alba-club-de-lectura-cercul-descriere-verbum-si-seratele-bibliotecii-alaturi-de-parintele-pimen-de-la-oarta-2-314553/
78. https://www.ziarelive.ro/stiri/biblioteca-judeteana-lucian-blaga-alba-vine-cu-propuneri-pentru-petrecerea-finalului-devacanta.html
79. http://alba7.ro/seratelebibliotecii/
80. http://www.romania-actualitati.ro/28.08.2018
81. https://alba7.ro/seratele-bibliotecii-o-noua-intalnire/
82. http://www.ziare.com/alba-iulia/stiri-actualitate/seratele-bibliotecii-joi-la-biblioteca-judeteana-lucian-blaga-alba-onoua-intalnire-cu-parintele-pimen-7419654
83. https://ziarulunirea.ro/seratele-bibliotecii-joi-la-biblioteca-judeteana-lucian-blaga-alba-o-noua-intalnire-cu-parintelepimen-490775/
84. http://www.cjalba.ro/proiectul-seratele-bibliotecii/
85. https://www.ziarulapulum.ro/joi-la-bibioteca-judeteana-alba-seratele-bibliotecii-0047298
86. http://www.cjalba.ro/proiectul-seratele-bibliotecii/
87. https://urbeamea.ro/albaiulia/19-31-octombrie-intalniri-culturale-de-toamna-la-biblioteca-judeteana-lucian-blaga-alba/
88. http://www.cjalba.ro/intalniri-culturale-de-toamna-la-biblioteca-judeteana-lucian-blaga-alba/
89. http://www.ziare.com/alba-iulia/stiri-actualitate/intalniri-cu-parfum-de-toamna-la-biblioteca-judeteana-lucian-blagaalba-seratele-bibliotecii-clubul-de-lectura-pentru-seniori-verbum-lecturalba-sau-literatura-pentru-toate-gusturile-7452833
90. https://ziarulunirea.ro/intalniri-cu-parfum-de-toamna-la-biblioteca-judeteana-lucian-blaga-alba-seratele-biblioteciiclubul-de-lectura-pentru-seniori-ver-495236/
91. https://www.ultimele-stiri.eu/articol/intalniri-cu-parfum-de-toamna-la-biblioteca-judeteana-lucian-blaga-alba-seratelebibliotecii-clubul-de-lectura-pentru-seniori-verbum-lecturalba-sau-literatura-pentru-toate-gusturile/4660795
92. https://www.dcnews.ro/intalniri-culturale-de-toamna-la-biblioteca-judeteana-lucian-blaga-alba_618752.html
93. https://alba7.ro/intalniri-culturale-la-biblioteca-judeteana-lucian-blaga-alba/
94. https://www.agerpres.ro/comunicate/2018/10/18/comunicat-de-presa-biblioteca-judeteana-lucian-blaga-alba--195389
95. http://www.radiounirea.ro/intalniri-culturale-de-toamna-la-biblioteca-judeteana-lucian-blaga-alba-de-astazi-si-pana-lafinele-lunii-52267.html

4.1.Târgul de carte
1. https://alba24.ro/17-19-mai-targul-de-carte-alba-transilvana-si-festivalul-international-de-umor-alb-umor-la-alba-iuliaprogram-652282.html
2. https://www.agerpres.ro/cultura/2018/05/14/academicieni-si-artisti-cu-lansari-de-volume-la-targul-de-carte-albatransilvana--108172
3. http://www.ziare.com/alba-iulia/stiri-actualitate/17-19-mai-targul-de-carte-alba-transilvana-si-festivalul-internationalde-umor-alb-umor-la-alba-iulia-program-7278649
4. https://www.youtube.com/watch?v=LfS7lC42gls
5. https://www.stirilazi.ro/17-19-mai-targul-de-carte-alba-transilvana-si-festivalul-international-de-umor-alb-umor-la-albaiulia-program.html
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6. http://transilvania24.ro/alba24-17-19-mai-targul-de-carte-alba-transilvana-si-festivalul-international-de-umor-albumor-la-alba-iulia-program/
7. https://www.ziarelive.ro/stiri/17-19-mai-targul-de-carte-alba-transilvana-si-festivalul-international-de-umor-alb-umorla-alba-iulia-program.html
8. http://proalba.ro/17-19-mai-alba-iulia-gazduieste-o-noua-editie-targului-de-carte-alba-transilvana-programul-completal-evenimentului
9. https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:xoyftZsU95MJ:https://viziteazaalbaiulia.ro/100-de-povestidin-vremurile-trecute-si-pe-trecute-in-alba-iulia/+&cd=11&hl=ro&ct=clnk&gl=ro
10. http://www.stirilepescurt.ro/academicieni-si-artisti-cu-lansari-de-volume-la-targul-de-carte-alba-transilvana/
11. http://romania.shafaqna.com/RO/RO/1511792
12. http://www.feedler.ro/feed/7890733--100-de-povesti-din-vremurile-trecute-si-pe-trecute-in-alba-iulia
13. https://ziarulunirea.ro/17-19-mai-targul-de-carte-alba-transilvana-editia-a-xi-a-la-casa-de-cultura-a-sindicatelor-dinalba-iulia-programul-complet-474517/
14. https://urbeamea.ro/albaiulia/foto-video-17-19-mai-targul-de-carte-alba-transilvana-si-festivalul-international-de-umoralb-umor-la-alba-iulia-programul-detaliat/
15. http://arhiveliterare.blogspot.ro/2018/05/targul-de-carte-alba-transilvania-17-19.html
16. https://www.ziarelive.ro/stiri/17-19-mai-targul-de-carte-alba-transilvana-editia-a-xi-a-la-casa-de-cultura-a-sindicatelordin-alba-iulia-programul-complet.html
17. https://viziteazaalbaiulia.ro/100-de-povesti-din-vremurile-trecute-si-pe-trecute-in-alba-iulia/

1.4. Trăsura cu carte
1. https://www1.agerpres.ro/comunicate/2018/09/11/comunicat-de-presa-biblioteca-judeteana-lucian-blaga-alba-15-0138
2. https://alba7.ro/biblioteca-judeteana-sustine-proiectul-biblioteca-urbana/
3. https://ziarulunirea.ro/citeste-si-da-mai-departe-un-proiect-al-bibliotecii-judetene-lucian-blaga-alba-prin-care-se-voraproviziona-cele-10-casute-ce-fac-parte-din-proiectul-biblioteca-urban-489668/
4. Radio Reîntregirea/ grupaj informativ in cadrul stirilor/ 13. 09. 2018
5. http://www.ziare.com/alba-iulia/biblioteca-lucian-blaga/
6. http://www.ziare.com/alba-iulia/stiri-actualitate/citeste-si-da-mai-departe-un-proiect-al-bibliotecii-judetene-lucianblaga-alba-prin-care-se-vor-aproviziona-cele-10-casute-ce-fac-parte-din-proiectul-biblioteca-urbana-7410326
7. www.stirilocale24.ro/alba/radio-unirea-fm/citeste-si-da-mai-departe-in-13-septembrie-carti-donate-pentru-cele-10casute-din-alba-iulia-ce-fac-parte-din-proiectul-biblioteca-urbana-1161366/+&cd=6&hl=ro&ct=clnk&gl=ro
8. http://revistadealba.ro/carti-donate-de-albaiulieni-vor-ajunge-in-cele-10-casute-ale-bibliotecii-urbane/
9. http://www.radiounirea.ro/citeste-si-da-mai-departe-13-septembrie-carti-donate-pentru-cele-10-casute-din-alba-iuliace-fac-parte-din-proiectul-biblioteca-urbana-51348.html
10. Radio Orion Sebes/Emisiune de stiti/ 12.09.2018
11. https://urbeamea.ro/albaiulia/foto-proiectul-biblioteca-urbana-cerut-de-comunitatea-din-alba-iulia/
12. https://www.agerpres.ro/comunicate/2018/09/20/comunicat-de-presa-biblioteca-judeteana-lucian-blaga-alba--179127
13. https://ziarulunirea.ro/foto-citeste-si-da-mai-departe-joi-la-cererea-comunitatii-din-alba-iulia-se-reia-evenimentul-depromovare-a-cartii-si-lecturii-la-biblioteca-judeteana-lucian-blaga-alba-490906/
14. http://www.ziare.com/alba-iulia/stiri-actualitate/foto-citeste-si-da-mai-departe-joi-la-cererea-comunitatii-din-alba-iuliase-reia-evenimentul-de-promovare-a-cartii-si-lecturii-la-biblioteca-judeteana-lucian-blaga-alba-7421003
15. http://www.cjalba.ro/proiectul-biblioteca-urbana-cerut-de-comunitatea-din-alba-iulia/
16. http://www.ziare.com/alba-iulia/stiri-actualitate/proiectul-biblioteca-urbana-cerut-de-comunitatea-din-alba-iulia7421060
17. http://www.radiounirea.ro/seratele-bibliotecii-in-20-septembrie-la-sala-de-lectura-a-bibliotecii-judeteane-lucian-blagaalba-51529.html
18. https://opiniatransilvana.ro/proiectul-biblioteca-urbana-cerut-de-comunitatea-din-alba-iulia/
19. http://www.cjalba.ro/proiectul-biblioteca-urbana-cerut-de-comunitatea-din-alba-iulia/

4.8.Verbum
1. http://www.radiounirea.ro/astazi-biblioteca-judeteana-lucian-blaga-alba-lanseaza-din-nou-indemnul-scrie-vinoprezinta-publica-45265.html
2. https://urbeamea.ro/albaiulia/de-joi-cercul-de-scriere-creativa-verbum-la-biblioteca-judeteana-lucian-blaga-alba/
3. http://stiritransilvania24.ro/alba/radio-unirea-fm/astazi-biblioteca-judeteana-lucian-blaga-alba-lanseaza-din-nouindemnul-scrie-vino-prezinta-publica-233659/
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4. http://stirilocale24.ro/alba/radio-unirea-fm/astazi-biblioteca-judeteana-lucian-blaga-alba-lanseaza-din-nou-indemnulscrie-vino-prezinta-publica-1011005/
5. http://www.ab.ro/de-actualitates/scrie-vino-prezinta-publica/
6. http://www.romania24.net/joi-cercul-de-scriere-creativa-verbum-la-biblioteca-judeteana-alba-sub-semnul-poetuluimihai-eminescu/
7. https://alba24.ro/joi-cercul-de-scriere-creativa-verbum-la-biblioteca-judeteana-alba-sub-semnul-poetului-mihaieminescu-628977.html
8. http://www.ziare.com/alba-iulia/stiri-actualitate/cercul-de-scriere-creativa-verbum-in-fiecare-joi-la-biblioteca-lucianblaga-alba-pentru-toti-cei-care-vor-sa-se-afirme-in-lumea-scrisului-7128022
9. https://ziarulunirea.ro/cercul-de-scriere-creativa-verbum-in-fiecare-joi-la-biblioteca-lucian-blaga-alba-pentru-toti-ceicare-vor-sa-se-afirme-in-lumea-scrisului-458737/
10. http://transilvania24.ro/alba24-joi-cercul-de-scriere-creativa-verbum-la-biblioteca-judeteana-alba-sub-semnulpoetului-mihai-eminescu/
11. https://www.dcnews.ro/verbum-un-proiect-de-suflet_576567.html
12. https://ziarulunirea.ro/cerc-de-scriere-creativa-pornind-d…/
13. https://alba24.ro/joi-scrie-vino-prezinta-publica-cercul-de…
14. https://urbeamea.ro/…/joi-biblioteca-judeteana-lucian-blag…/
15. http://stiritransilvania24.ro/…/cerc-de-scriere-creativa-p…/
16. http://www.ziarelive.ro/…/cerc-de-scriere-creativa-pornind-…
17. http://albastiri.ro/joio-noua-intalnire-a-cercului-de-scri…/
18. http://www.ziare.com/…/joi-scrie-vino-prezinta-publica-cerc…
19. https://alba24.ro/spectacol-concurs-dedicat-lui-caragiale-l…
20. http://www.ziarelive.ro/…/cerc-de-scriere-creativa-pornind-…
21. https://urbeamea.ro/albaiulia/joi-o-noua-intalnire-cu-participantii-la-cercul-de-scriere-creativa-verbum-la-bibliotecajudeteana-lucian-blaga-alba/
22. https://ziarulunirea.ro/joi-o-noua-intalnire-la-cercul-de-scriere-creativa-verbum-din-cadrul-bibliotecii-judetene-albatemele-propuse-femeia-si-barbatul-si-simturile-467795/
23. http://albastiri.ro/joi-scrie-vino-prezinta-publica-din-nou-verbum/
24. http://www.cjalba.ro/
25. http://www.ziarulapulum.ro/joi-o-noua-intalnire-la-cercul-de-scriere-creativa-verbum-0045850
26. http://stiritransilvania24.ro/alba/radio-unirea-fm/astazi-o-noua-intalnire-la-cercul-de-scriere-creativa-verbum-dincadrul-bibliotecii-judetene-alba-258314/
27. http://www.radiounirea.ro/astazi-o-noua-intalnire-la-cercul-de-scriere-creativa-verbum-din-cadrul-bibliotecii-judetenealba-47171.html
28. https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:Px_pRPyZHYJ:https://centenarmareaunire.ro/+&cd=55&hl=ro&ct=clnk&gl=ro
29. http://albastiri.ro/o-noua-intalnire-a-cercului-de-scriere-creativa-verbum/
30. https://urbeamea.ro/albaiulia/joi-o-noua-intalnire-cu-participantii-la-cercul-de-scriere-creativa-verbum-la-bibliotecajudeteana-lucian-blaga-alba-2/
31. https://www.agerpres.ro/comunicate/2018/05/30/comunicat-de-presa-biblioteca-judeteana-lucian-blaga-alba--117554
32. https://xml.agerpres.ro/comunicate/2018/05/30/comunicat-de-presa-biblioteca-judeteana-lucian-blaga-alba--117554
33. https://ziarulunirea.ro/o-noua-intalnire-a-cercului-de-scriere-creativa-verbum-la-biblioteca-lucian-blaga-alba-476760/
34. https://www.dcnews.ro/clubul-de-lectura-i-intalnirile-verbum_603851.html
35. https://opiniatransilvana.ro/
36. http://alba7.ro/clubul-de-lectura-si-intalnirile-verbum/
37. https://urbeamea.ro/albaiulia/miercuri-si-joi-clubul-de-lectura-si-intalnirile-verbum-la-biblioteca-judeteana-lucianblaga-alba/
38. http://www.radiounirea.ro/lecturalba-si-verbum-astazi-si-maine-la-biblioteca-judeteana-lucian-blaga-alba-50269.html
39. http://www.bjalba.ro/
40. http://www.cjalba.ro/clubul-de-lectura-si-intalnirile-verbum/
41. http://stiritransilvania24.ro/alba/radio-unirea-fm/lecturalba-si-verbum-astazi-si-maine-la-biblioteca-judeteana-lucianblaga-alba-302987/
42. http://albastiri.ro/tag/biblioteca-judeteana-lucian-blaga/
43. http://albaiulianul.ro/cultura/item/6846-clubul-de-lectura-si-intalnirile-verbum.html
44. http://proalba.ro/biblioteca-judeteana-lucian-blaga-alba-vine-cu-propuneri-pentru-petrecerea-finalului-de-vacanta
45. https://www.dcnews.ro/propuneri-intelectuale-pentru-petrecerea-finalului-de-vacan-a_610045.html
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46. https://ziarulunirea.ro/final-de-vacanta-cu-biblioteca-judeteana-lucian-blaga-alba-club-de-lectura-cercul-de-scriereverbum-si-seratele-bibliotecii-alaturi-de-parintele-pimen-de-la-oarta-488101/
47. https://www1.agerpres.ro/comunicate/2018/08/27/comunicat-de-presa-biblioteca-judeteana-lucian-blaga-alba-11-1800
48. https://www.agerpres.ro/comunicate/2018/08/27/comunicat-de-presa-biblioteca-judeteana-lucian-blaga-alba--165950
49. http://www.amosnews.ro/biblioteca-judeteana-lucian-blaga-alba-vine-cu-propuneri-pentru-petrecerea-finalului-devacanta-2018
50. http://www.radiounirea.ro/biblioteca-judeteana-lucian-blaga-alba-vine-cu-propuneri-pentru-petrecerea-finalului-devacanta-51043.html
51. http://stirilocale24.ro/alba/final-de-vacanta-cu-biblioteca-judeteana-lucian-blaga-alba-club-de-lectura-cercul-descriere-verbum-si-seratele-bibliotecii-alaturi-de-parintele-pimen-de-la-oarta-1151875/
52. http://stirilocale24.ro/alba/final-de-vacanta-cu-biblioteca-judeteana-lucian-blaga-alba-club-de-lectura-cercul-descriere-verbum-si-seratele-bibliotecii-alaturi-de-parintele-pimen-de-la-oarta-1151875/
53. http://stiritransilvania24.ro/alba/final-de-vacanta-cu-biblioteca-judeteana-lucian-blaga-alba-club-de-lectura-cercul-descriere-verbum-si-seratele-bibliotecii-alaturi-de-parintele-pimen-de-la-oarta-2-314553/
54. https://www.ziarelive.ro/stiri/biblioteca-judeteana-lucian-blaga-alba-vine-cu-propuneri-pentru-petrecerea-finalului-devacanta.html
55. http://alba7.ro/seratelebibliotecii/
56. http://www.romania-actualitati.ro/28.08.2018
57. https://urbeamea.ro/albaiulia/joi-o-noua-intalnire-a-cercului-de-scriere-creativa-verbum-la-biblioteca-judeteana-lucianblaga-alba/
58. http://albaiulianul.ro/cultura/item/6886-scrie-vino-prezinta-publica.html
59. http://www.ziare.com/alba-iulia/stiri-life-show/scrie-vino-prezinta-publica-cercul-de-scriere-creativa-verbum-joi-labiblioteca-judeteana-lucian-blaga-alba-7427412
60. https://ziarulunirea.ro/scrie-vino-prezinta-publica-cercul-de-scriere-creativa-verbum-joi-la-biblioteca-judeteana-lucianblaga-alba-491804/
61. http://alba7.ro/scrie-vino-prezinta-publica-din-nou-verbum/
62. http://albastiri.ro/?s=verbum
63. https://urbeamea.ro/albaiulia/19-31-octombrie-intalniri-culturale-de-toamna-la-biblioteca-judeteana-lucian-blaga-alba/
64. http://www.cjalba.ro/intalniri-culturale-de-toamna-la-biblioteca-judeteana-lucian-blaga-alba/
65. http://www.ziare.com/alba-iulia/stiri-actualitate/intalniri-cu-parfum-de-toamna-la-biblioteca-judeteana-lucian-blagaalba-seratele-bibliotecii-clubul-de-lectura-pentru-seniori-verbum-lecturalba-sau-literatura-pentru-toate-gusturile-7452833
66. https://ziarulunirea.ro/intalniri-cu-parfum-de-toamna-la-biblioteca-judeteana-lucian-blaga-alba-seratele-biblioteciiclubul-de-lectura-pentru-seniori-ver-495236/
67. https://www.ultimele-stiri.eu/articol/intalniri-cu-parfum-de-toamna-la-biblioteca-judeteana-lucian-blaga-alba-seratelebibliotecii-clubul-de-lectura-pentru-seniori-verbum-lecturalba-sau-literatura-pentru-toate-gusturile/4660795
68. https://www.dcnews.ro/intalniri-culturale-de-toamna-la-biblioteca-judeteana-lucian-blaga-alba_618752.html
69. https://alba7.ro/intalniri-culturale-la-biblioteca-judeteana-lucian-blaga-alba/
70. https://www.agerpres.ro/comunicate/2018/10/18/comunicat-de-presa-biblioteca-judeteana-lucian-blaga-alba--195389
71. http://www.radiounirea.ro/intalniri-culturale-de-toamna-la-biblioteca-judeteana-lucian-blaga-alba-de-astazi-si-pana-lafinele-lunii-52267.html
72. https://ziarulunirea.ro/joi-intalnire-la-gura-sobei-la-biblioteca-judeteana-lucian-blaga-alba-cu-cercul-verbum-si-clubulde-lectura-lecturalba-504358/
73. https://www.agerpres.ro/comunicate/2018/12/19/comunicat-de-presa-biblioteca-judeteana-alba--230742
74. http://www.cjalba.ro/intalniri-culturale-de-iarna-la-biblioteca-judeteana-lucian-blaga-alba/
75. https://alba7.ro/intalniri-culturale-la-biblioteca-judeteana-lucian-blaga-alba-2/
76. https://www.dcnews.ro/intalniri-culturale-de-iarna-la-biblioteca-judeteana-lucian-blaga-alba_629196.html
77. http://www.ziare.com/alba-iulia/stiri-life-show/joi-intalnire-la-gura-sobei-la-biblioteca-judeteana-lucian-blaga-alba-cucercul-verbum-si-clubul-de-lectura-lecturalba-7520345
78. http://proalba.ro/intalniri-culturale-de-iarna-la-biblioteca-judeteana-lucian-blaga-alba
79. https://urbeamea.ro/albaiulia/foto-intalniri-culturale-de-iarna-la-biblioteca-judeteana-lucian-blaga-alba/
80. http://www.radiounirea.ro/intalniri-culturale-de-iarna-la-biblioteca-judeteana-lucian-blaga-alba-in-20-decembrie54004.html
81. http://albastiri.ro/verbum-si-lecturalba-biblioteca-judeteana-alba-iulia/
82. https://realitateadealba.net/intalniri-culturale-de-iarna-la-biblioteca-judeteana-lucian-blaga-alba/
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7.4.Voluntarii bibliotecii
1. http://proalba.ro/saptamana-nationala-voluntariatului-sarbatorita-la-biblioteca-judeteana-lucian-blaga-alba
2. https://urbeamea.ro/albaiulia/saptamana-nationala-a-voluntariatului-sarbatorita-la-biblioteca-judeteana-lucian-blagaalba/
3. https://alba24.ro/saptamana-nationala-a-voluntariatului-sarbatorita-la-biblioteca-judeteana-lucian-blaga-alba650879.html
4. https://www.dcnews.ro/saptamana-na-ionala-a-voluntariatului-sarbatorita-la-alba_591492.html
5. https://ziarulunirea.ro/saptamana-nationala-a-voluntariatului-sarbatorita-la-biblioteca-judeteana-lucian-blaga-alba473705/
6. https://wwwb.agerpres.ro/comunicate/2018/05/09/comunicat-de-presa-biblioteca-judeteana-lucian-blaga-alba-105165
7. http://www.antenasatelor.ro/viata-la-tara/viata-la-tara/social/711-s%C4%83pt%C4%83m%C3%A2nana%C8%9Bional%C4%83-a-voluntariatului-s%C4%83rb%C4%83torit%C4%83-la-alba.html
8. https://www.stirilazi.ro/saptamana-nationala-a-voluntariatului-sarbatorita-la-biblioteca-judeteana-lucian-blaga-alba.html
9. https://www.facebook.com/www.Alba24.ro/posts/1738615666206279
10. http://transilvania24.ro/alba24-saptamana-nationala-a-voluntariatului-sarbatorita-la-biblioteca-judeteana-lucian-blagaalba/
11. http://www.ziare.com/braila/stiri-actualitate/saptamana-voluntariatului-sarbatorita-la-biblioteca-judeteana-5478223

8.2. Mihai Eminescu - Ziua Culturii Naționale
1. https://www.agerpres.ro/comunicate/2018/01/12/comunicat-de-presa-biblioteca-judeteana-lucian-blaga-alba--35443
2. https://ziarulunirea.ro/ziua-culturii-nationale-sarbatorita-de-biblioteca-judeteana-lucian-blaga-alba-in-15-ianuarieprogramul-457265/
3. http://albastiri.ro/ziua-culturii-nationale-sarbatorita-de-biblioteca-judeteana-lucian-blaga-alba/
4. http://www.ziarelive.ro/stiri/ziua-culturii-nationale-sarbatorita-de-biblioteca-judeteana-lucian-blaga-alba-in-15ianuarie-programul.html
5. http://www.ziarelive.ro/stiri/luni-15-ianuarie-2018-la-biblioteca-judeteana-lucian-blaga-din-alba-iulia-va-fi-marcataziua-culturii-nationale-vezi-programul.html
6. https://urbeamea.ro/albaiulia/luni-ziua-culturii-nationale-sarbatorita-de-biblioteca-judeteana-lucian-blaga-albaprogramul-manifestarilor/
7. http://stiritransilvania24.ro/alba/alba-iulia/luni-15-ianuarie-2018-la-biblioteca-judeteana-lucian-blaga-din-alba-iulia-vafi-marcata-ziua-culturii-nationale-vezi-programul-228954/
8. https://www.ziare-pe-net.ro/stiri/ziua-culturii-nationale-sarbatorita-de-biblioteca-judeteana-lucian-blaga-alba5735727.html
9. https://www.dcnews.ro/eminescu-comemorat-in-bibliobuz_574769.html
10. http://www.amosnews.ro/ziua-culturii-nationale-sarbatorita-de-biblioteca-judeteana-lucian-blaga-alba-2018-01-12
11. http://www.ziare.com/alba-iulia/articole/biblioteca+judeteana+lucian+blaga+alba+iulia
12. https://www.agerpres.ro/cultura/2018/01/14/ziua-culturii-nationale-marcata-in-tara-prin-diferite-manifestari-grupaj-36106
13. http://www.albaiulianul.ro/cultura/item/6693-ziua-culturii-nationale-sarbatorita-de-biblioteca-judeteana-lucian-blagaalba.html
14. https://alba24.ro/ziua-culturii-nationale-15-ianuarie-mihai-eminescu-sarbatorita-la-alba-iulia-programul-manifestarilor626846.html
15. http://www.cjalba.ro/ziua-culturii-nationale-sarbatorita-de-biblioteca-judeteana-lucian-blaga-alba/
16. http://revistadealba.ro/luni-ziua-culturii-nationale-marcata-la-alba-iulia-printr-o-serie-de-evenimente/

Listă apariții în presa electronică 2019
1.4. Clubul de lectură
1.
2.

http://proalba.ro/cultura-si-lectura-la-clubul-de-lectura-lectur-alba
https://urbeamea.ro/albaiulia/miercuri-cultura-si-lectura-la-clubul-de-lectura-lectur-alba/
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3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.

ttps://www.agerpres.ro/comunicate/2019/01/29/comunicat-de-presa-biblioteca-judeteana-lucian-blaga-alba—
248736
https://alba7.ro/prima-intalnire-din-2019-a-clubului-lecturalba/
http://www.ziare.com/alba-iulia/stiri-actualitate/miercuri-biblioteca-judeteana-lucian-blaga-alba-va-da-intalnire-laclubul-de-lectura-lecturalba-cu-hotul-de-carti-de-markus-frank-zusak-7557315
ttps://ziarulunirea.ro/miercuri-biblioteca-judeteana-lucian-blaga-alba-va-da-intalnire-la-clubul-de-lecturalecturalba-cu-hotul-de-carti-de-markus-frank-zusak-508495/
http://www.informatiadealba.ro/cultura/cultura-si-lectura-la-clubul-de-lectura-lectur-alba/
http://www.radiounirea.ro/30-ianuarie-prima-intalnire-din-2019-a-clubului-de-lectura-lecturalba-54910.html
https://syfeed.com/ro/news-details/miercuri-biblioteca-judeteana-lucian-blaga-alba-va-da-intalnire-la-clubul-delectura-lecturalba-cu-hotul-de-carti-de-markus-frank-zusak_17577393.html
http://www.cjalba.ro/cerc-de-scriere-creative-la-biblioteca-judeteana-lucian-blaga-alba/
https://ziarulunirea.ro/clubul-de-lectura-lecturalba-in-27-februarie-intalnire-cu-cele-cinci-limbaje-ale-iubirii-labiblioteca-judeteana-lucian-blaga-alba-512811/
http://proalba.ro/ce-lasi-urma-despre-epitaf-este-tema-lunii-februarie-seratelor-bibliotecii-judetene-lucian-blagaalba
https://urbeamea.ro/albaiulia/cele-cinci-limbaje-ale-iubirii-cartea-lunii-februarie-la-clubul-de-lectura-lecturalba/
https://alba7.ro/o-noua-intalnire-a-clubului-lecturalba/
http://www.radiounirea.ro/cele-cinci-limbaje-ale-iubirii-cartea-lunii-februarie-la-clubul-de-lectura-lecturalba56050.html
https://www.ultimele-stiri.eu/articol/clubul-de-lectura-lecturalba-in-27-februarie-intalnire-cu-cele-cinci-limbaje-aleiubirii-la-biblioteca-judeteana-lucian-blaga-8221-alba/50400
http://albastiri.ro/ce-lasi-in-urma-despre-epitaf-tema-lunii-februarie-a-seratelor-bibliotecii-judetene/
http://www.cjalba.ro/lecturalba-verbum-seratele-bibliotecii-intalniri-culturale-propuse-de-bibliotecii-judetene-lucianblaga-alba-la-final-de-luna-martie/
http://www.ziare.com/alba-iulia/stiri-life-show/intalniri-culturale-propuse-de-biblioteca-judeteana-lucian-blaga-albala-final-de-luna-martie-lecturalba-verbum-seratele-bibliotecii-7618061
https://ziarulunirea.ro/intalniri-culturale-propuse-de-biblioteca-judeteana-lucian-blaga-alba-la-final-de-luna-martielecturalba-verbum-seratele-bibliotecii-516136/
https://urbeamea.ro/albaiulia/27-29-martie-lecturalba-verbum-seratele-bibliotecii-intalniri-culturale-propuse-debibliotecii-judetene-lucian-blaga-alba-la-final-de-luna-martie/
https://www.ziarulapulum.ro/%EF%BB%BFlecturalba-verbum-seratele-bibliotecii-intalniri-culturale-propuse-debiblioteca-judeteana-lucian-blaga-alba-la-final-de-luna-martie-0055385
http://www.cjalba.ro/lecturalba-verbum-seratele-bibliotecii-intalniri-culturale-propuse-de-bibliotecii-judetene-lucianblaga-alba-la-final-de-luna-martie/
http://www.ziare.com/alba-iulia/stiri-life-show/intalniri-culturale-propuse-de-biblioteca-judeteana-lucian-blaga-albala-final-de-luna-martie-lecturalba-verbum-seratele-bibliotecii-7618061
https://ziarulunirea.ro/intalniri-culturale-propuse-de-biblioteca-judeteana-lucian-blaga-alba-la-final-de-luna-martielecturalba-verbum-seratele-bibliotecii-516136/
https://urbeamea.ro/albaiulia/27-29-martie-lecturalba-verbum-seratele-bibliotecii-intalniri-culturale-propuse-debibliotecii-judetene-lucian-blaga-alba-la-final-de-luna-martie/
https://www.ziarulapulum.ro/%EF%BB%BFlecturalba-verbum-seratele-bibliotecii-intalniri-culturale-propuse-debiblioteca-judeteana-lucian-blaga-alba-la-final-de-luna-martie-0055385
https://ziarulunirea.ro/miercuri-clubul-de-lectura-lecturalba-si-cercul-de-scriere-creative-verbum-la-bibliotecajudeteana-lucian-blaga-alba-525834/
https://www.agerpres.ro/comunicate/2019/05/27/comunicat-de-presa-biblioteca-judeteana-lucian-blaga-alba-315340
http://stiritransilvania24.ro/alba/miercuri-clubul-de-lectura-lecturalba-si-cercul-de-scriere-creative-verbum-labiblioteca-judeteana-lucian-blaga-alba-395684/
http://revistadealba.ro/lectura-dialog-si-creativitate-noi-intalniri-ale-clubului-de-lectura-si-cercului-de-scrierecreativa-verbum-din-cadrul-bibliotecii-judetene-lucian-blaga-alba/
https://www.hitfm.ro/stiri-alba/lectura-dialog-si-creativitate-noi-intalniri-ale-clubului-de-lectura-si-cercului-descriere-creativa-verbum-din-cadrul-bibliotecii-judetene-lucian-blaga-alba/
http://proalba.ro/biblioteca-judeteana-lucian-blaga-alba-va-propune-o-noua-intalnire-cu-cartea-cadrul-clubului-delectura-lecturalba
https://urbeamea.ro/albaiulia/biblioteca-judeteana-lucian-blaga-alba-va-propune-o-noua-intalnire-cu-cartea-incadrul-clubului-de-lectura-lecturalba/
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35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.

https://www.agerpres.ro/comunicate/2019/07/25/comunicat-de-presa-biblioteca-judeteana-lucian-blaga-alba-346296
http://www.abnews.ro/biblioteca-judeteana-lucian-blaga-alba-va-propune-o-noua-intalnire-cu-cartea-in-cadrulclubului-de-lectura-lecturalba/
http://www.cjalba.ro/clubul-de-lectura-lecturalba-si-cercul-de-scriere-creative-verbum-la-biblioteca-judeteanalucian-blaga-alba/
https://urbeamea.ro/albaiulia/clubul-de-lectura-lecturalba-si-cercul-de-scriere-creative-verbum-la-bibliotecajudeteana-lucian-blaga-alba/
https://www.ziarulapulum.ro/clubul-de-lectura-lecturalba-si-cercul-de-scriere-creative-verbum-se-reunesc-labiblioteca-judeteana-lucian-blaga-alba-0058716
https://urbeamea.ro/albaiulia/astazi-lectura-dialog-si-creativitate-noi-intalniri-ale-clubului-de-lectura-si-cercului-descriere-creativa-verbum-din-cadrul-bibliotecii-judetene-lucian-blaga-alba/
http://www.ziare.com/alba-iulia/stiri-life-show/lectura-dialog-si-creativitate-noi-intalniri-ale-clubului-de-lectura-sicercului-de-scriere-creativa-verbum-din-cadrul-bibliotecii-judetene-lucian-blaga-alba-7725546
https://www.ziarulapulum.ro/lectura-dialog-si-creativitate-noi-intalniri-ale-clubului-de-lectura-si-cercului-de-scrierecreativa-verbum-din-cadrul-bibliotecii-judetene-lucian-blaga-alba-0060393
http://www.cjalba.ro/clubul-de-lectura-lectur-alba-o-invitatie-la-lectura-si-dialog/
http://www.ziarelive.ro/stiri/lectura-dialog-si-creativitate-noi-intalniri-ale-clubului-de-lectura-si-cercului-de-scrierecreativa-verbum-din-cadrul-bibliotecii-judetene-lucian-blaga-alba.html
http://revistadealba.ro/lectura-dialog-si-creativitate-noi-intalniri-ale-clubului-de-lectura-si-cercului-de-scrierecreativa-verbum-din-cadrul-bibliotecii-judetene-lucian-blaga-alba/
https://www.hitfm.ro/stiri-alba/lectura-dialog-si-creativitate-noi-intalniri-ale-clubului-de-lectura-si-cercului-descriere-creativa-verbum-din-cadrul-bibliotecii-judetene-lucian-blaga-alba/
http://proalba.ro/biblioteca-judeteana-lucian-blaga-alba-va-propune-o-noua-intalnire-cu-cartea-cadrul-clubului-delectura-lecturalba
https://urbeamea.ro/albaiulia/biblioteca-judeteana-lucian-blaga-alba-va-propune-o-noua-intalnire-cu-cartea-incadrul-clubului-de-lectura-lecturalba/
https://www.agerpres.ro/comunicate/2019/07/25/comunicat-de-presa-biblioteca-judeteana-lucian-blaga-alba-346296
http://www.abnews.ro/biblioteca-judeteana-lucian-blaga-alba-va-propune-o-noua-intalnire-cu-cartea-in-cadrulclubului-de-lectura-lecturalba/
http://www.ziare.com/alba-iulia/stiri-life-show/o-noua-intalnire-cu-cartea-in-cadrul-clubului-de-lectura-lecturalba-albibliotecii-judetene-lucian-blaga-alba-7756725
https://www.ziarulapulum.ro/o-noua-intalnire-cu-cartea-in-cadrul-clubului-de-lectura-lecturalba-al-biblioteciijudetene-lucian-blaga-alba-0061755
https://www.cjalba.ro/biblioteca-judeteana-lucian-blaga-alba-va-propune-o-noua-intalnire-cu-cartea-in-cadrulclubului-de-lectura-lecturalba/
https://wwwb.agerpres.ro/comunicate/2019/07/25/comunicat-de-presa-biblioteca-judeteana-lucian-blaga-alba-346296

1.5. Ateliere educative
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

http://albastiri.ro/2019/07/17/sunetul-copilariei-rasuna-la-biblioteca-judeteana-lucian-blaga-alba/
https://urbeamea.ro/albaiulia/vineri-sunetul-copilariei-rasuna-la-biblioteca-judeteana-lucian-blaga-alba/
http://proalba.ro/sunetul-copilariei-rasuna-la-biblioteca-judeteana-lucian-blaga-alba
http://www.ziare.com/alba-iulia/stiri-life-show/sunetul-copilariei-rasuna-la-biblioteca-judeteana-lucian-blaga-alba7747097
https://www.ziarulapulum.ro/sunetul-copilariei-rasuna-la-biblioteca-judeteana-lucian-blaga-alba-0061462
https://wwwb.agerpres.ro/comunicate/2019/07/17/comunicat-de-presa-biblioteca-judeteana-lucian-blaga-alba-342669
http://revistadealba.ro/sunetul-copilariei-rasuna-la-biblioteca-judeteana-lucian-blaga-alba/
https://realitateadealba.net/sunetul-copilariei-rasuna-la-biblioteca-judeteana-lucian-blaga-alba/
https://www.hitfm.ro/stiri-alba/sunetul-copilariei-rasuna-la-biblioteca-judeteana-lucian-blaga-alba/
https://alba7.ro/la-biblioteca-judeteana-rasuna-sunetul-copilariei/
http://www.abnews.ro/sunetul-copilariei-rasuna-la-biblioteca-judeteana-lucian-blaga-alba/
http://www.radiounirea.ro/sunetul-copilariei-rasuna-la-biblioteca-judeteana-lucian-blaga-alba-60323.html
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13.
14.

http://stiritransilvania24.ro/alba/radio-unirea-fm/sunetul-copilariei-rasuna-la-biblioteca-judeteana-lucian-blagaalba-415732/
https://www.informatiadealba.ro/cultura/78446/

1.6. Bibliovacanța
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

https://alba7.ro/bibliovacanta-activitati-creative-si-recreative-destinate-copiilor/
https://urbeamea.ro/albaiulia/bibliovacanta-activitati-creative-si-recreative-destinate-copiilor-la-bibliotecajudeteana-lucian-blaga-alba/
https://realitateadealba.net/bibliovacanta-activitati-creative-si-recreative-destinate-copiilor/
http://revistadealba.ro/bibliovacanta-activitati-creative-si-recreative-destinate-copiilor-la-biblioteca-judeteanalucian-blaga-alba/
http://www.ziarelive.ro/stiri/bibliovacanta-activitati-creative-si-recreative-destinate-copiilor-la-biblioteca-judeteanalucian-blaga-alba.html
http://www.radiounirea.ro/din-28-iunie-bibliovacanta-activitati-creative-si-recreative-destinate-copiilor-la-bibliotecajudeteana-lucian-blaga-alba-59672.html
https://realitateadealba.net/bibliovacanta-activitati-creative-si-recreative-destinate-copiilor/
http://revistadealba.ro/bibliovacanta-activitati-creative-si-recreative-destinate-copiilor-la-biblioteca-judeteanalucian-blaga-alba/

1.6. Aproape de tine
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

https://ziarulunirea.ro/aproape-de-tine-proiect-al-bibliotecii-judetene-lucian-blaga-realizat-in-parteneriat-cuasociatia-sm-speromax-alba-595241/
https://albastiri.ro/2019/10/17/aproape-de-tine-proiect-al-bibliotecii-judetene-lucian-blaga-realizat-in-parteneriatcu-asociatia-sm-speromax-alba/
http://proalba.ro/aproape-de-tine-proiect-al-bibliotecii-judetene-lucian-blaga-realizat-parteneriat-cu-asociatia-smsperomax-alba
https://www.hitfm.ro/stiri-alba/aproape-de-tine-proiect-al-bibliotecii-judetene-lucian-blaga-realizat-in-parteneriatcu-asociatia-sm-speromax-alba/
https://www.cjalba.ro/aproape-de-tine-proiect-al-bibliotecii-judetene-lucian-blaga-realizat-in-parteneriat-cuasociatia-sm-speromax-alba/
https://www.amosnews.ro/aproape-de-tine-proiect-al-bibliotecii-judetene-lucian-blaga-2019-10-17
http://www.ziare.com/alba-iulia/stiri-actualitate/aproape-de-tine-proiect-al-bibliotecii-judetene-lucian-blagarealizat-in-parteneriat-cu-asociatia-sm-speromax-alba-7845839
http://stiritransilvania24.ro/alba/aproape-de-tine-proiect-al-bibliotecii-judetene-lucian-blaga-realizat-in-parteneriatcu-asociatia-sm-speromax-alba-448280/
https://alba7.ro/aproape-de-tine-proiect-al-bibliotecii-judetene-lucian-blaga/
https://urbeamea.ro/albaiulia/aproape-de-tine-proiect-al-bibliotecii-judetene-lucian-blaga-realizat-in-parteneriat-cuasociatia-sm-speromax-alba/
http://www.abnews.ro/aproape-de-tine-proiect-al-bibliotecii-judetene-lucian-blaga-realizat-in-parteneriat-cuasociatia-sm-speromax-alba/
https://smalba.ro/aproape-de-tine-proiect-al-bibliotecii-judetene-lucian-blaga-realizat-in-parteneriat-cu-asociatiasm-speromax-alba/
https://www.informatiadealba.ro/cultura/aproape-de-tine-proiect-al-bibliotecii-judetene-lucian-blaga-realizat-inparteneriat-cu-asociatia-sm-speromax-alba/
http://alba.transilvania-tv.ro/aproape-de-tine-proiect-al-bibliotecii-judetene-lucian-blaga-realizat-in-parteneriat-cuasociatia-sm-speromax-alba/
https://www.ziarulapulum.ro/aproape-de-tine-proiect-al-bibliotecii-judetene-lucian-blaga-realizat-in-parteneriat-cuasociatia-sm-speromax-alba-0064249
http://www.radiounirea.ro/aproape-de-tine-proiect-al-bibliotecii-judetene-lucian-blaga-realizat-in-parteneriat-cuasociatia-sm-speromax-alba-62522.html

1.7. Cartea care eliberează
1.
2.

https://alba7.ro/cartea-care-elibereaza-un-nou-proiect-al-bibliotecii-judetene-la-penitenciarul-aiud/
https://syfeed.com/ro/news-details/amp/cartea-care-elibereaza-un-nou-proiect-al-bibliotecii-judetene-lucian-blagaalba-la-penitenciarul-aiud_24747262.html
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3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

https://www.ziarelive.ro/stiri/cartea-care-elibereaza-un-nou-proiect-al-bibliotecii-judetene-lucian-blaga-alba-lapenitenciarul-aiud.html
https://www.hitfm.ro/stiri-alba/cartea-care-elibereaza-un-nou-proiect-al-bibliotecii-judetene-lucian-blaga-alba-lapenitenciarul-aiud/
http://proalba.ro/cartea-care-elibereaza-un-nou-proiect-al-bibliotecii-judetene-lucian-blaga-alba-la-penitenciarulaiud
http://www.radiounirea.ro/14-octombrie-cartea-care-elibereaza-un-nou-proiect-al-bibliotecii-judetene-lucian-blagaalba-la-penitenciarul-aiud-62392.html
https://www.ziarulapulum.ro/2019/10/cartea-care-elibereaza-un-nou-proiect-al-bibliotecii-judetene-lucian-blagaalba-la-penitenciarul-aiud/
https://www.ziaruldeaiud.ro/cartea-care-elibereaza-un-nou-proiect-al-bibliotecii-judetene-lucian-blaga-alba-lapenitenciarul-aiud/
https://urbeamea.ro/albaiulia/cartea-care-elibereaza-un-nou-proiect-al-bibliotecii-judetene-lucian-blaga-alba-lapenitenciarul-aiud/
https://www.hitfm.ro/stiri-alba/cartea-care-elibereaza-un-nou-proiect-al-bibliotecii-judetene-lucian-blaga-alba-lapenitenciarul-aiud/
http://proalba.ro/cartea-care-elibereaza-un-nou-proiect-al-bibliotecii-judetene-lucian-blaga-alba-la-penitenciarulaiud
http://www.radiounirea.ro/14-octombrie-cartea-care-elibereaza-un-nou-proiect-al-bibliotecii-judetene-lucian-blagaalba-la-penitenciarul-aiud-62392.html

1.12. Vreau să-mi citești
1.
2.
3.
4.

https://urbeamea.ro/albaiulia/foto-biblioteca-judeteana-lucian-blaga-alba-prezenta-cu-lecturi-interactive-lagradinita-cu-program-prelungit-step-by-step-nr-12/
http://albastiri.ro/biblioteca-judeteana-lucian-blaga-alba-prezenta-cu-lecturi-interactive-la-gradinita-cu-programprelungit-step-by-step-nr-12/
http://www.ziare.com/alba-iulia/stiri-actualitate/foto-lecturi-interactive-la-gradinita-cu-program-prelungit-step-bystep-nr-12-cu-biblioteca-judeteana-lucian-blaga-al
https://ziarulunirea.ro/foto-lecturi-interactive-la-gradinita-cu-program-prelungit-step-by-step-nr-12-cu-bibliotecajudeteana-lucian-blaga-alba-514651/

1.13 Descoperă biblioteca
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

http://proalba.ro/biblioteca-judeteana-lucian-blaga-alba-vine-intampinarea-prescolarilor-si-elevilor-din-unitatile-deinvatamant-din-judetul-alba-cu-un-nou-proiect
https://urbeamea.ro/albaiulia/foto-descopera-biblioteca-un-nou-proiect-propus-comunitatii-de-bibliotecajudeteana-lucian-blaga-alba/
http://www.ziare.com/alba-iulia/stiri-actualitate/vineri-descopera-biblioteca-un-nou-proiect-al-bibliotecii-judetenelucian-blaga-alba-pentru-prescolarii-si-elevii-din-judet-7615174
https://ziarulunirea.ro/vineri-descopera-biblioteca-un-nou-proiect-al-bibliotecii-judetene-lucian-blaga-alba-pentruprescolarii-si-elevii-din-judet-515759/
https://www.agerpres.ro/comunicate/2019/03/20/comunicat-de-presa-biblioteca-judeteana-lucian-blaga-alba-277997
http://stiritransilvania24.ro/alba/radio-unirea-fm/descopera-biblioteca-un-nou-proiect-propus-de-bibliotecajudeteana-lucian-blaga-alba-prima-activitate-in-22-martie-369064/
http://revistadealba.ro/descopera-biblioteca-un-nou-proiect-al-bibliotecii-judetene-adresat-copiilor/
http://www.radiounirea.ro/descopera-biblioteca-nou-proiect-propus-comunitatii-de-biblioteca-judeteana-lucianblaga-alba-prima-activitate-in-22-martie-56797.html
https://alba7.ro/descopera-biblioteca-judeteana-alba-proiect-pentru-elevi-si-prescolari/
https://www.ziarulapulum.ro/descopera-biblioteca-un-nou-proiect-propus-comunitatii-de-biblioteca-judeteanalucian-blaga-alba-0055222
http://albastiri.ro/descopera-biblioteca-un-nou-proiect-propus-comunitatii-de-biblioteca-judeteana-lucian-blagaalba/
https://ziarulunirea.ro/vineri-descopera-biblioteca-un-nou-proiect-al-bibliotecii-judetene-lucian-blaga-alba-pentruprescolarii-si-elevii-din-judet-515759/
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1.14 BebeBiblioteca
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

https://urbeamea.ro/albaiulia/luni-bebebiblioteca-un-nou-proiect-la-biblioteca-judeteana-lucian-blaga-alba/
http://albastiri.ro/bebebiblioteca-un-nou-proiect-la-biblioteca-judeteana-lucian-blaga-alba/
http://proalba.ro/bebebiblioteca-un-nou-proiect-la-biblioteca-judeteana-lucian-blaga-alba
https://ziarulunirea.ro/luni-bebebiblioteca-un-nou-proiect-la-biblioteca-judeteana-lucian-blaga-alba-intalniri-pentrumamici-tatici-si-copii-viitori-si-proaspeti-parinti-515914/
http://albastiri.ro/2019/05/10/bebebiblioteca-la-biblioteca-judeteana-lucian-blaga-alba/
http://www.cjalba.ro/bebebiblioteca-la-biblioteca-judeteana-lucian-blaga-alba/
http://www.abnews.ro/bebebiblioteca-la-biblioteca-judeteana-lucian-blaga-alba/
https://alba7.ro/bebebiblioteca-intalnire-pentru-tinerele-mamici-la-biblioteca-judeteana-alba/
https://www.agerpres.ro/comunicate/2019/05/10/comunicat-de-presa-biblioteca-judeteana-lucian-blaga-alba-304923
https://urbeamea.ro/albaiulia/bebebiblioteca-la-biblioteca-judeteana-lucian-blaga-alba/
https://www.ziarulapulum.ro/proiectul-bebebiblioteca-revine-la-biblioteca-judeteana-lucian-blaga-alba-0057784
http://www.cjalba.ro/bebebiblioteca-la-biblioteca-judeteana-lucian-blaga-alba/
http://proalba.ro/bebebiblioteca-atelier-de-parenting-la-biblioteca-judeteana-lucian-blaga-alba
https://urbeamea.ro/albaiulia/bebebiblioteca-atelier-de-parenting-la-biblioteca-judeteana-lucian-blaga-alba/
http://www.ziare.com/alba-iulia/stiri-life-show/bebebiblioteca-atelier-de-parenting-la-biblioteca-judeteana-lucianblaga-alba-7800376
https://www.ziarulapulum.ro/bebebiblioteca-atelier-de-parenting-la-biblioteca-judeteana-lucian-blaga-alba0063120
http://www.ziarelive.ro/stiri/bebebiblioteca-atelier-de-parenting-la-biblioteca-judeteana-lucian-blaga-alba.html
http://www.abnews.ro/bebebiblioteca-atelier-de-parenting-la-biblioteca-judeteana-lucian-blaga-alba/
https://www.hitfm.ro/stiri-alba/bebebiblioteca-atelier-de-parenting-la-biblioteca-judeteana-lucian-blaga-alba/
https://albastiri.ro/2019/09/06/bebebiblioteca-atelier-de-parenting-la-biblioteca-judeteana-lucian-blaga-alba/
https://alba7.ro/atelier-de-parenting-la-biblioteca-judeteana-lucian-blaga/
http://www.radiounirea.ro/bebebiblioteca-atelier-de-parenting-la-biblioteca-judeteana-lucian-blaga-alba-o-nouaintalnire-pe-16-septembrie-61543.html
https://www.sebesanul.ro/bebebiblioteca-atelier-de-parenting-la-biblioteca-judeteana-lucian-blaga-alba/
https://www.cjalba.ro/bebebiblioteca-atelier-de-parenting-la-biblioteca-judeteana-lucian-blaga-alba/
https://www.cugireanul.ro/bebebiblioteca-atelier-de-parenting-la-biblioteca-judeteana-lucian-blaga-alba/
https://www.informatiadealba.ro/comunitate/bebebiblioteca-atelier-de-parenting-la-biblioteca-judeteana-lucianblaga-alba/
https://realitateadealba.net/atelier-de-parenting-la-biblioteca-judeteana-alba/

1.17 SF, Fantasy & Horror Club Alba
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

https://alba7.ro/sf-fantasy-horror-club-alba-un-nou-proiect-la-biblioteca-judeteana/
https://urbeamea.ro/albaiulia/marti-sf-fantasy-horror-club-alba-un-nou-proiect-la-biblioteca-judeteana-lucianblaga-alba/
http://www.ziare.com/alba-iulia/stiri-actualitate/maresi-sf-fantasy-038-horror-club-alba-un-nou-proiect-labiblioteca-judeteana-lucian-blaga-alba-7600877
http://stirilocale.info.ro/stiri-alba/marti-sf-fantasy-horror-club-alba-un-nou-proiect-la-biblioteca-judeteana-lucianblaga-alba-816180.html
http://albastiri.ro/sf-fantasy-horror-club-alba-un-nou-proiect-la-biblioteca-judeteana-lucian-blaga-alba/
http://albastiri.ro/2019/06/18/in-luna-iunie-la-biblioteca-judeteana-lucian-blaga-alba-sf-fantasy-horror-club-alba/
https://urbeamea.ro/albaiulia/in-luna-iunie-la-biblioteca-judeteana-lucian-blaga-alba-sf-fantasy-horror-club-alba/
https://ziarulunirea.ro/joi-sf-fantasy-horror-club-alba-intalnirea-lunii-iunie-la-biblioteca-judeteana-lucian-blagaalba-529422/
https://www.ziarulapulum.ro/in-luna-iunie-la-biblioteca-judeteana-lucian-blaga-alba-sf-fantasy-horror-club-alba0060017
https://alba7.ro/clubul-sf-fantasy-horror-la-biblioteca-judeteana-alba/
https://stirilazi.ro/joi-sf-fantasy-horror-club-alba-intalnirea-lunii-iunie-la-biblioteca-judeteana-lucian-blaga-alba/
http://www.abnews.ro/in-luna-iunie-la-biblioteca-judeteana-lucian-blaga-alba-sf-fantasy-horror-club-alba/
http://www.radiounirea.ro/20-iunie-sf-fantasy-horror-club-alba-la-biblioteca-judeteana-lucian-blaga-alba59439.html

236

14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.

http://www.ziare.com/alba-iulia/stiri-life-show/joi-sf-fantasy-038-horror-club-alba-intalnirea-lunii-iunie-la-bibliotecajudeteana-lucian-blaga-alba-7715078
https://www.hitfm.ro/stiri-alba/in-luna-iunie-la-biblioteca-judeteana-lucian-blaga-alba-sf-fantasy-horror-club-alba/
https://www.sebesanul.ro/in-luna-iunie-la-biblioteca-judeteana-lucian-blaga-alba-sf-fantasy-horror-club-alba/
http://www.albaiulianul.ro/cultura/item/7006-in-luna-iunie-la-biblioteca-judeteana-lucian-blaga-alba-sf-fantasyhorror-club-alba.html
https://www.ziaruldeaiud.ro/in-luna-iunie-la-biblioteca-judeteana-lucian-blaga-alba-sf-fantasy-horror-club-alba/
https://www.cugireanul.ro/in-luna-iunie-la-biblioteca-judeteana-lucian-blaga-alba-sf-fantasy-horror-club-alba/
http://albastiri.ro/2019/07/11/om-vs-masina-tema-lunii-iulie-a-sf-fantasy-horror-club-alba-la-biblioteca-judeteanalucian-blaga-alba/
https://urbeamea.ro/albaiulia/om-vs-masina-tema-intalnirii-din-luna-iulie-a-sf-fantasy-horror-club-alba-labiblioteca-judeteana-lucian-blaga-alba/
http://stiritransilvania24.ro/alba/radio-unirea-fm/15-iulie-om-vs-masina-tema-intalnirii-din-luna-iulie-a-sf-fantasyhorror-club-alba-la-biblioteca-judeteana-lucian-blaga-alba-413181/
https://www.ziarulapulum.ro/om-vs-masina-tema-intalnirii-din-luna-iulie-a-sf-fantasy-horror-club-alba-la-bibliotecajudeteana-lucian-blaga-alba-0061137
http://proalba.ro/om-vs-masina-tema-intalnirii-din-luna-iulie-sf-fantasy-horror-club-alba-la-biblioteca-judeteanalucian-blaga-alba
http://www.ziare.com/alba-iulia/stiri-life-show/om-vs-masina-tema-intalnirii-din-luna-iulie-a-sf-fantasy-038-horrorclub-alba-la-biblioteca-judeteana-lucian-blaga-alba-7740028
http://revistadealba.ro/om-vs-masina-tema-intalnirii-din-luna-iulie-a-sf-fantasy-horror-club-alba-la-bibliotecajudeteana-lucian-blaga/afis-sf-fantasy-horror-club-alba-luna-iulie-2/
https://ziarulunirea.ro/astazi-sf-fantasy-horror-club-alba-la-biblioteca-judeteana-lucian-blaga-alba-591650/
https://urbeamea.ro/albaiulia/marti-sf-fantasy-horror-club-alba-la-biblioteca-judeteana-lucian-blaga-alba/
https://alba7.ro/o-noua-intalnire-a-sf-fantasy-horror-club-alba/
http://www.abnews.ro/sf-fantasy-horror-club-alba-la-biblioteca-judeteana-lucian-blaga-alba/
https://www.cjalba.ro/sf-fantasy-horror-club-alba-la-biblioteca-judeteana-lucian-blaga-alba/
https://www.ziarulapulum.ro/?s=SF+fantasy+%26+Horror&search_button=Search
https://realitateadealba.net/o-noua-intalnire-a-sf-fantasy-horror-club-alba/
https://realitateadealba.net/petrecere-de-halloween-la-biblioteca-judeteana-lucian-blaga-alba/
https://alba7.ro/petrecere-de-halloween-la-biblioteca-judeteana-alba/
https://urbeamea.ro/albaiulia/miercuri-petrecere-de-halloween-la-biblioteca-judeteana-lucian-blaga-alba/
http://www.abnews.ro/petrecere-de-halloween-la-biblioteca-judeteana-lucian-blaga-alba/
https://www.informatiadealba.ro/comunitate/petrecere-de-halloween-la-biblioteca-judeteana-lucian-blaga-alba/
https://www.cjalba.ro/petrecere-de-halloween-la-biblioteca-judeteana-lucian-blaga-alba/

1.18 Șah Mat!
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

http://www.ziare.com/alba-iulia/stiri-actualitate/sah-mat-la-biblioteca-judeteana-lucian-blaga-alba-7859373
https://www.ziarulapulum.ro/sah-mat-la-biblioteca-judeteana-lucian-blaga-alba-0064565
http://www.abnews.ro/sah-mat-la-biblioteca-judeteana-lucian-blaga-alba/
https://www.stiriletransilvaniei.ro/2019/10/30/sah-mat-la-biblioteca-din-alba-iulia/
https://www.agerpres.ro/comunicate/2019/10/29/comunicat-de-presa-biblioteca-judeteana-lucian-blaga-alba-393710
https://alba7.ro/tag/sah-mat/
http://www.radiounirea.ro/sah-mat-la-biblioteca-judeteana-lucian-blaga-alba-prima-editie-a-proiectului-pe-1noiembrie-62845.html
https://urbeamea.ro/albaiulia/vineri-sah-mat-la-biblioteca-judeteana-lucian-blaga-alba/
https://realitateadealba.net/sah-mat-un-proiect-educativ-de-promovare-a-sahului/

1.20 Hai să ne jucăm la bibliotecă
1.
2.
3.

https://ziarulunirea.ro/hai-sa-ne-jucam-la-biblioteca-un-nou-proiect-al-bibliotecii-judetene-lucian-blaga-alba528496/
http://www.abnews.ro/hai-sa-ne-jucam-la-biblioteca-un-nou-proiect-al-bibliotecii-judetene-lucian-blaga-albapentru-copii-si-parinti/
https://alba7.ro/programul-de-vara-dedicat-copiilor-continua-la-biblioteca-judeteana/hai-sa-ne-jucam-la-biblioteca/
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4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

https://www.ziarulapulum.ro/hai-sa-ne-jucam-la-biblioteca-activitati-ludice-si-de-creativitate-pentru-copii-in-lunaiulie-la-biblioteca-judeteana-lucian-blaga-alba-0061279
http://www.ziarelive.ro/stiri/hai-sa-ne-jucam-la-biblioteca-un-nou-proiect-al-bibliotecii-judetene-lucian-blaga-albapentru-copii-si-parinti.html
https://www.hitfm.ro/stiri-alba/hai-sa-ne-jucam-la-biblioteca-activitati-ludice-si-de-creativitate-pentru-copii-in-lunaiulie-la-biblioteca-judeteana-lucian-blaga-alba/
https://urbeamea.ro/albaiulia/hai-sa-ne-jucam-la-biblioteca-un-nou-proiect-al-bibliotecii-judetene-lucian-blagaalba-pentru-copii-si-parinti/
http://www.cjalba.ro/hai-sa-ne-jucam-la-biblioteca-un-nou-proiect-al-bibliotecii-judetene-lucian-blaga-alba-pentrucopii-si-parinti/
http://proalba.ro/hai-sa-ne-jucam-la-biblioteca-un-nou-proiect-al-bibliotecii-judetene-lucian-blaga-alba-pentrucopii-si-parinti
https://www.hitfm.ro/stiri-alba/hai-sa-ne-jucam-la-biblioteca-un-nou-proiect-al-bibliotecii-judetene-lucian-blagaalba/
http://revistadealba.ro/hai-sa-ne-jucam-la-biblioteca-activitati-ludice-si-de-creativitate-pentru-copii-in-luna-iulie/
https://albastiri.ro/2019/07/15/hai-sa-ne-jucam-la-biblioteca-activitati-ludice-si-de-creativitate-pentru-copii/
http://www.radiounirea.ro/hai-sa-ne-jucam-la-biblioteca-un-nou-proiect-al-bibliotecii-judetene-lucian-blaga-albapentru-copii-si-parinti-59293.html
https://www.informatiadealba.ro/comunitate/hai-sa-ne-jucam-la-biblioteca-un-nou-proiect-al-bibliotecii-judetenelucian-blaga-alba-pentru-copii-si-parinti/
http://www.ziare.com/alba-iulia/stiri-actualitate/hai-sa-ne-jucam-la-biblioteca-un-nou-proiect-al-bibliotecii-judetenelucian-blaga-alba-7725566
https://bloglist.ro/2019/06/13/hai-sa-ne-jucam-la-biblioteca-un-nou-proiect-al-bibliotecii-judetene-lucian-blagaalba/
http://albastiri.ro/2019/07/15/hai-sa-ne-jucam-la-biblioteca-activitati-ludice-si-de-creativitate-pentru-copii/
https://urbeamea.ro/albaiulia/hai-sa-ne-jucam-la-biblioteca-activitati-ludice-si-de-creativitate-pentru-copii-in-lunaiulie-la-biblioteca-judeteana-lucian-blaga-alba/
https://ziarulunirea.ro/hai-sa-ne-jucam-la-biblioteca-activitati-ludice-si-de-creativitate-pentru-copii-in-luna-iulie-labiblioteca-judeteana-lucian-blaga-alba-533125/
http://proalba.ro/hai-sa-ne-jucam-la-biblioteca-activitati-ludice-si-de-creativitate-pentru-copii-luna-iulie-labiblioteca-judeteana-lucian-blaga-alba

1.21 English 4 Kids – Clubul de engleză
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

https://www.dcnews.ro/english-4-kids-la-biblioteca-judeteana-lucian-blaga-alba_679370.html
http://www.abnews.ro/english-4-kids-la-biblioteca-judeteana-lucian-blaga-alba/
http://proalba.ro/english-4-kids-la-biblioteca-judeteana-lucian-blaga-alba
https://www.informatiadealba.ro/cultura/english-4-kids-la-biblioteca-judeteana-lucian-blaga-alba/
https://urbeamea.ro/albaiulia/english-4-kids-la-biblioteca-judeteana-lucian-blaga-alba/
http://www.radiounirea.ro/english-4-kids-club-pentru-copii-la-biblioteca-judeteana-lucian-blaga-alba-60770.html
https://www.agerpres.ro/stiri/2019/08/07/comunicat-de-presa-biblioteca-judeteana-lucian-blaga-alba--352566
http://stiritransilvania24.ro/alba/radio-unirea-fm/9-august-english-4-kids-club-pentru-copii-la-biblioteca-judeteanalucian-blaga-alba-423165/
https://m.dcnews.ro/english-4-kids-la-biblioteca-judeteana-lucian-blaga-alba_679370.html?
https://www.ziarulapulum.ro/clubul-english-4-kids-un-nou-proiect-educational-al-bibliotecii-judetene-lucian-blagaalba-0062254
https://alba7.ro/english-4-kids-o-propunere-pentru-petrecerea-timpului-liber/
https://www.hitfm.ro/stiri-alba/clubul-english-4-kids-un-nou-proiect-educational-al-bibliotecii-judetene-lucian-blagaalba/
https://alba.robo-stiri.ro/2019/08/07/english-4-kids-la-biblioteca-judeteana-lucian-blaga-alba/
https://urbeamea.ro/albaiulia/miercuri-english-4-kids-o-noua-editie/
https://ziarulunirea.ro/miercuri-9-octombrie-2019-english-4-kids-editia-a-treia-cantece-jocuri-ateliere-creative-silectura-pentru-copii-in-limba-engleza-la-biblioteca-judetean
https://centruldepresa.ro/stiri/english-4-kids-o-noua-editie-la-biblioteca-judeteana-lucian-blaga
https://albastiri.ro/2019/10/07/english-4-kids-o-noua-editie-la-biblioteca-judeteana-lucian-blaga/
http://www.abnews.ro/english-4-kids-o-noua-editie/
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29.
30.
31.
32.
33.

http://www.ziare.com/alba-iulia/stiri-actualitate/miercuri-9-octombrie-2019-english-4-kids-editia-a-treia-cantecejocuri-ateliere-creative-si-lectura-pentru-copii-in-limba-engleza-la-bibliotec
https://www.ziarelive.ro/stiri/english-4-kids-o-noua-editie.html
https://alba7.ro/o-noua-editie-a-proiectului-english-4-kids/
https://www.cjalba.ro/english-4-kids-o-noua-editie/
https://realitateadealba.net/o-noua-editie-a-proiectului-english-4-kids/
https://www.informatiadealba.ro/cultura/english-4-kids-o-noua-editie/
http://www.radiounirea.ro/english-4-kids-o-noua-editie-in-9-octombrie-la-biblioteca-judetena-lucian-blaga-alba62286.html
https://www.ziarulapulum.ro/biblioteca-judeteana-lucian-blaga-alba-organizeaza-o-noua-editie-a-proiectuluienglish-4-kids-0063884
https://www.hitfm.ro/stiri-alba/biblioteca-judeteana-lucian-blaga-alba-organizeaza-o-noua-editie-a-proiectuluienglish-4-kids/
https://urbeamea.ro/albaiulia/christmas-time-la-biblioteca-judeteana-lucian-blaga-alba/
https://ziarulunirea.ro/20-decembrie-2019-christmas-time-la-biblioteca-judeteana-lucian-blaga-alba-proiectpentru-familiarizarea-copiilor-cu-biblioteca-605370/
http://www.abnews.ro/christmas-time-la-biblioteca-judeteana-lucian-blaga-alba/
https://realitateadealba.net/christmas-time-la-biblioteca-judeteana-alba/
https://www.ziarulapulum.ro/2019/12/christmas-time-la-biblioteca-judeteana-lucian-blaga-alba/
https://alba7.ro/christmas-time-la-biblioteca-judeteana-alba/

1.22. Coșulețul copiilor deștepți
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

https://albastiri.ro/2019/08/21/cosuletul-copiilor-destepti-proiect-de-cultura-general-pentru-copii/
http://www.abnews.ro/cosuletul-copiilor-destepti-proiect-de-cultura-generala-pentru-copii/
https://wwwb.agerpres.ro/comunicate/2019/08/21/comunicat-de-presa-biblioteca-judeteana-lucian-blaga-alba-358574
https://www.informatiadealba.ro/comunitate/cosuletul-copiilor-destepti-proiect-de-cultura-general-pentru-copii/
http://www.ziarelive.ro/stiri/cosuletul-copiilor-destepti-proiect-de-cultura-general-pentru-copii.html
http://www.radiounirea.ro/cosuletul-copiilor-destepti-proiect-cultura-generala-pentru-micutii-din-alba-iulia-primaactivitate-in-23-august-la-biblioteca-judeteana-lucian-blaga-alba-61095.html?
http://stiritransilvania24.ro/alba/radio-unirea-fm/cosuletul-copiilor-destepti-proiect-de-cultura-generala-pentrumicutii-din-alba-iulia-prima-activitate-in-23-august-la-biblioteca-judeteana-lucian-blaga-alba-427715/
https://www.hitfm.ro/stiri-alba/cosuletul-copiilor-destepti-proiect-de-cultura-general-pentru-copii/
http://www.ziare.com/alba-iulia/stiri-life-show/cosuletul-copiilor-destepti-proiect-de-cultura-general-pentru-copii7783366
https://www.ziarulapulum.ro/cosuletul-copiilor-destepti-proiect-de-cultura-general-pentru-copii-0062665
https://www.cjalba.ro/cosuletul-copiilor-destepti-proiect-de-cultura-general-pentru-copii/
http://stiritransilvania24.ro/alba/radio-unirea-fm/cosuletul-copiilor-destepti-proiect-de-cultura-generala-pentrumicutii-din-alba-iulia-prima-activitate-in-23-august-la-biblioteca-judeteana-lucian-blaga-alba-427715/
https://realitateadealba.net/cerc-de-cultura-generala-pentru-copii-la-biblioteca-judeteana/
https://alba7.ro/cosuletul-copiilor-destepti-proiect-al-bibliotecii-judetene/
https://urbeamea.ro/albaiulia/vineri-cosuletul-copiilor-destepti-proiect-de-cultura-general-pentru-copii/
http://www.ziare.com/alba-iulia/stiri-life-show/cosuletul-copiilor-destepti-proiect-de-cultura-general-pentru-copii7783366

1.23 Jurnal de călătorie
1.
2.
3.
4.
5.
6.

https://urbeamea.ro/albaiulia/jurnal-de-calatorie-un-nou-proiect-al-bibliotecii-judetene-lucian-blaga-alba-pentruiubitori-de-calatorii/
https://albastiri.ro/2019/10/01/jurnal-de-calatorie-un-nou-proiect-al-bibliotecii-judetene-lucian-blaga-alba-pentruiubitori-de-calatorii/
https://www.dcnews.ro/jurnal-de-calatorie-la-biblioteca-lucian-blaga_695589.html
https://www.agerpres.ro/comunicate/2019/10/01/comunicat-de-presa-biblioteca-judeteana-lucian-blaga-alba-378297
http://www.ziare.com/alba-iulia/stiri-actualitate/maine-jurnal-de-calatorie-un-nou-proiect-al-bibliotecii-judetenelucian-blaga-alba-pentru-iubitori-de-calatorii-7828178
https://ziarulunirea.ro/maine-jurnal-de-calatorie-un-nou-proiect-al-bibliotecii-judetene-lucian-blaga-alba-pentruiubitori-de-calatorii-592824/
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7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

http://www.ziare.com/alba-iulia/biblioteca-lucian-blaga/jurnal-de-calatorie
http://www.abnews.ro/jurnal-de-calatorie-un-nou-proiect-al-bibliotecii-judetene-lucian-blaga-alba-pentru-iubitoride-calatorii/
https://www.cjalba.ro/jurnal-de-calatorie-un-nou-proiect-al-bibliotecii-judetene-lucian-blaga-alba-pentru-iubitori-decalatorii/
https://www.hitfm.ro/stiri-alba/jurnal-de-calatorie-un-nou-proiect-al-bibliotecii-judetene-lucian-blaga-alba-pentruiubitori-de-calatorii/
https://alba7.ro/jurnal-de-calatorie-un-nou-proiect-al-bibliotecii-judetene/
https://www.informatiadealba.ro/comunitate/jurnal-de-calatorie-un-nou-proiect-al-bibliotecii-judetene-lucian-blagaalba-pentru-iubitori-de-calatorii/
http://www.radiounirea.ro/jurnal-de-calatorie-un-nou-proiect-al-bibliotecii-judetene-lucian-blaga-alba-pentruiubitori-de-calatorii-62092.html
https://www.ziarulapulum.ro/jurnal-de-calatorie-un-nou-proiect-al-bibliotecii-judetene-lucian-blaga-alba-pentruiubitori-de-calatorii-0063678
https://realitateadealba.net/biblioteca-judeteana-prezinta-un-proiect-pentru-iubitorii-de-calatorii/

2.4 Depozit legal
1.
2.

http://proalba.ro/depozitul-legal-de-documente-la-biblioteca-judeteana-lucian-blaga-alba
https://www.ziarulapulum.ro/depozitul-legal-de-documente-organizat-la-nivel-local-de-biblioteca-judeteana-lucianblaga-alba-0054890

3.1 Site, Facebook, Youtube
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

http://proalba.ro/biblioteca-judeteana-lucian-blaga-alba-prezenta-activa-mediul-line
https://urbeamea.ro/albaiulia/biblioteca-judeteana-lucian-blaga-alba-prezenta-activa-in-mediul-on-line/
https://opiniatransilvana.ro/
https://ziarulunirea.ro/biblioteca-judeteana-lucian-blaga-alba-lanseaza-patru-canale-de-comunicare-online-siteyoutube-instragram-si-facebook-510646/
http://www.ziare.com/alba-iulia/stiri-life-show/biblioteca-judeteana-lucian-blaga-alba-lanseaza-patru-canale-decomunicare-online-site-youtube-instragram-si-facebook-7577455
http://www.ziare.com/alba-iulia/cautare/biblioteca+judeteana+lucian+blaga+alba
http://albastiri.ro/biblioteca-judeteana-lucian-blaga-alba-prezenta-activa-in-mediul-on-line/
https://alba7.ro/biblioteca-judeteana-alba-prezenta-activa-in-online/
http://www.ziare.com/alba-iulia/stiri-life-show/biblioteca-judeteana-lucian-blaga-alba-lanseaza-patru-canale-decomunicare-online-site-youtube-instragram-si-facebook

4.1 Târgul de cArte Alba Transilvana
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.

https://ziarulunirea.ro/6-8-iunie-2019-nicu-alifantis-la-targul-de-carte-alba-transilvana-editia-a-xii-a-523581/
http://www.ziare.com/alba-iulia/stiri-actualitate/6-8-iunie-2019-nicu-alifantis-la-targul-de-carte-alba-transilvanaeditia-a-xii-a-7675052
https://news.glonaabot.com/article/romania/ef0a6c026f6c2109d40af27fc9e66475ac6beb1840a70ed7c720a1ecc6
1ccc8b
https://www.hitfm.ro/stiri-alba/joi-6-iunie-nicu-alifantis-va-prezenta-publicului-spectacolul-memorabilia-la-targulde-carte-alba-transilvana/
https://urbeamea.ro/albaiulia/6-8-iunie-nicu-alifantis-la-targul-de-carte-alba-transilvana/
http://proalba.ro/nicu-alifantis-la-targul-de-carte-alba-transilvana-6-8-iunie-2019
https://www.informatiadealba.ro/cultura/nicu-alifantis-la-targul-de-carte-alba-transilvana-6-8-iunie-2019/
https://www.agerpres.ro/stiri/2019/05/14/comunicat-de-presa-biblioteca-judeteana-lucian-blaga-alba--307062
http://www.radiounirea.ro/nicu-alifantis-la-targul-de-carte-alba-transilvana-memorabilia-titlul-turneului-pe-caremuzicianul-l-a-gandit-ca-pe-o-calatorie-emotionanta-in-muzica-de-teatru-58395.html
http://www.cjalba.ro/nicu-alifantis-la-targul-de-carte-alba-transilvana-6-8-iunie-2019/
http://www.abnews.ro/nicu-alifantis-la-targul-de-carte-alba-transilvana-6-8-iunie-2019/
http://albastiri.ro/2019/05/19/andrei-marga-isi-lanseaza-cea-mai-recenta-carte-la-targul-de-carte-alba-transilvana6-8-iunie-2019/
http://proalba.ro/andrei-marga-isi-lanseaza-cea-mai-recenta-carte-la-targul-de-carte-alba-transilvana-6-8-iunie2019
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https://urbeamea.ro/albaiulia/andrei-marga-isi-lanseaza-cea-mai-recenta-carte-la-targul-de-carte-alba-transilvana/
https://ziarulunirea.ro/andrei-marga-isi-lanseaza-cea-mai-recenta-carte-la-targul-de-carte-alba-transilvana-6-8iunie-2019-524024/
http://www.abnews.ro/andrei-marga-isi-lanseaza-cea-mai-recenta-carte-la-targul-de-carte-alba-transilvana-6-8iunie-2019/
https://alba7.ro/andrei-marga-isi-lanseaza-cartea-la-targul-de-carte-alba-transilvana-6-8-iunie-2019/
https://www.ultimele-stiri.eu/articol/andrei-marga-isi-lanseaza-cea-mai-recenta-carte-la-targul-de-carte-albatransilvana-6-8-iunie-2019/5280150
http://www.ziare.com/alba-iulia/stiri-actualitate/andrei-marga-isi-lanseaza-cea-mai-recenta-carte-la-targul-decarte-alba-transilvana-6-8-iunie-2019-7679131
https://www.news.glonaabot.com/article/romania/08727f1a4e7bfe8600d59907bfe79aad2e1a8326834c5a93fdf4b
602c26c932c
https://www.agerpres.ro/comunicate/2019/05/17/comunicat-de-presa-biblioteca-judeteana-lucian-blaga-alba-309619
https://radiostarsebes.ro/andrei-marga-isi-lanseaza-cea-mai-recenta-carte-la-targul-de-carte-alba-transilvana-6-8iunie-2019/
http://www.cjalba.ro/andrei-marga-isi-lanseaza-cea-mai-recenta-carte-la-targul-de-carte-alba-transilvana-6-8iunie-2019/
https://ziarulunirea.ro/ana-blandiana-laureata-a-premiului-national-pentru-poezie-lucian-blaga-opera-omnia-2019cu-lansare-de-carte-la-targul-de-carte-alba-transilvana-din-6-8-iunie-2019-523708/
https://urbeamea.ro/albaiulia/ana-blandiana-laureata-a-premiului-national-pentru-poezie-lucian-blaga-operaomnia-2019-cu-lansare-de-carte-la-targul-de-carte-alba-transilvana/
https://www.ziarulapulum.ro/ana-blandiana-laureata-a-premiului-national-pentru-poezie-lucian-blaga-operaomnia-2019-isi-va-lansa-cel-mai-nou-volum-la-targul-de-carte-alba-transilvana-0058013
http://proalba.ro/ana-blandiana-laureata-premiului-national-pentru-poezie-lucian-blaga-opera-omnia-2019-culansare-de-carte-la-targul-de-carte-alba-transilvana-din-6-8-iunie-2019
https://albastiri.ro/2019/05/15/ana-blandiana-la-targul-de-carte-alba-transilvana/
http://www.ziare.com/alba-iulia/stiri-actualitate/ana-blandiana-laureata-a-premiului-national-pentru-poezie-lucianblaga-opera-omnia-2019-cu-lansare-de-carte-la-targul-de-carte-alba-transilvana-din-6-8-iunie-2019-7676447
https://alba24.ro/6-8-iunie-targul-de-carte-alba-transilvana-gala-poeziei-conferinte-concert-si-alte-evenimente-laalba-iulia-710272.html
http://www.abnews.ro/ana-blandiana-laureata-a-premiului-national-pentru-poezie-lucian-blaga-opera-omnia-2019cu-lansare-de-carte-la-targul-de-carte-alba-transilvana-din-6-8-iunie-2019/
https://bloglist.ro/2019/05/15/ana-blandiana-laureata-a-premiului-national-pentru-poezie-lucian-blaga-operaomnia-2019-isi-va-lansa-cel-mai-nou-volum-la-targul-de-carte-alba-transilvana/
https://www.news.glonaabot.com/article/romania/1ea9efc7555687e90234874afff5792c317b9e86be715c4f67abe1
d46b1273d9
http://proalba.ro/academicianul-nicolae-breban-invitat-al-targului-de-carte-alba-transilvana-alba-iulia-6-8-iunie2019
http://albastiri.ro/2019/05/21/academicianul-nicolae-breban-invitat-al-targului-de-carte-alba-transilvana/
https://urbeamea.ro/albaiulia/academicianul-nicolae-breban-invitat-al-targului-de-carte-alba-transilvana/
https://ziarulunirea.ro/academicianul-nicolae-breban-invitat-al-targului-de-carte-alba-transilvana-alba-iulia-6-8iunie-2019-524456/
http://www.ziare.com/alba-iulia/stiri-life-show/academicianul-nicolae-breban-invitat-al-targului-de-carte-albatransilvana-alba-iulia-6-8-iunie-2019-7681772
https://www.news.glonaabot.com/article/romania/1f1e90800f30818100578a120c978fb3433da1f49398801580d6f
e4bdda1dc37
https://www.ziarulapulum.ro/academicianul-nicolae-breban-invitat-al-targului-de-carte-alba-transilvana-0058296
http://www.abnews.ro/academicianul-nicolae-breban-invitat-al-targului-de-carte-alba-transilvana-alba-iulia-6-8iunie-2019/
https://alba7.ro/nicolae-breban-invitat-al-targului-de-carte-alba-transilvana-din-6-8-iunie-2019/
https://ziarulunirea.ro/caravana-literara-alba-transilvana-deschide-seria-evenimentelor-de-la-targul-de-carte-albatransilvana-din-alba-iulia-526227/
https://stirilazi.ro/caravana-literara-alba-transilvana-deschide-seria-evenimentelor-de-la-targul-de-carte-albatransilvana-din-alba-iulia/
https://alba24.ro/6-8-iunie-targul-de-carte-alba-transilvana-la-alba-iulia-programul-complet-al-evenimentului712989.html
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https://news.glonaabot.com/article/romania/c21fbb359392db42ad1960537b612028dd6351cf24d991225618bbff8c
a99c4e
https://www.agerpres.ro/comunicate/2019/05/30/comunicat-de-presa-biblioteca-judeteana-lucian-blaga-alba-317276
http://www.cjalba.ro/ravana-literara-alba-transilvana-deschide-seria-evenimentelor-de-la-targul-de-carte-albatransilvana-din-alba-iulia/
https://opiniatransilvana.ro/
https://urbeamea.ro/albaiulia/caravana-literara-alba-transilvana-deschide-seria-evenimentelor-de-la-targul-decarte-alba-transilvana/
https://www.informatiadealba.ro/comunitate/caravana-literara-alba-transilvana-deschide-seria-evenimentelor-dela-targul-de-carte-alba-transilvana-din-alba-iulia/
http://www.abnews.ro/caravana-literara-alba-transilvana-deschide-seria-evenimentelor-de-la-targul-de-carte-albatransilvana-din-alba-iulia/
http://www.radiounirea.ro/caravana-literara-alba-transilvana-deschide-seria-evenimentelor-de-la-targul-de-cartede-la-alba-iulia-58862.html
http://proalba.ro/caravana-literara-alba-transilvana-deschide-seria-evenimentelor-de-la-targul-de-carte-albatransilvana-din-alba-iulia
https://alba7.ro/caravana-literara-alba-transilvana-anunta-targul-de-carte-de-la-alba-iulia/
https://www.ziarulapulum.ro/caravana-literara-alba-transilvana-deschide-seria-evenimentelor-de-la-targul-decarte-alba-transilvana-din-alba-iulia-0058886
https://ziarulunirea.ro/gabriel-chifu-prezent-la-targul-de-carte-alba-transilvana-de-la-alba-iulia-cu-a-sa-elegiatimpului-un-an-de-poezie-9-decembrie-2016-8-decembrie-2017-524561/
https://alba24.ro/6-8-iunie-targul-de-carte-alba-transilvana-gala-poeziei-conferinte-concert-si-alte-evenimente-laalba-iulia-710272.html
http://proalba.ro/gabriel-chifu-prezent-la-targul-de-carte-alba-transilvana-de-la-alba-iulia
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https://urbeamea.ro/albaiulia/moda-dintotdeauna-este-tema-expozitiei-de-arta-deschisa-la-biblioteca-judeteanalucian-blaga-alba-in-luna-martie/
http://proalba.ro/moda-dintotdeauna-este-tema-expozitiei-de-arta-deschisa-la-biblioteca-judeteana-lucian-blagaalba-luna-martie
https://alba24.ro/marti-moda-dintotdeauna-expozitie-prezentata-de-elevi-de-la-profil-design-vestimentar-colegiulapulum-alba-iulia-700389.html
http://www.radiounirea.ro/moda-dintotdeauna-tema-expozitiei-de-arta-deschisa-la-biblioteca-judeteana-lucianblaga-alba-in-martie-56271.html
http://revistadealba.ro/moda-dintotdeauna-expozitie-a-elevilor-colegiului-tehnic-apulum-alba-iulia-dedicata-femeii/
https://ziarulunirea.ro/expozitie-dedicata-femeii-moda-dintotdeauna-deschisa-la-biblioteca-judeteana-lucianblaga-alba-513608/
https://alba7.ro/tag/moda-dintotdeauna/
http://www.cjalba.ro/moda-dintotdeauna-este-tema-expozitiei-de-arta-deschisa-la-biblioteca-judeteana-lucianblaga-alba-in-luna-martie/
http://www.ziare.com/alba-iulia/stiri-actualitate/marti-moda-dintotdeauna-expozitie-prezentata-de-elevi-de-laprofil-design-vestimentar-colegiul-apulum-alba-iulia-7596877
http://www.ziare.com/alba-iulia/stiri-actualitate/expozitie-dedicata-femeii-moda-dintotdeauna-deschisa-labiblioteca-judeteana-lucian-blaga-alba-7596274
https://realitateadealba.net/moda-dintotdeauna-expozitie-la-biblioteca-judeteana/ http://www.ziare.com/albaiulia/stiri-actualitate/marti-moda-dintotdeauna-expozitie-prezentata-de-elevi-de-la-profil-design-vestimentarcolegiul-apulum-alba-iulia-7596877
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https://urbeamea.ro/albaiulia/libertatea-idei-in-dialog-la-seratele-bibliotecii-judetene-lucian-blaga-alba/
http://albastiri.ro/idei-in-dialog-la-seratele-bibliotecii-judetene-lucian-blaga-alba-libertatea/
https://ziarulunirea.ro/vineri-o-noua-editie-a-seratelor-bibliotecii-judetene-lucian-blaga-alba-idei-in-dialog-desprelibertate-507790/
http://www.ziare.com/alba-iulia/stiri-actualitate/vineri-o-noua-editie-a-seratelor-bibliotecii-judetene-lucian-blagaalba-idei-in-dialog-despre-libertate-7550952
https://realitateadealba.net/libertatea-idei-in-dialog-biblioteca/
http://proalba.ro/libertatea-idei-dialog-la-seratele-bibliotecii-judetene-lucian-blaga-alba
http://www.cjalba.ro/libertatea-idei-in-dialog-la-seratele-bibliotecii-judetene-lucian-blaga-alba/
http://www.radiounirea.ro/libertatea-idei-in-dialog-la-seratele-bibliotecii-judetene-lucian-blaga-alba-in-25-ianuarie54738.html
https://urbeamea.ro/albaiulia/libertatea-idei-in-dialog-la-seratele-bibliotecii-judetene-lucian-blaga-alba/
http://albastiri.ro/idei-in-dialog-la-seratele-bibliotecii-judetene-lucian-blaga-alba-libertatea/
https://ziarulunirea.ro/vineri-o-noua-editie-a-seratelor-bibliotecii-judetene-lucian-blaga-alba-idei-in-dialog-desprelibertate-507790/
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http://www.ziare.com/alba-iulia/stiri-actualitate/vineri-o-noua-editie-a-seratelor-bibliotecii-judetene-lucian-blagaalba-idei-in-dialog-despre-libertate-7550952
https://realitateadealba.net/libertatea-idei-in-dialog-biblioteca/
http://proalba.ro/libertatea-idei-dialog-la-seratele-bibliotecii-judetene-lucian-blaga-alba
http://www.cjalba.ro/libertatea-idei-in-dialog-la-seratele-bibliotecii-judetene-lucian-blaga-alba/
http://www.radiounirea.ro/libertatea-idei-in-dialog-la-seratele-bibliotecii-judetene-lucian-blaga-alba-in-25-ianuarie54738.html
https://ziarulunirea.ro/vineri-seratele-bibliotecii-judetene-lucian-blaga-alba-dialogul-de-idei-are-ca-subiect-ce-lasiin-urma-despre-epitaf-512305/
http://www.albaiulianul.ro/cultura.html
http://www.cjalba.ro/lecturalba-verbum-seratele-bibliotecii-intalniri-culturale-propuse-de-bibliotecii-judetene-lucianblaga-alba-la-final-de-luna-martie/
http://www.ziare.com/alba-iulia/stiri-life-show/intalniri-culturale-propuse-de-biblioteca-judeteana-lucian-blaga-albala-final-de-luna-martie-lecturalba-verbum-seratele-bibliotecii-7618061
https://ziarulunirea.ro/intalniri-culturale-propuse-de-biblioteca-judeteana-lucian-blaga-alba-la-final-de-luna-martielecturalba-verbum-seratele-bibliotecii-516136/
https://urbeamea.ro/albaiulia/27-29-martie-lecturalba-verbum-seratele-bibliotecii-intalniri-culturale-propuse-debibliotecii-judetene-lucian-blaga-alba-la-final-de-luna-martie/
https://www.ziarulapulum.ro/%EF%BB%BFlecturalba-verbum-seratele-bibliotecii-intalniri-culturale-propuse-debiblioteca-judeteana-lucian-blaga-alba-la-final-de-luna-martie-0055385
http://www.cjalba.ro/lecturalba-verbum-seratele-bibliotecii-intalniri-culturale-propuse-de-bibliotecii-judetene-lucianblaga-alba-la-final-de-luna-martie/
http://www.ziare.com/alba-iulia/stiri-life-show/intalniri-culturale-propuse-de-biblioteca-judeteana-lucian-blaga-albala-final-de-luna-martie-lecturalba-verbum-seratele-bibliotecii-7618061
https://ziarulunirea.ro/intalniri-culturale-propuse-de-biblioteca-judeteana-lucian-blaga-alba-la-final-de-luna-martielecturalba-verbum-seratele-bibliotecii-516136/
https://urbeamea.ro/albaiulia/27-29-martie-lecturalba-verbum-seratele-bibliotecii-intalniri-culturale-propuse-debibliotecii-judetene-lucian-blaga-alba-la-final-de-luna-martie/
https://www.ziarulapulum.ro/%EF%BB%BFlecturalba-verbum-seratele-bibliotecii-intalniri-culturale-propuse-debiblioteca-judeteana-lucian-blaga-alba-la-final-de-luna-martie-0055385
https://albastiri.ro/2019/06/21/despre-liniste-si-tacere-dialoguri-muzica-si-carte-la-seratele-bibliotecii-judetenelucian-blaga-alba/
https://www.ziarelive.ro/stiri/despre-liniste-si-tacere-dialoguri-muzica-si-carte-la-seratele-bibliotecii-judetenelucian-blaga-alba.html
https://urbeamea.ro/albaiulia/despre-liniste-si-tacere-dialoguri-muzica-si-carte-la-seratele-bibliotecii-judetenelucian-blaga-alba/
https://www.informatiadealba.ro/comunitate/despre-liniste-si-tacere-dialoguri-muzica-si-carte-la-seratelebibliotecii-judetene-lucian-blaga-alba/
https://www.hitfm.ro/stiri-alba/despre-liniste-si-tacere-dialoguri-muzica-si-carte-la-seratele-bibliotecii-judetenelucian-blaga-alba/
http://www.abnews.ro/despre-liniste-si-tacere-dialoguri-muzica-si-carte-la-seratele-bibliotecii-judetene-lucianblaga-alba/
https://www.ziarulapulum.ro/despre-liniste-si-tacere-dialoguri-muzica-si-carte-la-seratele-bibliotecii-judetenelucian-blaga-alba-0060172
http://www.albaiulianul.ro/cultura/item/7009-despre-liniste-si-tacere-dialoguri-muzica-si-carte-la-seratelebibliotecii-judetene-lucian-blaga-alba.html
https://bloglist.ro/2019/06/21/despre-liniste-si-tacere-dialoguri-muzica-si-carte-la-seratele-bibliotecii-judetenelucian-blaga-alba/
https://www.dcnews.ro/femeia-si-barbatul-dezbatere-la-biblioteca-judeteana-lucian-blagaalba_685210.html?fbclid=IwAR2ofcPv6UFASzb0PPUbFRKTzh9fPjwwkA8r-RDsPNLJD4ro0https://albastiri.ro/2019/08/29/seratele-bibliotecii-un-proiect-al-dialogului-dintre-carte-si-arte/
https://www.agerpres.ro/comunicate/2019/08/29/comunicat-de-presa-biblioteca-judeteana-lucian-blaga-alba-361599
https://urbeamea.ro/albaiulia/seratele-bibliotecii-un-proiect-al-dialogului-dintre-carte-si-arte/
https://www.hitfm.ro/stiri-alba/o-noua-editie-a-seratelor-bibliotecii-judetene/
https://www.ziarulapulum.ro/o-noua-editie-a-seratelor-bibliotecii-judetene-0062851
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http://www.radiounirea.ro/30-august-seratele-bibliotecii-proiect-al-dialogului-dintre-carte-si-arte-la-bibliotecalucian-blaga-alba-61253.html
http://stiritransilvania24.ro/alba/radio-unirea-fm/30-august-seratele-bibliotecii-proiect-al-dialogului-dintre-carte-siarte-la-biblioteca-lucian-blaga-alba-430455/
https://www.cjalba.ro/seratele-bibliotecii-un-proiect-al-dialogului-dintre-carte-si-arte/
https://alba7.ro/seratele-bibliotecii-un-proiect-al-dialogului-dintre-carte-si-arte/
https://www.amosnews.ro/seratele-bibliotecii-un-proiect-al-dialogului-dintre-carte-si-arte-2019-08-29
http://www.ziare.com/alba-iulia/stiri-life-show/o-noua-editie-a-seratelor-bibliotecii-judetene-7790789
http://www.ziarelive.ro/stiri/seratele-bibliotecii-un-proiect-al-dialogului-dintre-carte-si-arte.html
https://www.informatiadealba.ro/cultura/seratele-bibliotecii/
https://realitateadealba.net/seratele-bibliotecii-un-proiect-al-dialogului-dintre-carte-si-arte/
http://www.albaiulianul.ro/cultura.html
https://urbeamea.ro/albaiulia/vineri-despre-esec-si-succes-este-tema-lunii-septembrie-a-seratelor-biblioteciijudetene-lucian-blaga-alba/
https://ziarulunirea.ro/maine-seratelor-bibliotecii-judetene-lucian-blaga-alba-despre-esec-si-succes-tema-luniiseptembrie-592164/
https://albastiri.ro/?s=seratele+bibliotecii
http://stiritransilvania24.ro/alba/maine-seratelor-bibliotecii-judetene-lucian-blaga-alba-despre-esec-si-succestema-lunii-septembrie-440676/
http://proalba.ro/despre-esec-si-succes-tema-lunii-septembrie-seratelor-bibliotecii-judetene-lucian-blaga-alba
https://www.ziarulapulum.ro/despre-esec-si-succes-este-tema-lunii-septembrie-a-seratelor-bibliotecii-judetenelucian-blaga-alba-0063523
https://www.hitfm.ro/?s=seratele+bibliotecii
http://www.ziare.com/alba-iulia/stiri-actualitate/maine-seratelor-bibliotecii-judetene-lucian-blaga-alba-despre-esecsi-succes-tema-lunii-septembrie-7823510
http://www.abnews.ro/despre-esec-si-succes-este-tema-lunii-septembrie-a-seratelor-bibliotecii-judetene-lucianblaga-alba/
http://www.radiounirea.ro/27-septembrie-despre-esec-si-succes-tema-lunii-septembrie-a-seratelor-biblioteciijudetene-lucian-blaga-alba-61979.html
https://www.informatiadealba.ro/cultura/despre-esec-si-succes-este-tema-lunii-septembrie-a-seratelor-biblioteciijudetene-lucian-blaga-alba/
https://realitateadealba.net/despre-curaj-si-lasitate-este-tema-lunii-octombrie-a-seratelor-bibliotecii-judetenelucian-blaga-alba/
https://urbeamea.ro/albaiulia/despre-curaj-si-lasitate-este-tema-lunii-octombrie-a-seratelor-bibliotecii-judetenelucian-blaga-alba/
http://www.abnews.ro/despre-curaj-si-lasitate-este-tema-lunii-octombrie-a-seratelor-bibliotecii-judetene-lucianblaga-alba/
https://www.ziarulapulum.ro/despre-curaj-si-lasitate-tema-lunii-octombrie-a-seratelor-bibliotecii-judetene-lucianblaga-alba-0064429
http://www.ziare.com/alba-iulia/stiri-life-show/despre-curaj-si-lasitate-tema-lunii-octombrie-a-seratelor-biblioteciijudetene-lucian-blaga-alba-7853189
https://www.agerpres.ro/comunicate/2019/10/23/comunicat-de-presa-biblioteca-judeteana-lucian-blaga-alba-390409
https://alba7.ro/despre-curaj-si-lasitate-este-tema-lunii-octombrie-a-seratelor-bibliotecii-judetene-lucian-blagaalba/
https://www.hitfm.ro/stiri-alba/despre-curaj-si-lasitate-tema-lunii-octombrie-a-seratelor-bibliotecii-judetene-lucianblaga-alba/
http://www.radiounirea.ro/25-octombrie-despre-curaj-si-lasitate-este-tema-lunii-octombrie-a-seratelor-biblioteciijudetene-lucian-blaga-alba-62675.html?utm_source=dlvr.it&utm_medium=facebook
http://www.albaiulianul.ro/cultura/item/7037-despre-curaj-si-lasitate-este-tema-lunii-octombrie-a-seratelorbibliotecii-judetene-lucian-blaga-alba.html
https://bloglist.ro/2019/10/24/despre-curaj-si-lasitate-tema-lunii-octombrie-a-seratelor-bibliotecii-judetene-lucianblaga-alba/

4.16 Alba Iulia Stand – Up Poetry
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https://albastiri.ro/2019/10/04/alba-iulia-stand-up-poetry-este-noul-proiect-al-bibliotecii-judetene-lucian-blaga-alba/
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https://m.dcnews.ro/alba-iulia-stand-up-poetry-la-debut_696677.html?fbclid=IwAR1jX6W3pjfO1nelsXIb3dacNZrxrEk78Gc3i2YmgIgOi4Td6bzJK-7szU
https://alba7.ro/alba-iulia-stand-up-poetry-este-noul-proiect-al-bibliotecii-judetene/alba-iulia-stand-up-poetry/
http://www.ziare.com/alba-iulia/stiri-life-show/alba-iulia-stand-up-poetry-un-nou-proiect-al-bibliotecii-judetenelucian-blaga-alba-7831752
https://www.ziarulapulum.ro/?s=stand+up+poetry&search_button=Search
https://www.cjalba.ro/alba-iulia-stand-up-poetry-este-noul-proiect-al-bibliotecii-judetene-lucian-blaga-alba/
https://www.facebook.com/events/alba-iulia/stand-up-comedy-in-alba-iulia-habitat-/226107704212445/
https://urbeamea.ro/albaiulia/alba-iulia-stand-up-poetry-este-noul-proiect-al-bibliotecii-judetene-lucian-blaga-alba/
http://www.abnews.ro/alba-iulia-stand-up-poetry/
https://realitateadealba.net/alba-iulia-stand-up-poetry-un-nou-proiect-destinat-tinerilor/
http://www.radiounirea.ro/5-octombrie-alba-iulia-stand-up-poetry-este-noul-proiect-al-bibliotecii-judetene-lucianblaga-alba-62210.html
https://www.informatiadealba.ro/cultura/alba-iulia-stand-up-poetry-este-noul-proiect-al-bibliotecii-judetene-lucianblaga-alba/
https://www.hitfm.ro/stiri-alba/alba-iulia-stand-up-poetry-un-nou-proiect-al-bibliotecii-judetene-lucian-blaga-alba/
https://www.blajanul.ro/alba-iulia-stand-up-poetry-un-nou-proiect-al-bibliotecii-judetene-lucian-blaga-alba/
https://www.sebesanul.ro/alba-iulia-stand-up-poetry-un-nou-proiect-al-bibliotecii-judetene-lucian-blaga-alba/
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http://proalba.ro/ion-lancranjan-publicatiile-bibliotecii-judetene-lucian-blaga-alba
https://urbeamea.ro/albaiulia/12-23-august-ion-lancranjan-in-publicatiile-bibliotecii-judetene-lucian-blaga-alba/
https://www.amosnews.ro/ion-lancranjan-publicatiile-bibliotecii-judetene-lucian-blaga-alba-2019-08-09
http://www.ziare.com/alba-iulia/stiri-actualitate/ion-lancranjan-comemorat-intr-o-expozitie-tematica-de-carte-abibliotecii-judetene-lucian-blaga-alba-7771488
https://www.ziarulapulum.ro/ion-lancranjan-comemorat-intr-o-expozitie-tematica-de-carte-a-bibliotecii-judetenelucian-blaga-alba-0062339
https://www.hitfm.ro/stiri-alba/ion-lancranjan-comemorat-intr-o-expozitie-tematica-de-carte-a-bibliotecii-judetenelucian-blaga-alba/
https://www.sebesanul.ro/ion-lancranjan-comemorat-intr-o-expozitie-tematica-de-carte-a-bibliotecii-judetenelucian-blaga-alba/
https://bloglist.ro/2019/08/10/ion-lancranjan-comemorat-intr-o-expozitie-tematica-de-carte-a-bibliotecii-judetenelucian-blaga-alba/
http://www.ziarelive.ro/stiri/ion-lancranjan-in-publicatiile-bibliotecii-judetene-lucian-blaga-alba.html
http://www.abnews.ro/ion-lancranjan-in-publicatiile-bibliotecii-judetene-lucian-blaga-alba/
https://m.dcnews.ro/ion-lancranjan-comemorat-la-alba-iulia_680500.html?fbclid=IwAR1wLuwlTgFlAX2FmEOCqi2wGL3PtTwZg3FhC35RCar-ThgYn3JiqE5mv8
https://www.informatiadealba.ro/cultura/ion-lancranjan-in-publicatiile-bibliotecii-judetene-lucian-blaga-alba/
https://alba7.ro/ion-lancranjan-90-de-ani-de-la-nastere/
https://www.agerpres.ro/stiri/2019/08/09/comunicat-de-presa-biblioteca-judeteana-lucian-blaga-alba--353718
https://ziarulmonden.ro/2019/08/12/ion-lancranjan-comemorat-la-alba-iulia/
https://www.blajanul.ro/ion-lancranjan-comemorat-intr-o-expozitie-tematica-de-carte-a-bibliotecii-judetene-lucianblaga-alba/
https://www.cugireanul.ro/ion-lancranjan-comemorat-intr-o-expozitie-tematica-de-carte-a-bibliotecii-judetenelucian-blaga-alba/
https://www.ziaruldeaiud.ro/ion-lancranjan-comemorat-intr-o-expozitie-tematica-de-carte-a-bibliotecii-judetenelucian-blaga-alba/
https://www.ziarulmotilor.ro/ion-lancranjan-comemorat-intr-o-expozitie-tematica-de-carte-a-bibliotecii-judetenelucian-blaga-alba/

5.11 RomânIA tradițională

1.
2.
3.

https://albastiri.ro/2019/08/23/romania-traditionala-proiect-de-valorificare-a-colectiilor-de-carte-dedicate-culturiitraditionale/
https://www.agerpres.ro/comunicate/2019/08/23/comunicat-de-presa-biblioteca-judeteana-lucian-blaga-alba-359596
http://www.ziarelive.ro/stiri/romania-traditionala-proiect-de-valorificare-a-colectiilor-de-carte-dedicate-culturiitraditionale.html
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http://stiritransilvania24.ro/alba/radio-unirea-fm/26-august-la-alba-iulia-romania-traditionala-proiect-de-valorificarea-colectiilor-de-carte-dedicate-culturii-traditionale-429108/
http://www.abnews.ro/romania-traditionala-proiect-de-valorificare-a-colectiilor-de-carte-dedicate-culturiitraditionale/
http://www.radiounirea.ro/26-august-la-alba-iulia-romania-traditionala-proiect-de-valorificare-a-colectiilor-de-cartededicate-culturii-traditionale-61159.html
https://www.informatiadealba.ro/cultura/romania-traditionala-proiect-de-valorificare-a-colectiilor-de-carte-dedicateculturii-traditionale/
https://alba7.ro/romania-traditionala-proiect-de-valorificare-a-colectiilor-de-carte-dedicate-culturii-traditionale/
https://urbeamea.ro/albaiulia/luni-romania-traditionala-proiect-de-valorificare-a-colectiilor-de-carte-dedicateculturii-traditionale/
https://www.cjalba.ro/romania-traditionala-proiect-de-valorificare-a-colectiilor-de-carte-dedicate-culturiitraditionale/
https://alba7.ro/romania-traditionala-proiect-de-valorificare-a-colectiilor-de-carte-dedicate-culturii-traditionale/iatraditionala/
http://www.stiriletransilvaniei.ro/2019/08/24/cartile-a-patru-mari-etnologi-puse-la-dispozitia-publicului-prinproiectul-romania-traditionala-al-bibliotecii-judetene-alba/
https://urbeamea.ro/albaiulia/luni-romania-traditionala-la-biblioteca-judeteana-lucian-blaga-alba/
https://ziarulunirea.ro/luni-30-septembrie-2019-romania-traditionala-la-biblioteca-judeteana-lucian-blaga-alba592364/
http://www.ziare.com/alba-iulia/stiri-life-show/romania-traditionala-la-biblioteca-judeteana-lucian-blaga-alba7826741
https://www.ziarulapulum.ro/?s=romania+traditionala&search_button=Search
https://www.agerpres.ro/comunicate/2019/09/27/comunicat-de-presa-biblioteca-judeteana-lucian-blaga-alba-376541
https://www.cjalba.ro/romania-traditionala-la-biblioteca-judeteana-lucian-blaga-alba/
https://realitateadealba.net/romania-traditionala-la-biblioteca-judeteana-lucian-blaga-alba/
https://academiadoamnelor.wordpress.com/2019/09/26/va-invitam-la-romania-traditionala-la-biblioteca-judeteanalucian-blaga-alba/
http://www.abnews.ro/romania-traditionala-la-biblioteca-judeteana-lucian-blaga-alba/
http://www.radiounirea.ro/30-septembrie-romania-traditionala-la-biblioteca-judeteana-lucian-blaga-alba62035.html
https://www.ziarulapulum.ro/romania-traditionala-la-biblioteca-judeteana-lucian-blaga-alba-0063601
http://www.ziare.com/alba-iulia/stiri-actualitate/luni-30-septembrie-2019-romania-traditionala-la-bibliotecajudeteana-lucian-blaga-alba-7825694
https://www.hitfm.ro/stiri-alba/romania-traditionala-la-biblioteca-judeteana-lucian-blaga-alba/
https://alba7.ro/valorificarea-colectiilor-de-etnografie-si-folclor-la-biblioteca-judeteana-alba/
https://www.ziarulapulum.ro/valorificarea-colectiilor-de-etnografie-si-folclor-la-biblioteca-judeteana-lucian-blagaalba-0064474
http://www.ziare.com/alba-iulia/stiri-life-show/valorificarea-colectiilor-de-etnografie-si-folclor-la-bibliotecajudeteana-lucian-blaga-alba-7854441
https://www.agerpres.ro/comunicate/2019/10/24/comunicat-de-presa-biblioteca-judeteana-lucian-blaga-alba-391232
http://stiritransilvania24.ro/alba/radio-unirea-fm/romania-traditionala-in-28-octombrie-valorificarea-colectiilor-deetnografie-si-folclor-la-biblioteca-judeteana-lucian-blaga-alba-45
http://www.abnews.ro/valorificarea-colectiilor-de-etnografie-si-folclor-la-biblioteca-judeteana-lucian-blaga-alba/
https://urbeamea.ro/albaiulia/luni-valorificarea-colectiilor-de-etnografie-si-folclor-la-biblioteca-judeteana-lucianblaga-alba/
https://www.cjalba.ro/valorificarea-colectiilor-de-etnografie-si-folclor-la-biblioteca-judeteana-lucian-blaga-alba/
https://www.hitfm.ro/stiri-alba/valorificarea-colectiilor-de-etnografie-si-folclor-la-biblioteca-judeteana-lucian-blagaalba/
http://www.radiounirea.ro/romania-traditionala-28-octombrie-valorificarea-colectiilor-etnografie-si-folclor-labiblioteca-judeteana-lucian-blaga-alba-62713.html
https://bloglist.ro/2019/10/25/valorificarea-colectiilor-de-etnografie-si-folclor-la-biblioteca-judeteana-lucian-blagaalba/
https://urbeamea.ro/albaiulia/luni-romania-traditionala-la-biblioteca-judeteana-lucian-blaga-alba/
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49.

https://ziarulunirea.ro/luni-30-septembrie-2019-romania-traditionala-la-biblioteca-judeteana-lucian-blaga-alba592364/
http://www.ziare.com/alba-iulia/stiri-life-show/romania-traditionala-la-biblioteca-judeteana-lucian-blaga-alba7826741
https://www.ziarulapulum.ro/?s=romania+traditionala&search_button=Search
https://www.agerpres.ro/comunicate/2019/09/27/comunicat-de-presa-biblioteca-judeteana-lucian-blaga-alba-376541
https://www.cjalba.ro/romania-traditionala-la-biblioteca-judeteana-lucian-blaga-alba/
https://realitateadealba.net/romania-traditionala-la-biblioteca-judeteana-lucian-blaga-alba/
https://academiadoamnelor.wordpress.com/2019/09/26/va-invitam-la-romania-traditionala-la-biblioteca-judeteanalucian-blaga-alba/
http://www.abnews.ro/romania-traditionala-la-biblioteca-judeteana-lucian-blaga-alba/
http://www.radiounirea.ro/30-septembrie-romania-traditionala-la-biblioteca-judeteana-lucian-blaga-alba62035.html
https://www.ziarulapulum.ro/romania-traditionala-la-biblioteca-judeteana-lucian-blaga-alba-0063601
http://www.ziare.com/alba-iulia/stiri-actualitate/luni-30-septembrie-2019-romania-traditionala-la-bibliotecajudeteana-lucian-blaga-alba-7825694
https://www.hitfm.ro/stiri-alba/romania-traditionala-la-biblioteca-judeteana-lucian-blaga-alba/

6.2 Reuniuni științifice de profil
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

https://urbeamea.ro/albaiulia/23-aprilie-ziua-bibliotecarilor-din-romania-sarbatorita-printr-o-reuniune-stiintifica-lacasa-memoriala-lucian-blaga-din-lancram/
http://proalba.ro/ziua-bibliotecarilor-din-romania-sarbatorita-printr-o-reuniune-stiintifica-la-casa-memoriala-lucianblaga-din-lancram
http://www.abnews.ro/ziua-bibliotecarilor-din-romania-sarbatorita-printr-o-reuniune-stiintifica-la-casa-memorialalucian-blaga-din-lancram/
https://www.agerpres.ro/stiri/2019/04/19/comunicat-de-presa-biblioteca-judeteana-lucian-blaga-alba--295554
http://sahalba.ro/
https://www.informatiadealba.ro/
https://www.informatiadealba.ro/cultura/ziua-bibliotecarilor-din-romania-sarbatorita-printr-o-reuniune-stiintifica-lacasa-memoriala-lucian-blaga-din-lancram/
https://monitoruldestiri.ro/cauta/ziua%20bibliotecarilor/comunicat-de-presa-biblioteca-judeteana-lucian-blagaalba-1834633
https://ziarulunirea.ro/marti-ziua-bibliotecarilor-din-romania-sarbatorita-printr-o-reuniune-stiintifica-la-casamemoriala-lucian-blaga-din-lancram-520091/
https://alba7.ro/ziua-bibliotecarilor-din-romania-sarbatorita-in-lancram/
https://www.sebesanul.ro/ziua-bibliotecarilor-din-romania-sarbatorita-printr-o-reuniune-stiintifica-la-casamemoriala-lucian-blaga-din-lancram/
https://www.hitfm.ro/stiri-alba/ziua-bibliotecarilor-din-romania-sarbatorita-printr-o-reuniune-stiintifica-la-casamemoriala-lucian-blaga-din-lancram/
https://www.ziarulapulum.ro/ziua-bibliotecarilor-din-romania-sarbatorita-printr-o-reuniune-stiintifica-la-casamemoriala-lucian-blaga-din-lancram-0057044
http://www.cjalba.ro/ziua-bibliotecarilor-din-romania-sarbatorita-printr-o-reuniune-stiintifica-la-casa-memorialalucian-blaga-din-lancram/

7.4 Voluntarii bibliotecii
1.
2.
3.
4.
5.
6.

http://proalba.ro/da-pentru-voluntariat-un-proiect-initiat-de-biblioteca-judeteana-lucian-blaga-alba-pentrupromova-voluntariatul-cartea-si-cititul
https://urbeamea.ro/albaiulia/joi-da-pentru-voluntariat-un-proiect-initiat-de-biblioteca-judeteana-lucian-blaga-alba/
http://albastiri.ro/2019/04/03/da-pentru-voluntariat-proiect-al-bibliotecii-judetene-lucian-blaga-alba-pentru-apromova-voluntariatul-cartea-si-cititul/
http://www.abnews.ro/da-pentru-voluntariat-proiect-initiat-de-biblioteca-judeteana-lucian-blaga/
http://www.radiounirea.ro/da-pentru-voluntariat-proiect-initiat-de-biblioteca-judeteana-lucian-blaga-alba-pentru-apromova-voluntariatul-cartea-si-cititul-57232.html
https://ziarulunirea.ro/joi-activitati-ale-bibliotecii-judetene-lucian-blaga-alba-pentru-a-promova-voluntariatul-carteasi-cititul-reunite-sub-titlul-generic-da-pentru-voluntariat-517797/

262

7.
8.
9.

http://revistadealba.ro/cartea-si-cititul-promovate-de-voluntarii-bj-alba/
https://www.informatiadealba.ro/cultura/da-pentru-voluntariat-un-proiect-initiat-de-biblioteca-judeteana-lucianblaga-alba-pentru-a-promova-voluntariatul-cartea-si-cititul/
https://www.agerpres.ro/stiri/2019/04/03/comunicat-de-presa-biblioteca-judeteana-lucian-blaga-alba--285476

7.5 Parteneriate
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

https://alba24.ro/fiecare-copil-merita-o-poveste-800-de-elevi-din-judetul-alba-vor-primi-prima-carte-pentru-acasa702790.html
https://alba7.ro/fiecare-copil-merita-o-poveste-sesiune-de-formare-a-bibliotecarilor/
https://ziarulunirea.ro/800-de-copii-din-judetul-alba-vor-primi-prima-carte-pentru-acasa-515770/
http://proalba.ro/ziua-internationala-cartii-pentru-copii-sarbatorita-la-biblioteca-sebes
https://ziarulunirea.ro/foto-biblioteca-judeteana-lucian-blaga-alba-in-dialog-despre-virtute-cu-elevii-colegiuluitehnic-apulum-din-alba-iulia-514147/
http://www.ziare.com/alba-iulia/articole/activitati+culturale+alba+iulia
https://urbeamea.ro/albaiulia/foto-biblioteca-judeteana-lucian-blaga-alba-in-dialog-despre-virtute-cu-eleviicolegiului-tehnic-apulum-din-alba-iulia/

8.1 Lucian Blaga
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
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9.
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15.
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17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

https://ziarulunirea.ro/in-perioada-9-12-mai-2019-municipiul-sebes-va-gazdui-festivalul-international-lucian-blagaprogramul-522357/
http://mesageruldealba.ro/2019/03/06/festivalul-international-lucian-blaga-de-la-sebes-va-cuprinde-si-un-concursde-creatie-literara/
https://alba24.ro/concurs-de-creatie-literara-si-arta-plastica-la-festivalul-international-lucian-blaga-16050.html
http://proalba.ro/11-mai-sebes-a-inceput-oficial-festivalul-international-lucian-blaga-programul-zilei-de-vineri
https://urbeamea.ro/albaiulia/se-cauta-voluntari-pentru-echipa-de-organizare-a-festivalului-international-lucianblaga-sebes/
https://www.romaniaturistica.ro/festivalul-international-lucian-blaga-sebes
https://uzp.org.ro/16185/festivalul-international-lucian-blaga/
https://infocentrum.ro/ORGANIZAREA_EVENIMENTULUI_FESTIVALUL_INTERNATIONAL_LUCIAN_BLAGA__
Editia_a_XXXIX_a_09___12_MAI_2019-261658-1.html
https://www.agerpres.ro/cultura/2019/05/07/alba-steaua-fara-nume-spectacol-in-premiera-al-teatrului-radustanca-si-un-concert-extraordinar-gheorghe-zamfir-la-festivalul-blaga--303004
https://www.sebesanul.ro/centrul-cultural-lucian-blaga-sebes-cauta-voluntari-care-sa-se-alature-echipei-deorganizare-a-editiei-a-xxxix-a-a-festivalului-international-lucian-blaga/
http://www.abnews.ro/programul-festivalului-international-lucian-blaga-sebes-9-12-mai-2019/
http://www.uniuneascriitorilor.ro/2019-05-02-festivalul-interna-ional-lucian-blaga-edi-ia-a-29-a
http://www.ziare.com/alba-iulia/festival-lucian-blaga/
https://www.hitfm.ro/stiri-alba/%EF%BB%BFprogramul-festivalului-international-lucian-blaga-sebes-editia-a-xxxixa/
https://urbeamea.ro/albaiulia/foto-video-9-12-mai-festivalul-international-lucian-blaga-la-sebes-program/
http://www.ziare.com/alba-iulia/stiri-actualitate/in-perioada-9-12-mai-2019-municipiul-sebes-va-gazdui-festivalulinternational-lucian-blaga-programul-7666826
https://ziarulunirea.ro/in-perioada-9-12-mai-2019-municipiul-sebes-va-gazdui-festivalul-international-lucian-blagaprogramul-522357/
https://www.sebesinfo.ro/intre-9-si-12-mai-2019-are-loc-festivalul-international-lucian-blaga-vezi-programul17904.html
https://alba7.ro/programul-festivalului-international-lucian-blaga-de-la-sebes-2019/
http://www.uniuneascriitorilor.ro/actualitate
https://urbeamea.ro/albaiulia/joi-premiul-national-de-poezie-lucian-blaga-opera-omnia-editia-a-iii-a/
https://urbeamea.ro/albaiulia/9-mai-biblioteca-judeteana-lucian-blaga-alba-isi-sarbatoreste-patronal-cultural/
https://ziarulunirea.ro/biblioteca-judeteana-lucian-blaga-alba-isi-sarbatoreste-patronul-cultural-programulactivitatilor-derulate-cu-prilejul-zilelor-lucian-blaga-522348/
http://stiritransilvania24.ro/alba/biblioteca-judeteana-lucian-blaga-alba-isi-sarbatoreste-patronul-culturalprogramul-activitatilor-derulate-cu-prilejul-zilelor-lucian-blaga-386659/
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32.

https://www.agerpres.ro/comunicate/2019/05/07/comunicat-de-presa-biblioteca-judeteana-lucian-blaga-alba-302635
https://www.dcnews.ro/lucian-blaga-comemorat-la-124-de-la-nastere_651386.html
https://www.amosnews.ro/biblioteca-judeteana-lucian-blaga-alba-isi-sarbatoreste-patronal-cultural-2019-05-07
http://www.radiounirea.ro/biblioteca-judeteana-lucian-blaga-alba-isi-sarbatoreste-patronal-cultural-58186.html
https://www.ziarulapulum.ro/biblioteca-judeteana-lucian-blaga-alba-isi-sarbatoreste-patronul-cultural-0057594
http://www.cjalba.ro/biblioteca-judeteana-lucian-blaga-alba-isi-sarbatoreste-patronul-cultural/
https://news.glonaabot.com/article/romania/b8c981b71d92d61e3a5d9830c09678540e275bf6660631567f97fb399
040b46f
https://www.informatiadealba.ro/cultura/biblioteca-judeteana-lucian-blaga-alba-isi-sarbatoreste-patronal-cultural/

8.2 Mihai Eminescu
1.
2.
3.
4.
5.
6.

https://ziarulunirea.ro/marti-ziua-culturii-nationale-si-omagierea-lui-mihai-eminescu-la-biblioteca-judeteana-lucianblaga-alba-programul-506769/
https://alba24.ro/ziua-culturii-nationale-mihai-eminescu-sarbatorita-la-alba-iulia-programul-manifestarilor-labiblioteca-judeteana-694108.html
https://urbeamea.ro/albaiulia/biblioteca-judeteana-lucian-blaga-alba-sarbatoreste-ziua-culturii-nationale-si-ilomagiaza-pe-mihai-eminescu/
http://proalba.ro/biblioteca-judeteana-lucian-blaga-alba-sarbatoreste-ziua-culturii-nationale-si-il-omagiaza-pemihai-eminescu
http://albastiri.ro/mihai-eminescu-omagiat-la-biblioteca-judeteana-lucian-blaga/
http://atlasfm.ro/ziua-culturii-nationale-mihai-eminescu-sarbatorita-la-alba-iulia-programul-manifestarilor-labiblioteca-judeteana/

8.3 Cafenea culturală – Aniversări culturale
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24.
25.
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https://ziarulunirea.ro/joi-16-mai-cafenea-culturala-aniversara-la-portile-apusenilor-523509/
http://www.ziare.com/alba-iulia/stiri-actualitate/joi-16-mai-cafenea-culturala-aniversara-la-portile-apusenilor7674085
https://www.agerpres.ro/comunicate/2019/05/13/comunicat-de-presa-biblioteca-judeteana-lucian-blaga-alba-306458
https://stirilazi.ro/joi-16-mai-cafenea-culturala-aniversara-la-portile-apusenilor/
https://www.ziarulapulum.ro/zlatna-cafenea-culturala-aniversara-la-portile-apusenilor0057922?fbclid=IwAR15s5Zn6cg7WP90fsV4CqHXMGsSrD2D0bBRdviene24FFEzj9jA-nfApn8
http://www.radiounirea.ro/cafenea-culturala-aniversara-la-portile-apusenilor-in-16-mai-58367.html
https://www.ziarulapulum.ro/zlatna-cafenea-culturala-aniversara-la-portile-apusenilor-0057922
http://stiritransilvania24.ro/alba/radio-unirea-fm/cafenea-culturala-aniversara-la-portile-apusenilor-in-16-mai389453/
http://www.abnews.ro/cafenea-culturala-aniversara-la-portile-apusenilor/
https://www.informatiadealba.ro/comunitate/cafenea-culturala-aniversara-la-portile-apusenilor/
http://revistadealba.ro/cafenea-culturala-aniversara-la-portile-apusenilor/
http://www.cjalba.ro/cafenea-culturala-aniversara-la-portile-apusenilor/
http://albaiulianul.ro/cultura/item/6983-cafenea-culturala-aniversara-la-portile-apusenilor.html
https://urbeamea.ro/albaiulia/joi-cafenea-culturala-aniversara-la-portile-apusenilor/
https://www.hitfm.ro/?s=cafeneaua+culturala+aniversara
https://urbeamea.ro/albaiulia/sambata-scriitorul-cornel-nistea-la-ceas-aniversar/
http://www.abnews.ro/scriitorul-cornel-nistea-la-ceas-aniversar/
https://www.ziarulapulum.ro/scriitorul-cornel-nistea-la-ceas-aniversar-0061850
https://www.agerpres.ro/comunicate/2019/07/29/comunicat-de-presa-biblioteca-judeteana-lucian-blaga-alba-347955
https://alba7.ro/cornel-nistea-80-o-aniversare-culturala/
https://www.informatiadealba.ro/cultura/scriitorul-cornel-nistea-la-ceas-aniversar/
https://www.hitfm.ro/stiri-alba/scriitorul-cornel-nistea-la-ceas-aniversar/
http://www.ziare.com/alba-iulia/stiri-life-show/scriitorul-cornel-nistea-la-ceas-aniversar-7759536
https://www.ziarulapulum.ro/scriitorul-cornel-nistea-la-ceas-aniversar-0061850
https://www.cjalba.ro/scriitorul-cornel-nistea-la-ceas-aniversar/
https://realitateadealba.net/scriitorul-cornel-nistea-la-ceas-aniversar/
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http://www.radiounirea.ro/scriitorul-cornel-nistea-presedintele-filialei-alba-hunedoara-a-uniunii-scriitorilor-dinromania-celebrat-in-cadrul-cafenelei-culturale-60569.html
http://www.stiriletransilvaniei.ro/2019/07/29/scriitorul-cornel-nistea-aniversat-la-centrul-cultural-castel-sancrai-cuocazia-a-40-de-ani-de-activitate-literara/
http://stiritransilvania24.ro/alba/radio-unirea-fm/scriitorul-cornel-nistea-presedintele-filialei-alba-hunedoara-auniunii-scriitorilor-din-romania-celebrat-in-cadrul-cafenelei-culturale-420368/
http://www.ziarelive.ro/stiri/scriitorul-cornel-nistea-la-ceas-aniversar.html
https://www.facebook.com/640935909345680/posts/httpswwwziarulapulumroscriitorul-cornel-nistea-la-ceasaniversar-0061850/2047219958717261/
https://www.ziaruldeaiud.ro/scriitorul-cornel-nistea-la-ceas-aniversar/
https://ziarulunirea.ro/miercuri-personalitatile-culturale-din-zona-aiud-sarbatorite-la-cafeneaua-culturalaaniversara-a-bibliotecii-judetene-lucian-blaga-alba-591799/
https://urbeamea.ro/albaiulia/astazi-cafeneaua-culturala-aniversara-a-bibliotecii-judetene-lucian-blaga-albasarbatoreste-personalitatile-culturale-din-zona-aiud/
https://albastiri.ro/2019/09/24/cafeneaua-culturala-aniversara-a-bibliotecii-judetene-lucian-blaga-albasarbatoreste-personalitatile-culturale-din-zona-aiud/
http://www.ziare.com/alba-iulia/stiri-life-show/cafeneaua-culturala-aniversara-a-bibliotecii-judetene-lucian-blagaalba-sarbatoreste-personalitatile-culturale-din-zona-aiud-7821359
https://www.ziarulapulum.ro/cafeneaua-culturala-aniversara-a-bibliotecii-judetene-lucian-blaga-alba-sarbatorestepersonalitatile-culturale-din-zona-aiud-0063461
https://albastiri.ro/2019/09/24/cafeneaua-culturala-aniversara-a-bibliotecii-judetene-lucian-blaga-albasarbatoreste-personalitatile-culturale-din-zona-aiud/
http://mesageruldealba.ro/tag/toamna-roadelor-culturale-la-aiud/
http://www.abnews.ro/cafeneaua-culturala-aniversara-a-bibliotecii-judetene-lucian-blaga-alba-sarbatorestepersonalitatile-culturale-din-zona-aiud/
https://www.cjalba.ro/cafeneaua-culturala-aniversara-a-bibliotecii-judetene-lucian-blaga-alba-sarbatorestepersonalitatile-culturale-din-zona-aiud/
https://www.hitfm.ro/stiri-alba/cafeneaua-culturala-aniversara-a-bibliotecii-judetene-lucian-blaga-albasarbatoreste-personalitatile-culturale-din-zona-aiud/
https://alba7.ro/biblioteca-judeteana-alba-sarbatoreste-personalitatile-culturale-din-zona-aiud/
http://stiritransilvania24.ro/alba/miercuri-personalitatile-culturale-din-zona-aiud-sarbatorite-la-cafeneaua-culturalaaniversara-a-bibliotecii-judetene-lucian-blaga-alba-439672/
http://www.radiounirea.ro/25-septembrie-cea-de-a-treia-editie-din-acest-an-a-cafenelei-culturale-aniversare-ladomeniile-boieru-ciumbrud-61922.html
https://www.informatiadealba.ro/cultura/cafeneaua-culturala-aniversara-a-bibliotecii-judetene-lucian-blaga-albasarbatoreste-personalitatile-culturale-din-zona-aiud/
https://ziarulunirea.ro/miercuri-personalitatile-culturale-din-zona-aiud-sarbatorite-la-cafeneaua-culturalaaniversara-a-bibliotecii-judetene-lucian-blaga-alba-591799/
https://urbeamea.ro/albaiulia/astazi-cafeneaua-culturala-aniversara-a-bibliotecii-judetene-lucian-blaga-albasarbatoreste-personalitatile-culturale-din-zona-aiud/
https://albastiri.ro/2019/09/24/cafeneaua-culturala-aniversara-a-bibliotecii-judetene-lucian-blaga-albasarbatoreste-personalitatile-culturale-din-zona-aiud/
http://www.ziare.com/alba-iulia/stiri-life-show/cafeneaua-culturala-aniversara-a-bibliotecii-judetene-lucian-blagaalba-sarbatoreste-personalitatile-culturale-din-zona-aiud-7821359
https://www.ziarulapulum.ro/cafeneaua-culturala-aniversara-a-bibliotecii-judetene-lucian-blaga-alba-sarbatorestepersonalitatile-culturale-din-zona-aiud-0063461
https://albastiri.ro/2019/09/24/cafeneaua-culturala-aniversara-a-bibliotecii-judetene-lucian-blaga-albasarbatoreste-personalitatile-culturale-din-zona-aiud/
http://mesageruldealba.ro/tag/toamna-roadelor-culturale-la-aiud/
http://www.abnews.ro/cafeneaua-culturala-aniversara-a-bibliotecii-judetene-lucian-blaga-alba-sarbatorestepersonalitatile-culturale-din-zona-aiud/
https://www.cjalba.ro/cafeneaua-culturala-aniversara-a-bibliotecii-judetene-lucian-blaga-alba-sarbatorestepersonalitatile-culturale-din-zona-aiud/
https://www.hitfm.ro/stiri-alba/cafeneaua-culturala-aniversara-a-bibliotecii-judetene-lucian-blaga-albasarbatoreste-personalitatile-culturale-din-zona-aiud/
https://alba7.ro/biblioteca-judeteana-alba-sarbatoreste-personalitatile-culturale-din-zona-aiud/
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http://stiritransilvania24.ro/alba/miercuri-personalitatile-culturale-din-zona-aiud-sarbatorite-la-cafeneaua-culturalaaniversara-a-bibliotecii-judetene-lucian-blaga-alba-439672/
http://www.radiounirea.ro/25-septembrie-cea-de-a-treia-editie-din-acest-an-a-cafenelei-culturale-aniversare-ladomeniile-boieru-ciumbrud-61922.html
https://www.informatiadealba.ro/cultura/cafeneaua-culturala-aniversara-a-bibliotecii-judetene-lucian-blaga-albasarbatoreste-personalitatile-culturale-din-zona-aiud/

8.5 Cultura suport
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https://ziarulunirea.ro/dubla-lansare-de-carte-in-cadrul-festivalului-de-literatura-umoristica-alb-umor-editia-a-x-a-78-iunie-2019-525208/
https://urbeamea.ro/albaiulia/dubla-lansare-de-carte-in-cadrul-festivalului-de-literatura-umoristica-alb-umor-editiaa-x-a/
https://www.agerpres.ro/comunicate/2019/05/24/comunicat-de-presa-biblioteca-judeteana-lucian-blaga-alba-313589
http://www.abnews.ro/dubla-lansare-de-carte-in-cadrul-festivalului-de-literatura-umoristica-alb-umor-editia-a-x-a7-8-iunie-2019/
http://www.ziare.com/alba-iulia/festival/
http://www.ziare.com/alba-iulia/stiri-actualitate/dubla-lansare-de-carte-in-cadrul-festivalului-de-literaturaumoristica-alb-umor-editia-a-x-a-7-8-iunie-2019-7687307
https://radiostarsebes.ro/dubla-lansare-de-carte-in-cadrul-festivalului-de-literatura-umoristica-alb-umor-editia-a-xa-7-8-iunie-2019/
https://news.glonaabot.com/article/romania/eb78273a96ab9fcf7824555801f7053e5f063fcd55f6f2182169d866072
257af
https://www.ultimele-stiri.eu/articol/dubla-lansare-de-carte-in-cadrul-festivalului-de-literatura-umoristica-alb-umoreditia-a-x-a-7-8-iunie-2019/5301843
https://alba7.ro/dubla-lansare-de-carte-in-cadrul-festivalului-de-literatura-umoristica-alb-umor/
http://www.cjalba.ro/dubla-lansare-de-carte-in-cadrul-festivalului-de-literatura-umoristica-alb-umor-editia-a-x-a-78-iunie-2019/
https://ziarulunirea.ro/joi-10-octombrie-2019-colocviul-romanului-romanesc-contemporan-la-alba-iulia-593994/
http://www.abnews.ro/colocviul-romanului-romanesc-contemporan-la-alba-iulia/
https://urbeamea.ro/albaiulia/joi-colocviul-romanului-romanesc-contemporan-la-alba-iulia/
http://www.ziare.com/alba-iulia/stiri-actualitate/joi-10-octombrie-2019-colocviul-romanului-romanesccontemporan-la-alba-iulia-7835820
https://www.informatiadealba.ro/cultura/colocviul-romanului-romanesc-contemporan-la-alba-iulia/
http://proalba.ro/colocviul-romanului-romanesc-contemporan-la-alba-iulia
https://realitateadealba.net/colocviul-romanului-romanesc-contemporan-la-alba-iulia/
https://alba7.ro/colocviul-romanului-romanesc-contemporan-la-alba-iulia/
https://www.ziarulmotilor.ro/colocviul-romanului-romanesc-contemporan-a-xii-a-editie-un-eveniment-cultural-detraditie-gazduit-de-alba-iulia/
https://www.ziarulapulum.ro/joi-10-octombrie-alba-iulia-gazduieste-editia-a-xii-a-a-colocviului-romanuluiromanesc-contemporan-0063840
https://ziarulunirea.ro/in-perioada-9-12-mai-2019-municipiul-sebes-va-gazdui-festivalul-international-lucian-blagaprogramul-522357/
http://mesageruldealba.ro/2019/03/06/festivalul-international-lucian-blaga-de-la-sebes-va-cuprinde-si-un-concursde-creatie-literara/
https://alba24.ro/concurs-de-creatie-literara-si-arta-plastica-la-festivalul-international-lucian-blaga-16050.html
http://proalba.ro/11-mai-sebes-a-inceput-oficial-festivalul-international-lucian-blaga-programul-zilei-de-vineri
https://urbeamea.ro/albaiulia/se-cauta-voluntari-pentru-echipa-de-organizare-a-festivalului-international-lucianblaga-sebes/
https://www.romaniaturistica.ro/festivalul-international-lucian-blaga-sebes
https://uzp.org.ro/16185/festivalul-international-lucian-blaga/
https://infocentrum.ro/ORGANIZAREA_EVENIMENTULUI_FESTIVALUL_INTERNATIONAL_LUCIAN_BLAGA__
Editia_a_XXXIX_a_09___12_MAI_2019-261658-1.html
https://www.agerpres.ro/cultura/2019/05/07/alba-steaua-fara-nume-spectacol-in-premiera-al-teatrului-radustanca-si-un-concert-extraordinar-gheorghe-zamfir-la-festivalul-blaga--303004
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https://www.sebesanul.ro/centrul-cultural-lucian-blaga-sebes-cauta-voluntari-care-sa-se-alature-echipei-deorganizare-a-editiei-a-xxxix-a-a-festivalului-international-lucian-blaga/
http://www.abnews.ro/programul-festivalului-international-lucian-blaga-sebes-9-12-mai-2019/
http://www.uniuneascriitorilor.ro/2019-05-02-festivalul-interna-ional-lucian-blaga-edi-ia-a-29-a
http://www.ziare.com/alba-iulia/festival-lucian-blaga/
https://www.hitfm.ro/stiri-alba/%EF%BB%BFprogramul-festivalului-international-lucian-blaga-sebes-editia-a-xxxixa/
https://urbeamea.ro/albaiulia/foto-video-9-12-mai-festivalul-international-lucian-blaga-la-sebes-program/
http://www.ziare.com/alba-iulia/stiri-actualitate/in-perioada-9-12-mai-2019-municipiul-sebes-va-gazdui-festivalulinternational-lucian-blaga-programul-7666826
https://ziarulunirea.ro/in-perioada-9-12-mai-2019-municipiul-sebes-va-gazdui-festivalul-international-lucian-blagaprogramul-522357/
https://www.sebesinfo.ro/intre-9-si-12-mai-2019-are-loc-festivalul-international-lucian-blaga-vezi-programul17904.html
https://alba7.ro/programul-festivalului-international-lucian-blaga-de-la-sebes-2019/
http://www.uniuneascriitorilor.ro/actualitate
https://urbeamea.ro/albaiulia/joi-premiul-national-de-poezie-lucian-blaga-opera-omnia-editia-a-iii-a/
https://urbeamea.ro/albaiulia/joi-premiul-national-de-poezie-lucian-blaga-opera-omnia-editia-a-iii-a/
https://alba24.ro/foto-scriitoarea-ana-blandiana-a-primit-premiul-national-pentru-poezie-lucian-blaga-2019-operaomnia-in-lancram-709280.html
https://adevarul.ro/locale/alba-iulia/ana-blandiana-distinsa-lancram-premiul-national-poezie-lucian-blaga1_5cd4061b445219c57e6dade4/index.html
https://www.agerpres.ro/cultura/2019/05/09/alba-ana-blandiana-laureata-premiului-national-pentru-poezie-lucianblaga-opera-omnia--304463
https://alba7.ro/lancram-premiul-national-de-poezie-lucian-blaga-opera-omnia-2019/
http://www.radiocluj.ro/2019/05/09/ana-blandiana-a-primit-premiul-national-pentru-poezie-lucian-blaga/
https://ziarulunirea.ro/ana-blandiana-premiata-la-lancram-in-preambulul-celei-de-a-xxxix-a-editii-a-festivaluluiinternational-lucian-blaga-522770/
https://www.amosnews.ro/se-va-decerna-pentru-treia-oara-premiul-national-pentru-poezie-lucian-blaga-operaomnia-2019-05-08
https://www.dcnews.ro/alba-iulia-ana-blandiana-laureata-premiului-national-pentru-poezie-lucian-blaga-operaomnia_652344.html
https://www.ziarulapulum.ro/ana-blandiana-este-castigatoarea-editiei-a-iii-a-a-festivalului-national-pentru-poezielucian-blaga-0057765
http://mesageruldealba.ro/2019/05/09/ana-blandiana-a-primit-premiul-pentru-poezie-la-festivalul-lucian-blaga/
https://urbeamea.ro/albaiulia/foto-ana-blandiana-premiata-la-lancram-in-preambulul-celei-de-a-xxxix-a-editii-afestivalului-lucian-blaga/

8.8 Gala Premiilor Bibliotecii 2019
1.
2.
3.
4.

https://ziarulunirea.ro/foto-video-gala-bibliotecii-2019-la-alba-iulia-premii-si-distinctii-la-cea-de-a-doua-editieconcert-extraordinar-nicu-alifantis-decembre-50-in-cadrul-evenimentului-605471/
http://www.ziare.com/alba-iulia/stiri-actualitate/foto-video-gala-bibliotecii-2019-la-alba-iulia-premii-si-distinctii-lacea-de-a-doua-editie-concert-extraordinar-nicu-alifantis-decembre-50-in-cadrul-evenimentului-7921278
https://stirilazi.ro/foto-video-gala-bibliotecii-2019-la-alba-iulia-premii-si-distinctii-la-cea-de-a-doua-editie-concertextraordinar-nicu-alifantis-decembre-50-in-cadrul-evenimentului/
https://www.ziarelive.ro/stiri/foto-video-gala-bibliotecii-2019-la-alba-iulia-premii-si-distinctii-la-cea-de-a-douaeditie-concert-extraordinar-nicu-alifantis-decembre-50-in-cadrul-evenimentului.html
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Listă apariții în presa electronică 2020
9.1. Clubul de lectură
1. https://ziarulunirea.ro/29-30-ianuarie-clubul-de-lectura-lecturalba-si-cercul-de-scriere-creative-verbum-la-bibliotecajudeteana-lucian-blaga-alba-610463/
2. https://www.ziarulapulum.ro/2020/01/intalnirile-culturale-lecturalba-si-verbum-revin-la-biblioteca-judeteana-lucianblaga-alba/
3. https://urbeamea.ro/albaiulia/lecturalba-si-verbum-la-biblioteca-judeteana-lucian-blaga-alba/
4. LecturAlba și Verbum la Biblioteca Județeană „Lucian Blaga” Alba – www.albastiri.ro
5. http://www.ziare.com/alba-iulia/stiri-actualitate/29-30-ianuarie-clubul-de-lectura-lecturalba-si-cercul-de-scrierecreative-verbum-la-biblioteca-judeteana-lucian-blaga-alba-7961399
6. http://www.abnews.ro/lecturalba-si-verbum-la-biblioteca-judeteana-lucian-blaga-alba/
7. http://proalba.ro/lecturalba-si-verbum-la-biblioteca-judeteana-lucian-blaga-alba

1.5

Conferințele bibliotecii

1. https://ziarulunirea.ro/20-februarie-prof-univ-dr-ioan-haplea-prezent-la-biblioteca-judeteana-lucian-blaga-alba-cuconferinta-si-lansare-de-carte-de-etnomuzicologie-si-antropologie-muzicala-613685/
2. http://www.ziare.com/alba-iulia/stiri-actualitate/20-februarie-prof-univ-dr-ioan-haplea-prezent-la-biblioteca-judeteanalucian-blaga-alba-cu-conferinta-si-lansare-de-carte-de-etnomuzicologie-si-antropologie-muzicala-7985139
3. http://stiritransilvania24.ro/alba/20-februarie-prof-univ-dr-ioan-haplea-prezent-la-biblioteca-judeteana-lucian-blagaalba-cu-conferinta-si-lansare-de-carte-de-etnomuzicologie-si-antropologie-muzicala-494418/
4. https://urbeamea.ro/albaiulia/prof-univ-dr-ioan-haplea-prezent-la-biblioteca-judeteana-lucian-blaga-alba-cuconferinta-si-lansare-de-carte-de-etnomuzicologie-si-antropologie-muzicala/
5. https://www.abnews.ro/prof-univ-dr-ioan-haplea-prezent-la-biblioteca-judeteana-lucian-blaga-alba-cu-conferinta-silansare-de-carte-de-etnomuzicologie-si-antropologie-muzicala/
6. http://proalba.ro/prof-univ-dr-ioan-haplea-prezent-la-biblioteca-judeteana-lucian-blaga-alba-cu-conferinta-si-lansarede-carte-de-etnomuzicologie-si-antropologie-muzicala
7. https://www.informatiadealba.ro/comunitate/prof-univ-dr-ioan-haplea-prezent-la-biblioteca-judeteana-lucian-blagaalba-cu-conferinta-si-lansare-de-carte-de-etnomuzicologie-si-antropologie-muzicala/
8. https://www.cjalba.ro/prof-univ-dr-ioan-haplea-prezent-la-biblioteca-judeteana-lucian-blaga-alba-cu-conferinta-silansare-de-carte-de-etnomuzicologie-si-antropologie-muzicala/
9. https://www.dcnews.ro/eveniment-cultural-la-alba-iulia-etnomuzicologie-si-antropologiemuzicala_730824.html?fbclid=IwAR1Iyvtt-B8WcGomZ_VDvHYQeLPaFzzpjdZEMazrwZfUJyahpHuvR9oxUOo
10. https://albastiri.ro/2020/02/19/conferinta-si-lansare-de-carte-de-etnomuzicologie-si-antropologie-muzicala/
11. https://www.dcnews.ro/eveniment-cultural-la-alba-iulia-etnomuzicologie-si-antropologie-muzicala_730824.html
12. https://alba7.ro/ioan-haplea-conferinta-si-lansare-de-carte-la-biblioteca-judeteana/

1.14 BebeBiblioteca
1. https://ziarulunirea.ro/astazi-atelier-de-parenting-bebebiblioteca-la-biblioteca-judeteana-lucian-blaga-alba-temarecompensa-si-pedeapsa-cat-oferim-copiilor-din-fiecare-610264/
2. https://www.ziarulapulum.ro/2020/01/bebebiblioteca-atelier-parenting-cu-tema-recompensa-si-pedeapsa-cat-oferimcopiilor-din-fiecare/
3. http://proalba.ro/bebebiblioteca-recompensa-si-pedeapsa-cat-oferim-copiilor-din-fiecare
4. https://urbeamea.ro/albaiulia/bebebiblioteca-recompensa-si-pedeapsa-cat-oferim-copiiilor-din-fiecare/
5. BebeBiblioteca -Recompensa și pedeapsa. Cât oferim copiilor din fiecare? – www.albastiri.ro
6. http://www.ziare.com/alba-iulia/stiri-actualitate/astazi-atelier-de-parenting-bebebiblioteca-la-biblioteca-judeteanalucian-blaga-alba-tema-recompensa-si-pedeapsa-cat-oferim-copiilor-din-fiecare-7959869
7. https://alba24.ro/recompensa-si-pedeapsa-sfaturi-pentru-parintii-din-alba-iulia-atelier-de-parenting-la-bibliotecajudeteana-lucian-blaga-751200.html
8. https://alba7.ro/recompensa-si-pedeapsa-cat-oferim-copiilor-din-fiecare/
9. https://www.dcnews.ro/cresterea-si-ingrijirea-bebelusului-in-primul-an-de-viata-proiect-la-albaiulia_731799.html?fbclid=IwAR2dsE6RmxzoacjvUucUrTOGNhngeAoC5PRn0BtYB3tqxIceDwFeFVIzDXk
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10. https://ziarulunirea.ro/25-februarie-o-noua-editie-bebebiblioteca-la-biblioteca-judeteana-lucian-blaga-alba-proiectdedicat-femeilor-insarcinate-si-tinerilor-parinti-615065/
11. http://www.ziare.com/alba-iulia/stiri-actualitate/25-februarie-o-noua-editie-bebebiblioteca-la-biblioteca-judeteanalucian-blaga-alba-proiect-dedicat-femeilor-insarcinate-si-tinerilor-parinti-7995154
12. https://www.ziarulapulum.ro/2020/02/proiectul-bebebiblioteca-revine-la-biblioteca-judeteana-lucian-blaga-alba-2/
13. https://www.ziarelive.ro/stiri/25-februarie-o-noua-editie-bebebiblioteca-la-biblioteca-judeteana-lucian-blaga-albaproiect-dedicat-femeilor-insarcinate-si-tinerilor-parinti.html
14. https://www.agerpres.ro/comunicate/2020/02/24/comunicat-de-presa-biblioteca-judeteana-lucian-blaga-alba--454342
15. https://urbeamea.ro/albaiulia/marti-bebebiblioteca-la-biblioteca-judeteana-lucian-blaga-alba/
16. http://www.abnews.ro/bebebiblioteca-la-biblioteca-judeteana-lucian-blaga-alba-2/
17. http://www.radiounirea.ro/25-februarie-proiectul-bebebiblioteca-o-noua-editie-la-biblioteca-judeteana-lucian-blagaalba-65772.html
18. http://stiritransilvania24.ro/alba/25-februarie-o-noua-editie-bebebiblioteca-la-biblioteca-judeteana-lucian-blaga-albaproiect-dedicat-femeilor-insarcinate-si-tinerilor-parinti-497573/
19. https://www.cjalba.ro/bebebiblioteca-la-biblioteca-judeteana-lucian-blaga-alba-2/

1.17 SF, Fantasy & Horror Club Alba
1. https://ziarulunirea.ro/maine-sf-fantasy-horror-club-alba-la-biblioteca-judeteana-lucian-blaga-alba-magie-tema-primeiintalniri-din-acest-an-610001/?fbclid=IwAR0P-K-XiTGZUdy0zyyx3u-OppPFLhwQZ5ma8bdH_7P65OPfq_Epm_SJB5
2. https://www.ziarulapulum.ro/2020/01/magia-tema-primei-intalniri-din-acest-an-a-sf-fantasy-horror-club-alba-labiblioteca-judeteana-lucian-blaga-alba/
3. http://proalba.ro/magie-tema-primei-intalniri-din-acest-sf-fantasy-horror-club-alba-la-biblioteca-judeteana-lucianblaga-alba
4. https://urbeamea.ro/albaiulia/magie-tema-primei-intalniri-din-acest-an-a-sf-fantasy-horror-club-alba-la-bibliotecajudeteana-lucian-blaga-alba/
5. http://www.abnews.ro/magie-tema-primei-intalniri-din-acest-an-a-sf-fantasy-horror-club-alba-la-biblioteca-judeteanalucian-blaga-alba/
6. http://www.ziare.com/alba-iulia/stiri-life-show/magia-tema-primei-intalniri-din-acest-an-a-sf-fantasy-038-horror-clubalba-la-biblioteca-judeteana-lucian-blaga-alba-7957382
7. https://stirilazi.ro/maine-sf-fantasy-horror-club-alba-la-biblioteca-judeteana-lucian-blaga-alba-magie-tema-primeiintalniri-din-acest-an/

1.21 ENGLISH 4 KIDS – Clubul de engleză
1.
2.
3.
4.
5.

http://proalba.ro/proiectul-english-4-kids-continua-la-biblioteca-judeteana-lucian-blaga-alba-si-2020
https://albastiri.ro/2020/01/09/proiectul-english-4-kids-continua-la-biblioteca-judeteana-lucian-blaga-alba-si-in-2020/
https://urbeamea.ro/albaiulia/proiectul-english-4-kids-continua-la-biblioteca-judeteana-lucian-blaga-alba-si-in-2020/
https://www.agerpres.ro/comunicate/2020/01/09/comunicat-de-presa-biblioteca-judeteana-lucian-blaga-alba--429682
https://www.ziarelive.ro/stiri/proiectul-english-4-kids-continua-la-biblioteca-judeteana-lucian-blaga-alba-si-in2020.html
6. https://alba7.ro/proiectul-english-4-kids-continua-si-in-2020/
7. http://www.abnews.ro/proiectul-english-4-kids-continua-la-biblioteca-judeteana-lucian-blaga-alba-si-in-2020/
8. https://www.dcnews.ro/limba-civilizatie-si-cultura-engleza-la-biblioteca-lucian-blaga-alba_721978.html
9. https://www.hitfm.ro/stiri-alba/proiectul-english-4-kids-continua-la-biblioteca-judeteana-lucian-blaga-alba/
10. http://proalba.ro/english-4-kids-la-biblioteca-judeteana-lucian-blaga-alba-2
11. https://urbeamea.ro/albaiulia/miercurienglish-4-kids-la-biblioteca-judeteana-lucian-blaga-alba/
12. https://albastiri.ro/2020/02/12/english-4-kids-la-biblioteca-judeteana-lucian-blaga-alba/
13. http://www.ziare.com/alba-iulia/stiri-life-show/proiectul-english-4-kids-continua-la-biblioteca-judeteana-lucian-blagaalba-7979128
14. https://www.ziarulapulum.ro/2020/02/proiectul-english-4-kids-continua-la-biblioteca-judeteana-lucian-blaga-alba/
15. http://www.radiounirea.ro/12-februarie-o-noua-editie-a-proiectului-english-4-kids-la-biblioteca-judeteana-lucian-blagaalba-65435.html
16. http://www.abnews.ro/english-4-kids-la-biblioteca-judeteana-lucian-blaga-alba-2/
17. https://alba7.ro/english-4-kids-la-biblioteca-judeteana-alba/
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1.22. Coșulețul copiilor deștepți
1. https://www.hitfm.ro/stiri-alba/ziua-internationala-a-limbilor-materne-tema-proiectului-cosuletul-copiilor-destepti-de-labiblioteca-judeteana-lucian-blaga-alba/
2. https://albastiri.ro/2020/02/20/ziua-internationala-a-limbilor-materne-tema-proiectului-cosuletul-copiilor-destepti-de-labiblioteca-judeteana-lucian-blaga-alba/
3. http://www.ziare.com/alba-iulia/stiri-life-show/ziua-internationala-a-limbilor-materne-tema-proiectului-cosuletulcopiilor-destepti-de-la-biblioteca-judeteana-lucian-blaga-alba-7990960
4. https://www.cjalba.ro/ziua-internationala-a-limbilor-materne-tema-proiectului-cosuletul-copiilor-destepti-de-labiblioteca-judeteana-lucian-blaga-alba/
5. https://www.ziarulapulum.ro/2020/02/ziua-internationala-a-limbilor-materne-tema-proiectului-cosuletul-copiilordestepti-de-la-biblioteca-judeteana-lucian-blaga-alba/
6. https://alba7.ro/ziua-internationala-a-limbilor-materne-la-biblioteca-judeteana-alba/
7. https://ziarulunirea.ro/vineri-ziua-internationala-a-limbilor-materne-cu-tema-cosuletul-copiilor-destepti-aniversata-labiblioteca-judeteana-lucian-blaga-alba-iulia-614232/
8. https://urbeamea.ro/albaiulia/ziua-internationala-a-limbilor-materne-tema-proiectului-cosuletul-copiilor-destepti-de-labiblioteca-judeteana-lucian-blaga-alba/
9. http://www.abnews.ro/ziua-internationala-a-limbilor-materne-tema-proiectului-cosuletul-copiilor-destepti-de-labiblioteca-judeteana-lucian-blaga-alba/
10. http://proalba.ro/ziua-internationala-limbilor-materne-tema-proiectului-cosuletul-copiilor-destepti-de-la-bibliotecajudeteana-lucian-blaga-alba
11. http://www.radiounirea.ro/21-februarie-ziua-internationala-a-limbilor-materne-tema-proiectului-cosuletul-copiilordestepti-de-la-biblioteca-judeteana-lucian-blaga-alba-65702.htm

1.23 Jurnal de călătorie
1. https://www.informatiadealba.ro/comunitate/ponturi-de-calatorie-este-tema-propusa-de-biblioteca-judeteana-lucianblaga-alba-pentru-proiectul-jurnal-de-calatorie-din-luna-februarie/
2. http://proalba.ro/ponturi-de-calatorie-tema-propusa-de-biblioteca-judeteana-lucian-blaga-alba-pentru-proiectul-jurnalde-calatorie-din-luna-februarie
3. https://urbeamea.ro/albaiulia/ponturi-de-calatorie-este-tema-propusa-de-biblioteca-judeteana-lucian-blaga-albapentru-proiectul-jurnal-de-calatorie-din-luna-februarie/
4. https://albastiri.ro/2020/02/11/ponturi-de-calatorie-este-tema-pentru-jurnalul-de-calatorie-din-luna-februarie/
5. https://www.cjalba.ro/ponturi-de-calatorie-este-tema-propusa-de-biblioteca-judeteana-lucian-blaga-alba-pentruproiectul-jurnal-de-calatorie-din-luna-februarie/
6. http://www.ziare.com/alba-iulia/stiri-life-show/ponturi-de-calatorie-este-tema-propusa-de-biblioteca-judeteana-lucianblaga-alba-pentru-proiectul-jurnal-de-calatorie-din-luna-februarie-7979127
7. https://www.ziarulapulum.ro/2020/02/ponturi-de-calatorie-este-tema-propusa-de-biblioteca-judeteana-lucian-blagaalba-pentru-proiectul-jurnal-de-calatorie-din-luna-februarie/
8. http://www.abnews.ro/ponturi-de-calatorie-este-tema-propusa-de-biblioteca-judeteana-lucian-blaga-alba-pentruproiectul-jurnal-de-calatorie-din-luna-februarie/
9. http://www.radiounirea.ro/12-februarie-ponturi-de-calatorie-este-tema-propusa-de-biblioteca-judeteana-lucian-blagaalba-pentru-proiectul-jurnal-de-calatorie-din-luna-febru-65423.html

1.24 Copil bogat, copil sărac
1. https://albastiri.ro/2020/02/04/biblioteca-judeteana-lucian-blaga-alba-anunta-lansarea-unui-nou-proiect-copil-bogatcopil-sarac/
2. http://proalba.ro/biblioteca-judeteana-lucian-blaga-alba-anunta-lansarea-unui-nou-proiect-copil-bogat-copil-sarac
3. https://urbeamea.ro/albaiulia/biblioteca-judeteana-lucian-blaga-alba-anunta-lansarea-unui-nou-proiect-copil-bogatcopil-sarac/
4. https://stiriletransilvaniei.ro/2020/02/04/copil-bogat-copil-sarac-un-nou-proiect-al-bibliotecii-judetene-lucian-blaga-dinalba/
5. https://www.ziarelive.ro/stiri/biblioteca-judeteana-lucian-blaga-alba-anunta-lansarea-unui-nou-proiect-copil-bogatcopil-sarac.html
6. https://wwwb.agerpres.ro/comunicate/2020/02/04/comunicat-de-presa-biblioteca-judeteana-lucian-blaga-alba-443216
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7. https://www.abnews.ro/biblioteca-judeteana-lucian-blaga-alba-anunta-lansarea-unui-nou-proiect-copil-bogat-copilsarac/
8. https://www.informatiadealba.ro/comunitate/biblioteca-judeteana-lucian-blaga-alba-anunta-lansarea-unui-nou-proiectcopil-bogat-copil-sarac/
9. https://www.hitfm.ro/?s=copil+bogat+copil+sarac
10. https://www.ziarulapulum.ro/2020/02/biblioteca-judeteana-lucian-blaga-alba-anunta-lansarea-proiectului-copil-bogatcopil-sarac/
11. https://alba7.ro/biblioteca-judeteana-alba-anunta-lansarea-unui-nou-proiect/
12. https://ziarulunirea.ro/6-februarie-copil-bogat-copil-sarac-atelier-de-educatie-financiara-pentru-cei-mici-si-mari-labiblioteca-judeteana-din-alba-iulia-611596/
13. http://www.ziare.com/alba-iulia/stiri-actualitate/6-februarie-copil-bogat-copil-sarac-atelier-de-educatie-financiarapentru-cei-mici-si-mari-la-biblioteca-judeteana-din-alba-iulia-7970131
14. https://albastiri.ro/2020/03/04/copil-bogat-copil-sarac-proiect-de-educatie-financiara-intr-o-noua-editie-la-bibliotecajudeteana-lucian-blaga-alba/
15. https://urbeamea.ro/albaiulia/copil-bogat-copil-sarac-proiect-de-educatie-financiara-intr-o-noua-editie-la-bibliotecajudeteana-lucian-blaga-alba/
16. https://ziarulunirea.ro/copil-bogat-copil-sarac-proiect-de-educatie-financiara-intr-o-noua-editie-la-bibliotecajudeteana-lucian-blaga-alba-616464/
17. http://www.ziare.com/alba-iulia/stiri-life-show/copil-bogat-copil-sarac-proiect-de-educatie-financiara-intr-o-noua-editiela-biblioteca-judeteana-lucian-blaga-alba-8008618
18. https://www.ziarulapulum.ro/2020/03/copil-bogat-copil-sarac-proiect-de-educatie-financiara-intr-o-noua-editie-labiblioteca-judeteana-lucian-blaga-alba/
19. http://stiritransilvania24.ro/alba/copil-bogat-copil-sarac-proiect-de-educatie-financiara-intr-o-noua-editie-la-bibliotecajudeteana-lucian-blaga-alba-501610/
20. https://stiriletransilvaniei.ro/2020/02/04/copil-bogat-copil-sarac-un-nou-proiect-al-bibliotecii-judetene-lucian-blaga-dinalba/
21. https://www.cjalba.ro/copil-bogat-copil-sarac-proiect-de-educatie-financiara-intr-o-noua-editie-la-biblioteca-judeteanalucian-blaga-alba/
22. https://www.ultimele-stiri.eu/articol/6-februarie-copil-bogat-copil-sarac-atelier-de-educatie-financiara-pentru-cei-micisi-mari-la-biblioteca-judeteana-din-alba-iulia/6339596
23. https://www.abnews.ro/copil-bogat-copil-sarac-proiect-de-educatie-financiara-intr-o-noua-editie-la-bibliotecajudeteana-lucian-blaga-alba/
24. http://www.radiounirea.ro/6-martie-copil-bogat-copil-sarac-proiect-de-educatie-financiara-intr-o-noua-editie-labiblioteca-judeteana-lucian-blaga-alba-66021.html
25. http://www.ziare.com/alba-iulia/stiri-actualitate/6-februarie-copil-bogat-copil-sarac-atelier-de-educatie-financiarapentru-cei-mici-si-mari-la-biblioteca-judeteana-din-alba-iulia-7970131

1.25. Poezii pe 6 corzi
1.
2.
3.
4.

http://proalba.ro/poezii-pe-sase-corzi-un-nou-proiect-cultural-la-biblioteca-judeteana-lucian-blaga-alba
https://albastiri.ro/2020/03/06/poezii-pe-sase-corzi-un-nou-proiect-cultural-la-biblioteca-judeteana-lucian-blaga-alba/
https://urbeamea.ro/albaiulia/poezii-pe-sase-corzi-un-nou-proiect-cultural-la-biblioteca-judeteana-lucian-blaga-alba/
https://www.dcnews.ro/poezii-pe-sase-corzi-un-proiect-de-si-pentru-suflet-nichita-stanescu-poezia-o-prieteniedurabila_734175.html
5. http://www.ziare.com/alba-iulia/stiri-actualitate/poezii-pe-sase-corzi-un-nou-proiect-cultural-pentru-iubitorii-de-muzicasi-poezie-la-biblioteca-judeteana-lucian-blaga-alba-8010285
6. https://ziarulunirea.ro/poezii-pe-sase-corzi-un-nou-proiect-cultural-pentru-iubitorii-de-muzica-si-poezie-la-bibliotecajudeteana-lucian-blaga-alba-616666/
7. http://stiritransilvania24.ro/alba/poezii-pe-sase-corzi-un-nou-proiect-cultural-pentru-iubitorii-de-muzica-si-poezie-labiblioteca-judeteana-lucian-blaga-alba-502473/
8. https://www.agerpres.ro/comunicate/2020/03/06/comunicat-de-presa-biblioteca-judeteana-lucian-blaga-alba--461059
9. https://www.abnews.ro/poezii-pe-sase-corzi-un-nou-proiect-cultural-la-biblioteca-judeteana-lucian-blaga-alba/
10. https://alba7.ro/poezii-pe-sase-corzi-la-biblioteca-judeteana-alba/
11. http://www.radiounirea.ro/poezii-pe-sase-corzi-un-nou-proiect-cultural-la-biblioteca-judeteana-lucian-blaga-alba66072.html
12. https://www.ultimele-stiri.eu/articol/poezii-pe-sase-corzi-un-nou-proiect-cultural-la-biblioteca-judeteana-lucian-blagaalba/6531076
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4.8 Verbum
1. https://ziarulunirea.ro/29-30-ianuarie-clubul-de-lectura-lecturalba-si-cercul-de-scriere-creative-verbum-la-bibliotecajudeteana-lucian-blaga-alba-610463/
2. https://www.ziarulapulum.ro/2020/01/intalnirile-culturale-lecturalba-si-verbum-revin-la-biblioteca-judeteana-lucianblaga-alba/
3. https://urbeamea.ro/albaiulia/lecturalba-si-verbum-la-biblioteca-judeteana-lucian-blaga-alba/
4. LecturAlba și Verbum la Biblioteca Județeană „Lucian Blaga” Alba – www.albastiri.ro
5. http://www.ziare.com/alba-iulia/stiri-actualitate/29-30-ianuarie-clubul-de-lectura-lecturalba-si-cercul-de-scrierecreative-verbum-la-biblioteca-judeteana-lucian-blaga-alba-7961399
6. http://www.abnews.ro/lecturalba-si-verbum-la-biblioteca-judeteana-lucian-blaga-alba/
7. http://proalba.ro/lecturalba-si-verbum-la-biblioteca-judeteana-lucian-blaga-alba

4.9 Lansări de carte
1. https://ziarulunirea.ro/20-februarie-prof-univ-dr-ioan-haplea-prezent-la-biblioteca-judeteana-lucian-blaga-alba-cuconferinta-si-lansare-de-carte-de-etnomuzicologie-si-antropologie-muzicala-613685/
2. http://www.ziare.com/alba-iulia/stiri-actualitate/20-februarie-prof-univ-dr-ioan-haplea-prezent-la-biblioteca-judeteanalucian-blaga-alba-cu-conferinta-si-lansare-de-carte-de-etnomuzicologie-si-antropologie-muzicala-7985139
3. http://stiritransilvania24.ro/alba/20-februarie-prof-univ-dr-ioan-haplea-prezent-la-biblioteca-judeteana-lucian-blagaalba-cu-conferinta-si-lansare-de-carte-de-etnomuzicologie-si-antropologie-muzicala-494418/
4. https://urbeamea.ro/albaiulia/prof-univ-dr-ioan-haplea-prezent-la-biblioteca-judeteana-lucian-blaga-alba-cuconferinta-si-lansare-de-carte-de-etnomuzicologie-si-antropologie-muzicala/
5. https://www.abnews.ro/prof-univ-dr-ioan-haplea-prezent-la-biblioteca-judeteana-lucian-blaga-alba-cu-conferinta-silansare-de-carte-de-etnomuzicologie-si-antropologie-muzicala/
6. http://proalba.ro/prof-univ-dr-ioan-haplea-prezent-la-biblioteca-judeteana-lucian-blaga-alba-cu-conferinta-si-lansarede-carte-de-etnomuzicologie-si-antropologie-muzicala
7. https://www.informatiadealba.ro/comunitate/prof-univ-dr-ioan-haplea-prezent-la-biblioteca-judeteana-lucian-blagaalba-cu-conferinta-si-lansare-de-carte-de-etnomuzicologie-si-antropologie-muzicala/
8. https://www.cjalba.ro/prof-univ-dr-ioan-haplea-prezent-la-biblioteca-judeteana-lucian-blaga-alba-cu-conferinta-silansare-de-carte-de-etnomuzicologie-si-antropologie-muzicala/
9. https://www.dcnews.ro/eveniment-cultural-la-alba-iulia-etnomuzicologie-si-antropologiemuzicala_730824.html?fbclid=IwAR1Iyvtt-B8WcGomZ_VDvHYQeLPaFzzpjdZEMazrwZfUJyahpHuvR9oxUOo
10. https://albastiri.ro/2020/02/19/conferinta-si-lansare-de-carte-de-etnomuzicologie-si-antropologie-muzicala/
11. https://www.dcnews.ro/eveniment-cultural-la-alba-iulia-etnomuzicologie-si-antropologie-muzicala_730824.html
12. https://alba7.ro/ioan-haplea-conferinta-si-lansare-de-carte-la-biblioteca-judeteana/
13. https://urbeamea.ro/albaiulia/marea-unire-tema-cartii-de-cercetare-istorica-ce-se-va-lansa-la-biblioteca-judeteanalucian-blaga-alba/
14. http://proalba.ro/marea-unire-tema-cartii-de-cercetare-istorica-ce-se-va-lansa-la-biblioteca-judeteana-lucian-blagaalba
15. https://ziarulunirea.ro/18-februarie-marea-unire-tema-cartii-de-cercetare-istorica-ce-se-va-lansa-la-bibliotecajudeteana-lucian-blaga-alba-613014/
16. https://www.amosnews.ro/marea-unire-tema-cartii-de-cercetare-istorica-ce-se-va-lansa-la-biblioteca-judeteanalucian-blaga
17. http://www.ziare.com/alba-iulia/stiri-actualitate/18-februarie-marea-unire-tema-cartii-de-cercetare-istorica-ce-se-valansa-la-biblioteca-judeteana-lucian-blaga-alba-7980720
18. https://www.hitfm.ro/stiri-alba/marea-unire-tema-cartii-de-cercetare-istorica-ce-se-va-lansa-la-biblioteca-judeteanalucian-blaga-alba/
19. https://www.cjalba.ro/marea-unire-tema-cartii-de-cercetare-istorica-ce-se-va-lansa-la-biblioteca-judeteana-lucianblaga-alba/
20. http://www.albaiulianul.ro/cultura/item/7076-marea-unire-tema-cartii-de-cercetare-istorica-ce-se-va-lansa-labiblioteca-judeteana-lucian-blaga-alba.html
21. http://www.abnews.ro/marea-unire-tema-cartii-de-cercetare-istorica-ce-se-va-lansa-la-biblioteca-judeteana-lucianblaga-alba/
22. https://www.ziarulapulum.ro/2020/02/marea-unire-tema-cartii-de-cercetare-istorica-ce-se-va-lansa-la-bibliotecajudeteana-lucian-blaga-alba/
23. https://alba7.ro/marea-unire-tema-cartii-de-cercetare-istorica-ce-se-va-lansa-la-biblioteca-judeteana-alba/
24. https://www.agerpres.ro/stiri/2020/02/13/comunicat-de-presa-biblioteca-judeteana-lucian-blaga-alba--448478
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25. https://www.informatiadealba.ro/cultura/81535/

4.10 Caravana literară scriitori în școală
1. https://m.dcnews.ro/caravana-literara-scriitori-in-scoala-la-colegiul-hcc-albaiulia_733612.html?fbclid=IwAR2RxaSTlbVzmslrLVn3Je5hsrpZE0R6iAZh-TjM9-uLk-EKfIFLtQ7NEMc
2. http://proalba.ro/colegiul-national-horea-closca-si-crisan-gazda-caravanei-literare-scriitori-scoala-bibliotecii-judetenelucian-blaga-alba
3. https://urbeamea.ro/albaiulia/colegiul-national-horea-closca-si-crisan-gazda-caravanei-literare-scriitori-in-scoala-abibliotecii-judetene-lucian-blaga-alba/
4. http://www.radiounirea.ro/colegiul-national-horea-closca-si-crisan-gazda-caravanei-literare-scriitori-in-scoalabibliotecii-judetene-lucian-blaga-alba-66005.html
5. http://www.ziare.com/alba-iulia/stiri-life-show/colegiul-national-horea-closca-si-crisan-gazda-caravanei-literarescriitori-in-scoala-a-bibliotecii-judetene-lucian-blaga-alba-8007034
6. https://www.ziarulapulum.ro/2020/03/colegiul-national-horea-closca-si-crisan-gazda-caravanei-literare-scriitori-inscoala-a-bibliotecii-judetene-lucian-blaga-alba/
7. https://www.ultimele-stiri.eu/articol/colegiul-national-horea-closca-si-crisan-gazda-caravanei-literare-scriitori-inscoala-a-bibliotecii-judetene-lucian-blaga-alba/6506945
8. https://albastiri.ro/2020/03/03/colegiul-national-horea-closca-si-crisan-gazda-caravanei-literare-scriitori-in-scoala-abibliotecii-judetene-lucian-blaga-alba/
9. https://www.agerpres.ro/comunicate/2020/03/03/comunicat-de-presa-biblioteca-judeteana-lucian-blaga-alba--459181
10. https://www.abnews.ro/colegiul-national-horea-closca-si-crisan-gazda-caravanei-literare-scriitori-in-scoala-abibliotecii-judetene-lucian-blaga-alba/
11. https://ziarulunirea.ro/5-martie-colegiul-national-horea-closca-si-crisan-gazda-caravanei-literare-scriitori-in-scoala-abibliotecii-judetene-lucian-blaga-alba-616325/
12. https://www.hitfm.ro/stiri-alba/colegiul-national-horea-closca-si-crisan-gazda-caravanei-literare-scriitori-in-scoala-abibliotecii-judetene-lucian-blaga-alba/
13. https://alba7.ro/colegiul-national-hcc-gazda-caravanei-literare-scriitori-in-scoala/
14. http://stiritransilvania24.ro/alba/radio-unirea-fm/colegiul-national-horea-closca-si-crisan-gazda-caravanei-literarescriitori-in-scoala-a-bibliotecii-judetene-lucian-blaga-alba-501385/
15. https://www.cjalba.ro/colegiul-national-horea-closca-si-crisan-gazda-caravanei-literare-scriitori-in-scoala-a-biblioteciijudetene-lucian-blaga-alba/

4.15 Seratele bibliotecii
1. https://ziarulunirea.ro/17-iuanuarie-2020-despre-incredere-tema-primei-intalniri-din-acest-an-a-seratelor-biblioteciijudetene-lucian-blaga-alba-608596/
2. https://www.ziarulapulum.ro/2020/01/despre-incredere-este-tema-primei-intalniri-din-acest-an-a-seratelor-biblioteciijudetene-lucian-blaga-alba/
3. http://proalba.ro/despre-incredere-tema-primei-intalniri-din-acest-seratelor-bibliotecii-judetene-lucian-blaga-alba
4. https://urbeamea.ro/albaiulia/despre-incredere-este-tema-primei-intalniri-din-acest-an-a-seratelor-bibliotecii-judetenelucian-blaga-alba/
5. http://www.ziare.com/alba-iulia/stiri-actualitate/17-iuanuarie-2020-despre-incredere-tema-primei-intalniri-din-acest-ana-seratelor-bibliotecii-judetene-lucian-blaga-alba-7946355
6. https://stirilazi.ro/17-iuanuarie-2020-despre-incredere-tema-primei-intalniri-din-acest-an-a-seratelor-biblioteciijudetene-lucian-blaga-alba/
7. https://www.ziarelive.ro/stiri/17-iuanuarie-2020-despre-incredere-tema-primei-intalniri-din-acest-an-a-seratelorbibliotecii-judetene-lucian-blaga-alba.html
8. https://urbeamea.ro/albaiulia/biblioteca-judeteana-lucian-blaga-alba-spatiu-al-ideilor-si-dialogului-pe-tema-data/
9. http://www.ziare.com/alba-iulia/stiri-life-show/biblioteca-judeteana-lucian-blaga-alba-spatiu-al-ideilor-si-dialogului-petema-data-7997702
10. https://www.ziarulapulum.ro/2020/02/biblioteca-judeteana-lucian-blaga-alba-spatiu-al-ideilor-si-dialogului-pe-temadata/
11. https://www.agerpres.ro/comunicate/2020/02/26/comunicat-de-presa-biblioteca-judeteana-lucian-blaga-alba--455509
12. https://www.cjalba.ro/biblioteca-judeteana-lucian-blaga-alba-spatiu-al-ideilor-si-dialogului-pe-tema-data/
13. https://ziarulunirea.ro/biblioteca-judeteana-lucian-blaga-alba-spatiu-multicultural-al-schimburilor-de-idei-si-experienteintre-membrii-comunitatii-vineri-o-noua-intalnire-in-cadrul-proiectului-serate-445607/
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14. https://www.dcnews.ro/despre-vindecare-dezbatere-la-biblioteca-judeteana-lucian-blaga-alba_732185.html
15. https://albastiri.ro/2020/02/26/seratele-bibliotecii-biblioteca-judeteana-lucian-blaga-alba-spatiu-al-ideilor-si-dialoguluipe-tema-data/
16. http://www.radiounirea.ro/28-februarie-seratele-bibliotecii-la-biblioteca-judeteana-lucian-blaga-alba-65826.html

5.11 RomânIA tradițională
1.
2.
3.
4.

http://www.abnews.ro/lansari-de-carte-si-arta-traditionala-in-cadrul-proiectului-romania-traditionala/
https://www.hitfm.ro/stiri-alba/lansari-de-carte-si-arta-traditionala-in-cadrul-proiectului-romania-traditionala/
http://www.radiounirea.ro/lansari-de-carte-si-arta-traditionala-in-cadrul-proiectului-romania-traditionala-65638.html
https://ziarulunirea.ro/luni-24-februarie-2020-de-dor-de-drag-de-dragobete-lansari-de-carte-si-arta-traditionala-incadrul-proiectului-romania-traditionala-la-sala-de-festivitati-a-caminului-pentru-p-613990/
5. http://www.ziare.com/alba-iulia/stiri-life-show/lansari-de-carte-si-arta-traditionala-in-cadrul-proiectului-romaniatraditionala-7987732
6. https://www.ziarulapulum.ro/2020/02/lansari-de-carte-si-arta-traditionala-in-cadrul-proiectului-romania-traditionala/
7. https://www.amosnews.ro/lansari-de-carte-si-arta-traditionala-cadrul-proiectului-romania-traditionala-2020-02-19
8. http://stiritransilvania24.ro/alba/luni-24-februarie-2020-de-dor-de-drag-de-dragobete-lansari-de-carte-si-artatraditionala-in-cadrul-proiectului-romania-traditionala-la-sala-de-festivitati-a-caminului-pentru-p-495192/
9. https://www.ziarelive.ro/stiri/luni-24-februarie-2020-de-dor-de-drag-de-dragobete-lansari-de-carte-si-arta-traditionalain-cadrul-proiectului-romania-traditionala-la-sala-de-festivitati-a-caminului-pentru-persoane-vars.html
10. https://urbeamea.ro/albaiulia/lansari-de-carte-si-arta-traditionala-in-cadrul-proiectului-romania-traditionala/
11. http://proalba.ro/alba-iulia-lansari-de-carte-si-arta-traditionala-cadrul-proiectului-romania-traditionala
12. https://www.agerpres.ro/comunicate/2020/02/18/comunicat-de-presa-biblioteca-judeteana-lucian-blaga-alba--451312

7.1. Monitor manager ( măsuri Covid – 19)
1. http://proalba.ro/masuri-luate-la-biblioteca-judeteana-lucian-blaga-alba-contextul-imbolnavirilor-cu-coronavirus
2. https://wwwb.agerpres.ro/comunicate/2020/04/24/comunicat-de-presa-biblioteca-judeteana-lucian-blaga-alba-493012
3. https://ziare.com/alba-iulia/articole/targul+
4. https://albastiri.ro/2020/04/26/evenimentele-programate-de-biblioteca-lucian-blaga-din-alba-iulia-vor-fi-anulate/
5. https://urbeamea.ro/albaiulia/targul-de-carte-alba-transilvana-festivalul-international-de-literatura-umoristica-albumor-anulate/
6. http://proalba.ro/targul-de-carte-alba-transilvanasi-festivalul-international-alb-umor-editiile-din-2020-au-fost-anulate
7. https://www.dcnews.ro/festivalurile-alba-transilvana-si-alb-umor-au-fost-anulate-pentru-anul-acesta_745004.html
8. http://www.ziare.com/alba-iulia/stiri-life-show/targul-de-carte-alba-transilvana-si-festivalul-international-de-literaturaumoristica-alb-umor-anulate-din-cauza-coronavirus-8077446
9. https://www.ziarulapulum.ro/?s=targul+de+carte&search_button=Search
10. http://ciugudeanul.ro/2020/04/24/targul-de-carte-alba-transilvana-editia-a-xiii-a-2020-si-festivalul-international-deliteratura-umoristica-alb-umor-editia-a-xi-a-2020-vor-fi-anulate/
11. https://www.agerpres.ro/comunicate/2020/04/24/comunicat-de-presa-biblioteca-judeteana-lucian-blaga-alba--493012
12. https://www.abnews.ro/targul-de-carte-alba-transilvana-festivalul-international-de-literatura-umoristica-alb-umor/
13. https://alba7.ro/targul-de-carte-alba-transilvana-va-fi-anulat/
14. https://www.hitfm.ro/stiri-alba/targul-de-carte-alba-transilvana-si-festivalul-international-de-literatura-umoristica-albumor-anulate-din-cauza-coronavirus/
15. http://laalbaiulia.ro/index.php/2020/04/27/targul-de-carte-alba-transilvana-festivalul-international-de-literaturaumoristica-alb-umor/
16. https://www.sebesanul.ro/targul-de-carte-alba-transilvana-si-festivalul-international-de-literatura-umoristica-alb-umoranulate-din-cauza-coronavirus/581
17. https://www.albaiuliainfo.ro/targul-de-carte-alba-transilvana-si-festivalul-international-de-literatura-umoristica-albumor-anulate-din-cauza-pandemiei-de-covid-19-29316.html
18. http://www.radiounirea.ro/targul-de-carte-alba-transilvanasi-festivalul-international-de-literatura-umoristica-alb-umoranulate-67653.html
19. https://www.cugireanul.ro/targul-de-carte-alba-transilvana-si-festivalul-international-de-literatura-umoristica-alb-umoranulate-din-cauza-coronavirus/253/
20. https://urbeamea.ro/albaiulia/biblioteca-judeteana-lucian-blaga-alba-redeschide-serviciile-de-imprumut-carte/
21. https://albastiri.ro/2020/05/15/biblioteca-judeteana-lucian-blaga-alba-redeschide-serviciile-de-imprumut-carte/
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22. http://proalba.ro/biblioteca-judeteana-lucian-blaga-alba-isi-reia-gradual-activitatea-directa-cu-publicul
23. https://www.agerpres.ro/comunicate/2020/05/15/comunicat-de-presa-biblioteca-judeteana-lucian-blaga-alba--506616
24. https://alba24.ro/biblioteca-judeteana-lucian-blaga-redeschide-serviciile-de-imprumut-carte-masuri-speciale-defunctionare-771531.html
25. https://ziare.com/alba-iulia/stiri-actualitate/biblioteca-judeteana-lucian-blaga-redeschide-serviciile-de-imprumut-cartemasuri-speciale-de-functionare-8103053
26. https://alba7.ro/biblioteca-judeteana-alba-redeschide-serviciile-de-imprumut-carte/
27. http://stiritransilvania24.ro/alba/radio-unirea-fm/biblioteca-judeteana-lucian-blaga-alba-isi-reia-gradual-activitatea-cupublicul-s-au-redeschis-serviciile-de-imprumut-carte-pentru-studiu-la-domiciliu-539866/
28. https://www.informatiadealba.ro/comunitate/se-redeschide-biblioteca-alba/
29. http://www.abnews.ro/biblioteca-judeteana-lucian-blaga-alba-redeschide-serviciile-de-imprumut-carte/
30. http://www.radiounirea.ro/biblioteca-judeteana-lucian-blaga-alba-isi-reia-gradual-activitatea-directa-cu-publicul-s-auredeschis-serviciile-de-imprumut-carte-pentru-studiu-la-domiciliu-68383.html
31. https://albastiri.ro/2020/08/02/covid-19-loveste-si-in-cultura-biblioteca-judeteana-lucian-blaga-alba-isi-suspendatemporar-activitatea-cu-publicul/
32. https://urbeamea.ro/albaiulia/biblioteca-judeteana-lucian-blaga-alba-isi-suspenda-temporar-activitatea-cu-publicul/
33. http://proalba.ro/angajat-de-la-biblioteca-judeteana-lucian-blaga-alba-depistat-pozitiv-la-testul-covid-19-institutia-isisuspenda-temporar-activitatea-cu-publicul
34. https://opiniatransilvana.ro/angajat-al-bibliotecii-judetene-lucian-blaga-din-alba-iulia-depistat-pozitiv-institutia-si-asuspendat-temporar-activitatea/
35. https://ziarulunirea.ro/angajat-de-la-biblioteca-judeteana-lucian-blaga-alba-depistat-pozitiv-cu-covid-19-activitateainstitutiei-suspendata-temporar-640752/
36. https://alba24.ro/angajat-al-bibliotecii-judetene-lucian-blaga-din-alba-iulia-depistat-cu-covid-institutia-isi-suspendaactivitatea-786466.html
37. https://www.albaiuliainfo.ro/biblioteca-judeteana-lucian-blaga-din-alba-iulia-isi-reia-activitatea-testele-tuturorangajatilor-au-iesit-negative-pentru-noul-coronavirus-31787.html
38. https://www.hitfm.ro/stiri-alba/biblioteca-judeteana-lucian-blaga-alba-isi-suspenda-temporar-activitatea-cu-publicul/
39. http://www.abnews.ro/biblioteca-judeteana-lucian-blaga-alba-isi-suspenda-temporar-activitatea-cu-publicul/
40. https://alba24.ro/biblioteca-judeteana-din-alba-iulia-isi-reia-activitatea-angajatii-au-avut-rezultate-negative-la-testelecovid-787139.html
41. https://www.albaiuliainfo.ro/un-angajat-al-bibliotecii-judeteane-lucian-blaga-din-alba-iulia-a-fost-depistat-pozitiv-cucovid-19-31703.html
42. https://www.ziarulapulum.ro/2020/07/biblioteca-judeteana-lucian-blaga-alba-isi-suspenda-temporar-activitatea-cupublicul/
43. https://albastiri.ro/2020/08/02/covid-19-loveste-si-in-cultura-biblioteca-judeteana-lucian-blaga-alba-isi-suspendatemporar-activitatea-cu-publicul/
44. https://urbeamea.ro/albaiulia/biblioteca-judeteana-lucian-blaga-alba-isi-suspenda-temporar-activitatea-cu-publicul/
45. http://proalba.ro/angajat-de-la-biblioteca-judeteana-lucian-blaga-alba-depistat-pozitiv-la-testul-covid-19-institutia-isisuspenda-temporar-activitatea-cu-publicul
46. https://opiniatransilvana.ro/angajat-al-bibliotecii-judetene-lucian-blaga-din-alba-iulia-depistat-pozitiv-institutia-si-asuspendat-temporar-activitatea/
47. https://ziarulunirea.ro/angajat-de-la-biblioteca-judeteana-lucian-blaga-alba-depistat-pozitiv-cu-covid-19-activitateainstitutiei-suspendata-temporar-640752/
48. https://alba24.ro/angajat-al-bibliotecii-judetene-lucian-blaga-din-alba-iulia-depistat-cu-covid-institutia-isi-suspendaactivitatea-786466.html
49. https://www.albaiuliainfo.ro/biblioteca-judeteana-lucian-blaga-din-alba-iulia-isi-reia-activitatea-testele-tuturorangajatilor-au-iesit-negative-pentru-noul-coronavirus-31787.html
50. https://www.hitfm.ro/stiri-alba/biblioteca-judeteana-lucian-blaga-alba-isi-suspenda-temporar-activitatea-cu-publicul/
51. http://www.abnews.ro/biblioteca-judeteana-lucian-blaga-alba-isi-suspenda-temporar-activitatea-cu-publicul/
52. https://alba24.ro/biblioteca-judeteana-din-alba-iulia-isi-reia-activitatea-angajatii-au-avut-rezultate-negative-la-testelecovid-787139.html
53. https://www.albaiuliainfo.ro/un-angajat-al-bibliotecii-judeteane-lucian-blaga-din-alba-iulia-a-fost-depistat-pozitiv-cucovid-19-31703.html
54. https://www.ziarulapulum.ro/2020/07/biblioteca-judeteana-lucian-blaga-alba-isi-suspenda-temporar-activitatea-cupublicul/
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1.22 Voluntarii bibliotecii
1. http://www.abnews.ro/biblioteca-judeteana-lucian-blaga-alba-multumeste-voluntarilor-implicati-activ-in-proiectelebibliotecii/
2. https://urbeamea.ro/albaiulia/biblioteca-judeteana-lucian-blaga-alba-multumeste-voluntarilor-implicati-activ-inproiectele-bibliotecii/
3. https://www.ziarulapulum.ro/2020/02/biblioteca-judeteana-lucian-blaga-alba-multumeste-voluntarilor-implicati-activin-proiectele-bibliotecii/
4. https://alba7.ro/biblioteca-judeteana-alba-multumeste-voluntarilor/
5. https://www.amosnews.ro/biblioteca-judeteana-lucian-blaga-alba-multumeste-voluntarilor-implicati-activ-proiectele2020-02-21
6. https://www.hitfm.ro/stiri-alba/biblioteca-judeteana-lucian-blaga-alba-multumeste-voluntarilor-implicati-activ-inproiectele-bibliotecii/
7. http://www.ziare.com/alba-iulia/stiri-actualitate/foto-biblioteca-judeteana-lucian-blaga-alba-continua-proiectulvoluntarii-bibliotecii-si-in-2020-ce-presupune-activitatea-de-voluntar-si-care-su
8. https://ziarulunirea.ro/foto-biblioteca-judeteana-lucian-blaga-alba-continua-proiectul-voluntarii-bibliotecii-si-in-2020ce-presupune-activitatea-de-voluntar-si-care-sunt-conditiile-de-inscriere-614331/
9. https://www.agerpres.ro/comunicate/2020/02/21/comunicat-de-presa-biblioteca-judeteana-lucian-blaga-alba--452953

8.2 Mihai Eminescu
1. https://ziarulunirea.ro/astazi-ziua-culturii-nationale-si-aniversarea-a-170-de-ani-de-la-nasterea-poetului-nationalmihai-eminescu-sarbatorite-la-biblioteca-judeteana-lucian-blaga-alba-programul-manifest-608277/
2. http://www.ziare.com/alba-iulia/stiri-actualitate/astazi-ziua-culturii-nationale-si-aniversarea-a-170-de-ani-de-lanasterea-poetului-national-mihai-eminescu-sarbatorite-la-biblioteca-judeteana-lucian-blaga-alba-programulmanifestarilor-7944303
3. https://alba24.ro/ziua-culturii-nationale-mihai-eminescu-sarbatorita-la-alba-iulia-programul-manifestarilor-labiblioteca-judeteana-694108.html
4. https://albastiri.ro/2020/01/14/manifestari-dedicate-zilei-culturii-nationale-si-aniversarii-a-170-de-ani-de-la-nastereapoetului-national-mihai-eminescu/
5. https://urbeamea.ro/albaiulia/manifestari-dedicate-zilei-culturii-nationale-si-aniversarii-a-170-de-ani-de-la-nastereapoetului-national-mihai-eminescu-la-alba-iulia/
6. https://www.ziarelive.ro/stiri/astazi-ziua-culturii-nationale-si-aniversarea-a-170-de-ani-de-la-nasterea-poetuluinational-mihai-eminescu-sarbatorite-la-biblioteca-judeteana-lucian-blaga-alba-programul-manifestarilor.html
7. http://www.abnews.ro/manifestari-dedicate-zilei-culturii-nationale-si-aniversarii-a-170-de-ani-de-la-nasterea-poetuluinational-mihai-eminescu/

8.12 Monumentele literaturii
1. https://ziarulunirea.ro/astazi-evenimente-culturale-la-biblioteca-judeteana-lucian-blaga-dedicate-aniversarii-a-168-deani-de-la-nasterea-marelui-dramaturg-si-prozator-roman-ion-luca-caragiale-610544/
2. http://www.radiounirea.ro/30-ianuarie-ion-luca-caragiale-aniversat-la-alba-iulia-la-cei-168-de-ani-de-la-nasterea-sa65081.html
3. http://www.abnews.ro/monumentele-literaturii-romane-ion-luca-caragiale-aniversat-la-cei-168-de-ani-de-la-nastereasa/
4. https://www.ziarulapulum.ro/2020/01/ion-luca-caragiale-aniversat-la-alba-iulia-la-168-de-ani-de-la-nasterea-sa/
5. http://proalba.ro/alba-iulia-l-caragiale-aniversat-la-cei-168-de-ani-de-la-nasterea-sa-programul-manifestarilor
6. https://urbeamea.ro/albaiulia/monumentele-literaturii-romane-ion-luca-caragiale-aniversat-la-cei-168-de-ani-de-lanasterea-sa/
7. Bibilioteca Județeană ”Lucian Blaga” îl omagiază astăzi pe Ion Luca Caragiale. Vezi programul manifestărilor –
www.albastiri.ro
8. https://alba7.ro/manifestari-culturale-dedicate-lui-i-l-caragiale/
9. ASTAZI: Evenimente culturale, la Biblioteca Judeteana "Lucian Blaga", dedicate aniversarii a 168 de ani de la
nasterea marelui dramaturg si prozator roman Ion Luca Caragiale | Alba-Iulia | Ziare.com
10. http://proalba.ro/alba-iulia-85-de-ani-de-la-nasterea-lui-grigore-vieru-programul-manifestarilor
11. https://www.informatiadealba.ro/comunitate/85-de-ani-de-la-nasterea-scriitorului-grigore-vieru/
12. https://ziarulunirea.ro/vineri-85-de-ani-de-la-nasterea-scriitorului-grigore-vieru-omagiati-la-biblioteca-judeteanalucian-blaga-alba-si-aleea-scriitorilor-612818/
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13. https://www.dcnews.ro/85-de-ani-de-la-nasterea-scriitorului-grigore-vieru_729373.html
14. https://www.amosnews.ro/85-de-ani-de-la-nasterea-scriitorului-grigore-vieru-2020-02-12
15. https://unitate-centenar.ro/event/83-de-ani-de-la-nasterea-lui-grigore-vieru/
16. http://www.ziare.com/alba-iulia/stiri-actualitate/vineri-85-de-ani-de-la-nasterea-scriitorului-grigore-vieru-omagiati-labiblioteca-judeteana-lucian-blaga-alba-si-aleea-scriitorilor-7979223
17. https://www.ziarelive.ro/stiri/alba-iulia-85-de-ani-de-la-nasterea-lui-grigore-vieru-programul-manifestarilor.html
18. https://www.ziarulapulum.ro/2020/02/scriitorul-grigore-vieru-omagiat-la-alba-iulia/
19. https://alba7.ro/85-de-ani-de-la-nasterea-scriitorului-grigore-vieru/
20. https://urbeamea.ro/albaiulia/vineri-85-de-ani-de-la-nasterea-scriitorului-grigore-vieru/
21. http://www.abnews.ro/biblioteca-judeteana-lucian-blaga-alba-85-de-ani-de-la-nasterea-scriitorului-grigore-vieru/
22. https://www.agerpres.ro/comunicate/2020/02/12/comunicat-de-presa-biblioteca-judeteana-lucian-blaga-alba--447763
23. https://www.cjalba.ro/85-de-ani-de-la-nasterea-scriitorului-grigore-vieru/
24. http://www.radiounirea.ro/14-februarie-85-de-ani-de-la-nasterea-scriitorului-grigore-vieru-activitati-organizate-la-albaiulia-65454.html
25. http://laalbaiulia.ro/index.php/2020/06/15/mihai-eminescu-omagiat-de-biblioteca-judeteana-lucian-blaga-alba/
26. https://albastiri.ro/2020/06/12/mihai-eminescu-omagiat-de-biblioteca-judeteana-lucian-blaga-alba/
27. https://urbeamea.ro/albaiulia/mihai-eminescu-omagiat-de-biblioteca-judeteana-lucian-blaga-alba/
28. https://www.hitfm.ro/stiri-alba/mihai-eminescu-omagiat-de-biblioteca-judeteana-lucian-blaga-alba/
29. https://ziare.com/alba-iulia/stiri-life-show/mihai-eminescu-omagiat-de-biblioteca-judeteana-lucian-blaga-alba-8134469
30. https://www.ziarulapulum.ro/2020/06/mihai-eminescu-omagiat-de-biblioteca-judeteana-lucian-blaga-alba/
31. https://www.amosnews.ro/mihai-eminescu-omagiat-de-biblioteca-judeteana-lucian-blaga-alba-2018-06-11
32. http://proalba.ro/foto-mihai-eminescu-a-fost-omagiat-la-alba-iulia-pe-aleea-scriitorilor-2
33. http://www.rador.ro/2020/06/15/calendarul-evenimentelor-15-iunie-selectiuni-5/
34. http://www.abnews.ro/mihai-eminescu-omagiat-de-biblioteca-judeteana-lucian-blaga-alba/
35. https://www.agerpres.ro/comunicate/2020/06/12/comunicat-de-presa-biblioteca-judeteana-lucian-blaga-alba--521935
36. https://ziarulunirea.ro/15-iunie-2020-131-de-ani-de-la-moartea-lui-mihai-eminescu-omagiati-de-biblioteca-judeteanalucian-blaga-alba-632572/

8.13 Ziua Limbii Române
1.

http://laalbaiulia.ro/index.php/2020/08/27/ziua-limbii-romane-sarbatorita-si-in-acest-an-de-biblioteca-judeteanalucian-blaga-alba/
2. https://urbeamea.ro/albaiulia/ziua-limbii-romane-sarbatorita-si-in-acest-an-de-biblioteca-judeteana-lucian-blagaalba/
3. http://proalba.ro/ziua-limbii-romane-sarbatorita-de-biblioteca-judeteana-lucian-blaga-alba
4. https://albastiri.ro/2020/08/28/ziua-limbii-romane-sarbatorita-si-in-acest-an-de-biblioteca-judeteana-lucian-blagaalba/
5. https://ziare.com/alba-iulia/stiri-actualitate/ziua-limbii-romane-sarbatorita-si-in-acest-an-de-biblioteca-judeteanalucian-blaga-alba-8218985
6. https://ziarulunirea.ro/ziua-limbii-romane-sarbatorita-si-in-acest-an-de-biblioteca-judeteana-lucian-blaga-alba-2645504/
7. http://www.abnews.ro/ziua-limbii-romane-sarbatorita-la-biblioteca-judeteana-alba/
8. https://www.agerpres.ro/comunicate/2020/08/27/comunicat-de-presa-biblioteca-judeteana-lucian-blaga--562929
9. https://www.hitfm.ro/stiri-alba/ziua-limbii-romane-sarbatorita-si-in-acest-an-de-biblioteca-judeteana-lucian-blagaalba/
10. https://www.amosnews.ro/ziua-limbii-romane-sarbatorita-si-acest-de-biblioteca-judeteana-lucian-blaga-alba-202008-27
11. https://www.ziarulapulum.ro/2020/08/ziua-limbii-romane-sarbatorita-si-in-acest-an-de-biblioteca-judeteana-lucianblaga-alba/
###

277

Anexa 6 Planificator publicare materiale Facebook
Planificator publicare materiale Facebook
Planificare
dată pentru
publicare
Facebook
1.04.2020
1.04.2020
1.04.2020
1.04.2020
1.04.2020

1.10 Împrumut carte la sediu şi filiale
5.8 Bibliografie locală
5.8 Bibliografie locală
eBook

*** Informare de interes public
Recomandarea zilei pentru copii
ANIVERSĂRILE ZILEI
Știați că…
*** CARTEA ZILEI PENTRU CEI MICI – Cățelul Raul e
îngrijorat din cauza coronavirusului

Silvan Stâncel
Monica Avram
Ioana Popan
Ioana Popan
Silvan Stâncel

2.04.2020
2.04.2020
2.04.2020
2.04.2020
2.04.2020

1.10 Împrumut carte la sediu şi filiale
1.10 Împrumut carte la sediu şi filiale
5.8 Bibliografie locală
5.8 Bibliografie locală
eBook

Recomandarea zilei pentru copii
Recomandarea zilei
ANIVERSĂRILE ZILEI
Știați că…
*** CARTEA ZILEI: Sfântul Augustin CONFESIUNI

Monica Avram
Monica Avram
Ioana Popan
Ioana Popan
Silvan Stâncel

3.04.2020
3.04.2020
3.04.2020

1.10 Împrumut carte la sediu şi filiale
1.10 Împrumut carte la sediu şi filiale
8.4 Memoria culturală a locului

Monica Avram
Monica Avram
Daniela Floroian

3.04.2020
3.04.2020
3.04.2020

4.10 Caravana literară scriitori în
școală
5.8 Bibliografie locală
1.21 ENGLISH 4 KIDS

3.04.2020
3.04.2020

5.8 Bibliografie locală
1.15 Bibliovaliza

3.04.2020

eBook

Recomandarea zilei pentru copii
Recomandarea zilei
8.4 Memoria culturală a locului – Vechi „scrieri ” din
trecutul județului Alba
4.10 Caravana literară scriitori în școală: Altfel de
Caravană literară
ANIVERSĂRILE ZILEI
1.21 ENGLISH 4 KIDS – club de limba engleză și
civilizație pentru copii
Știați că…
1.15 Bibliovaliza – PRINȚESA ȘI BOBUL DE MAZĂRE
de Hans Christian Andersen
*** CARTEA ZILEI: cuvânt însoțitor Andrei Pleșu CELE
MAI FRUMOASE PAGINI DE ÎNȚELEPCIUNE BIBLICĂ

6.04.2020
6.04.2020
6.04.2020

1.10 Împrumut carte la sediu şi filiale
1.10 Împrumut carte la sediu şi filiale
8.4 Memoria culturală a locului

Monica Avram
Monica Avram
Daniela Floroian

6.04.2020
6.04.2020
6.04.2020
6.04.2020
6.04.2020

5.8 Bibliografie locală
5.8 Bibliografie locală
5.11 RomânIA tradițională
1.21 ENGLISH 4 KIDS
eBook

Recomandarea zilei pentru copii
Recomandarea zilei
8.4 Memoria culturală a locului – Biblioteconomia s-a
născut la Blaj
Știați că…
ANIVERSĂRILE ZILEI
5.11 RomânIA tradițională – Șezătoare virtuală
1.21 ENGLISH 4 KIDS – THE CAKE SHOP
*** CARTEA ZILEI: Gabriel Liiceanu SCRISORI CĂTRE
FIUL MEU

7.04.2020
7.04.2020
7.04.2020

1.10 Împrumut carte la sediu şi filiale
1.10 Împrumut carte la sediu şi filiale
8.4 Memoria culturală a locului

Monica Avram
Monica Avram
Daniela Floroian

7.04.2020
7.04.2020
7.04.2020
7.04.2020

5.8 Bibliografie locală
5.8 Bibliografie locală
1.1 Clubul de lectură
eBook

Recomandarea zilei pentru copii
Recomandarea zilei
8.4 Memoria culturală a locului – Stâlpii funerari de pe
Valea Frumoasei
Știați că…
ANIVERSĂRILE ZILEI
1.1 Clubul de lectură – Prof. Dragoș Tudor
*** CARTEA ZILEI: Ion Creangă AMINTIRI DIN
COPILĂRIE

8.04.2020
8.04.2020
8.04.2020

1.10 Împrumut carte la sediu şi filiale
1.10 Împrumut carte la sediu şi filiale
8.4 Memoria culturală a locului

Recomandarea zilei pentru copii
Recomandarea zilei
8.4 Memoria culturală a locului - Monografia comunei

Monica Avram
Monica Avram
Daniela Floroian

Proiectul
prin care se comunică produsul
cultural

Nume produs cultural
destinat publicării pe Facebook

Responsabil
de proiect

Daniela Floroian
Ioana Popan
Liudmila Cioflică
Ioana Popan
Liudmila Cioflică
Silvan Stâncel

Ioana Popan
Ioana Popan
Daniela Floroian
Liudmila Cioflică
Silvan Stâncel

Ioana Popan
Ioana Popan
Luiza Pop
Silvan Stâncel
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8.04.2020
8.04.2020
8.04.2020

5.8 Bibliografie locală
5.8 Bibliografie locală
4.9 Lansări de carte

8.04.2020

eBook

9.04.2020
9.04.2020
9.04.2020
9.04.2020
9.04.2020

1.10 Împrumut carte la sediu şi filiale
1.10 Împrumut carte la sediu şi filiale
5.8 Bibliografie locală
5.8 Bibliografie locală
5.8 Bibliografie locală

9.04.2020

8.4 Memoria culturală a locului

9.04.2020

1.15 Bibliovaliza

9.04.2020

eBook

10.04.2020

Pianu de Jos
Știați că…
ANIVERSĂRILE ZILEI
4.9 Lansări de carte - Marina Almășan - NICI EU NU MAI
ȘTIU CINE SUNT
*** CARTEA ZILEI: Antologie de texte literare pentru
copii

Ioana Popan
Ioana Popan
Daniela Floroian
Silvan Stâncel

Recomandarea zilei pentru copii
Recomandarea zilei
Știați că…
ANIVERSĂRILE ZILEI
5.8 Bibliografie locală - Medalion aniversar : Camil
Petrescu, 9 aprilie
8.4 Memoria culturală a locului - Observatorul astronomic
de la Alba Iulia
1.15 Bibliovaliza - POVEŞTI DE NOAPTE BUNĂ POVESTEA FETIŢEI CARE SE TEMEA DE ÎNTUNERIC
de Silvan Stâncel
*** CARTEA ZILEI: John Stuart Mill DESPRE
LIBERTATE

Monica Avram
Monica Avram
Ioana Popan
Ioana Popan
Ioana Popan

1.10 Împrumut carte la sediu şi filiale

Recomandarea zilei pentru copii

Monica Avram

10.04.2020
10.04.2020

1.10 Împrumut carte la sediu şi filiale
4.9 Lansări de carte

Monica Avram
Daniela Floroian

10.04.2020
10.04.2020
10.04.2020
10.04.2020

1.17 SF, Fantasy & Horror Club
Alba
5.8 Bibliografie locală
5.8 Bibliografie locală
8.4 Memoria culturală a locului

10.04.2020

eBook

Recomandarea zilei
4.9 Lansări de carte - GÂNDURI DE AUTOR - Dan Orga
Dumitriu - FĂ RAI DIN CE AI
1.17 SF, Fantasy & Horror Club Alba - Creaturi mitologice
şi fantastice
Știați că…
ANIVERSĂRILE ZILEI
8.4 Memoria culturală a locului - Martin Opitz și poemul
„Zlatna”
*** CARTEA ZILEI: Platon BANCHETUL

13.04.2020
13.04.2020
13.04.2020
13.04.2020
13.04.2020

1.10 Împrumut carte la sediu şi filiale
1.10 Împrumut carte la sediu şi filiale
5.8 Bibliografie locală
1.3 Bibliovacanța
4.9 Lansări de carte

Monica Avram
Monica Avram
Ioana Popan
Dad Roxana
Daniela Floroian

13.04.2020

8.4 Memoria culturală a locului

13.04.2020
13.04.2020

5.11 RomânIA tradițională
eBook

Recomandarea zilei pentru copii
Recomandarea zilei
Știați că…
1.3 Bibliovacanța - O altfel de Bibliovacanță
4.9 Lansări de carte: GÂNDURI DE AUTOR - Eveline
Păuna - FEMEIA LA 30 DE ANI
8.4 Memoria culturală a locului - Primele cărți tipărite la
Alba Iulia!
5.11 RomânIA tradițională - Fotografia etnografică
*** CARTEA ZILEI: Oscar Wilde PORTRETUL LUI
DORIAN GRAY

14.04.2020
14.04.2020
14.04.2020
14.04.2020

14.04.2020
14.04.2020

1.1 Clubul de lectură
4.9 Lansări de carte

14.04.2020

eBook

Recomandarea zilei pentru copii
Recomandarea zilei
Știați că…
8.3 Cafenea Culturală - Aniversări Culturale: Dumitru
Mălin - 70
8.4 Memoria culturală a locului - Paulus Kyr și primul
manual de medicină tipărit la Alba Iulia
1.1 Clubul de lectură - ,,Tu ai iubi un om ca tine?”
4.9 Lansări de carte: GÂNDURI DE AUTOR - A.G.
WEINBERGER
*** CARTEA ZILEI: Ion Luca Caragiale MOMENTE

Monica Avram
Monica Avram
Ioana Popan
Daniela Floroian

14.04.2020

1.10 Împrumut carte la sediu şi filiale
1.10 Împrumut carte la sediu şi filiale
5.8 Bibliografie locală
8.3 Cafenea Culturală - Aniversări
Culturale
8.4 Memoria culturală a locului

15.04.2020
15.04.2020

1.10 Împrumut carte la sediu şi filiale
1.10 Împrumut carte la sediu şi filiale

Recomandarea zilei pentru copii
Recomandarea zilei

Monica Avram
Monica Avram

Daniela Floroian
Liudmila Cioflică
Silvan Stâncel

Luiza Pop
Ioana Popan
Ioana Popan
Daniela Floroian
Silvan Stâncel

Daniela Floroian
Daniela Floroian
Silvan Stâncel

Daniela Floroian
Luiza Pop
Daniela Floroian
Silvan Stâncel
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15.04.2020
15.04.2020
15.04.2020
15.04.2020

5.8 Bibliografie locală
5.8 Bibliografie locală
1.21 ENGLISH 4 KIDS
1.10 Împrumut carte la sediu şi filiale

Știați că…
ANIVERSĂRILE ZILEI
1.21 ENGLISH 4 KIDS – THE FARM
1.10 Împrumut carte la sediu şi filiale: Ai vizionat filmul?
Noi îţi recomandăm cartea!
8.4 Memoria culturală a locului: Pagini de istorie teatrală
*** CARTEA ZILEI: Goethe FAUST

Ioana Popan
Ioana Popan
Liudmila Cioflică
Monica Avram

15.04.2020
15.04.2020

8.4 Memoria culturală a locului
eBook

16.04.2020
16.04.2020
16.04.2020
16.04.2020
16.04.2020

1.10 Împrumut carte la sediu şi filiale
1.10 Împrumut carte la sediu şi filiale
5.8 Bibliografie locală
5.8 Bibliografie locală
4.9 Lansări de carte

Recomandarea zilei pentru copii
Recomandarea zilei
Știați că…
ANIVERSĂRILE ZILEI
4.9 Lansări de carte: Repere ale autobiografiei spirituale
din spaţiul ortodox în secolele XIX şi XX: Ioan de
Kronstadt, Siluan Athonitul şi Nicolae Berdiaev
1.17 SF, Fantasy & Horror Club Alba: Creaturi mitologice
și fantastice cu Daniel Timariu
8.4 Memoria culturală a locului: Biblioteci documentare
din jud. Alba - Biblioteca Timotei Cipariu din Blaj
1.2 Ateliere educative: Atelierul Iepurașului
1.10 Împrumut carte la sediu şi filiale: Ai vizionat filmul?
Noi îţi recomandăm cartea!
*** CARTEA ZILEI: Mihai Eminescu VERSURI DIN
MANUSCRISE

Monica Avram
Monica Avram
Ioana Popan
Ioana Popan
Daniela Floroian

16.04.2020
16.04.2020

1.17 SF, Fantasy & Horror Club
Alba
8.4 Memoria culturală a locului

16.04.2020
16.04.2020

1.2 Ateliere educative
1.10 Împrumut carte la sediu şi filiale

16.04.2020

eBook

21.04.2020
21.04.2020
21.04.2020
21.04.2020
21.04.2020
21.04.2020

1.10 Împrumut carte la sediu şi filiale
1.10 Împrumut carte la sediu şi filiale
5.8 Bibliografie locală
5.8 Bibliografie locală
4.10 Caravana literară scriitori în
școală
8.4 Memoria culturală a locului

Recomandarea zilei pentru copii
Recomandarea zilei
Știați că…
ANIVERSĂRILE ZILEI
4.10 Caravana literară scriitori în școală: POVESTEA
REGELUI AN
8.4 Memoria culturală a locului: Biblioteca documentară
Batthyaneum și primul regulament de bibliotecă
4.8 VERBUM: Marcel Vișa
1.1 Clubul de lectură - GUILLAUME MUSSO
1.15 Bibliovaliza - Muzicanții din Bremen de Frații Grimm
*** CARTEA ZILEI: Sfântul Augustin DESPRE
MINCIUNĂ

Monica Avram
Monica Avram
Ioana Popan
Ioana Popan
Daniela Floroian

21.04.2020
21.04.2020
21.04.2020
21.04.2020

4.8 VERBUM
1.1 Clubul de lectură
1.15 Bibliovaliza
eBook

22.04.2020
22.04.2020
22.04.2020
22.04.2020
22.04.2020
22.04.2020

1.10 Împrumut carte la sediu şi filiale
1.10 Împrumut carte la sediu şi filiale
5.8 Bibliografie locală
5.8 Bibliografie locală
4.10 Caravana literară scriitori în
școală
1.15 Bibliovaliza

Monica Avram
Monica Avram
Ioana Popan
Ioana Popan
Daniela Floroian

eBook

Recomandarea zilei pentru copii
Recomandarea zilei
Știați că…
ANIVERSĂRILE ZILEI
4.10 Caravana literară scriitori în școală: Caravană
literară la Ciugud
24.04.2020- FRUMOASA DIN PĂDUREA ADORMITĂ de
Charles Perrault
1.10 Împrumut carte la sediu şi filiale: Ai vizionat filmul?
Noi îţi recomandăm cartea!
5.1 Editare de carte și reviste: Vința, o comunitate care
dispare/ Raluca Prelipceanu
8.4 Memoria culturală a locului: Biblioteci documentare
din jud. Alba – Biblioteca Bethlen Gábor Aiud
*** CARTEA ZILEI: G.K. Chesterton ERETICII

22.04.2020

1.10 Împrumut carte la sediu şi filiale

22.04.2020

5.1 Editare de carte și reviste

22.04.2020

8.4 Memoria culturală a locului

22.04.2020
23.04.2020
23.04.2020
23.04.2020
23.04.2020
23.04.2020

1.10 Împrumut carte la sediu şi filiale
1.10 Împrumut carte la sediu şi filiale
5.8 Bibliografie locală
5.8 Bibliografie locală
8.10 Ziua Bibliotecarului din
România

Recomandarea zilei pentru copii
Recomandarea zilei
Știați că…
ANIVERSĂRILE ZILEI
8.10 Ziua Bibliotecarului din România - 23 aprilie – Mesaj
instituțional

Monica Avram
Monica Avram
Ioana Popan
Ioana Popan
Liudmila Cioflică

Daniela Floroian
Silvan Stâncel

Luiza Pop
Daniela Floroian
Liudmila Cioflică
Monica Avram
Silvan Stâncel

Daniela Floroian
Luiza Pop
Luiza Pop
Liudmila Cioflică
Silvan Stâncel

Liudmila Cioflică
Monica Avram
Daniela Floroian
Daniela Floroian
Silvan Stâncel
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23.04.2020
23.04.2020

1.1 Clubul de lectură
1.10 Împrumut carte la sediu şi filiale

1.1 Clubul de lectură - Dragoș Tudor
1.10 Împrumut carte la sediu şi filiale: Ai vizionat filmul?
Noi îţi recomandăm cartea!
8.4 Memoria culturală a locului: Mihail Sadoveanu și
Valea Frumoasei
4.9 Lansări de carte: Gheorghe Burz și Țarina - Cântecul
locului
*** CARTEA ZILEI: Franz Kafka SCRISOARE CĂTRE
TATA

Luiza Pop
Monica Avram

23.04.2020

8.4 Memoria culturală a locului

23.04.2020

4.9 Lansări de carte

23.04.2020

eBook

24.04.2020
24.04.2020
24.04.2020
24.04.2020
24.04.2020
24.04.2020
24.04.2020

1.10 Împrumut carte la sediu şi filiale
1.10 Împrumut carte la sediu şi filiale
5.8 Bibliografie locală
5.8 Bibliografie locală
1.17 SF, Fantasy & Horror Club
Alba
1.1 Clubul de lectură
7.8 Biroul de marketing și PR

Recomandarea zilei pentru copii
Recomandarea zilei
Știați că…
ANIVERSĂRILE ZILEI
1.17 SF, Fantasy & Horror Club Alba: Călătoria în timp

Monica Avram
Monica Avram
Ioana Popan
Ioana Popan
Luiza Pop

1.1 Clubul de lectură - LecturAlba
7.8 Biroul de marketing și PR: Comunicat de presă Târgul
de Carte…
4.9 Lansări de carte: Flaviu Predescu - Perechea
dragoste, perechea moarte
1.15 Bibliovaliza - BUCLE AURII ŞI CEI TREI URSULEŢI
de Robert Southey
*** CARTEA ZILEI: Virginia Woolf DOAMNA DALLOWAY

Luiza Pop
Daniela Floroian

24.04.2020

4.9 Lansări de carte

24.04.2020

1.15 Bibliovaliza

24.04.2020

eBook

27.04.2020
27.04.2020
27.04.2020
27.04.2020
27.04.2020
27.04.2020

1.10 Împrumut carte la sediu şi filiale
1.10 Împrumut carte la sediu şi filiale
5.8 Bibliografie locală
5.8 Bibliografie locală
8.4 Memoria culturală a locului

*** CITATUL ZILEI
Recomandarea zilei pentru copii
Recomandarea zilei
Știați că…
ANIVERSĂRILE ZILEI
8.4 Memoria culturală a locului: GRĂDINA BOTANICĂ DE
LA BLAJ
Ai vizionat filmul? Noi îţi recomandăm cartea! …AUSTIN
Jane, Rațiune și simțire
1.14 BebeBiblioteca cu Adina Drimbe
Din colecțiile bibliotecii
*** REVISTA ZILEI: DISCOBOLUL

Ioana Popan, SS
Monica Avram
Monica Avram
Ioana Popan
Ioana Popan
Daniela Floroian

27.04.2020

1.10 Împrumut carte la sediu şi filiale

27.04.2020
27.04.2020
27.04.2020

1.14 BebeBiblioteca
1.10 Împrumut carte la sediu și filiale
eBook

28.04.2020
28.04.2020
28.04.2020
28.04.2020
28.04.2020
28.04.2020

1.10 Împrumut carte la sediu şi filiale
1.10 Împrumut carte la sediu şi filiale
5.8 Bibliografie locală
5.8 Bibliografie locală
8.4 Memoria culturală a locului

Ioana Popan, SS
Monica Avram
Monica Avram
Ioana Popan
Ioana Popan
Daniela Floroian

eBook

*** CITATUL ZILEI
Recomandarea zilei pentru copii
Recomandarea zilei
Știați că…
ANIVERSĂRILE ZILEI
8.4 Memoria culturală a locului: BIOMOTORUL- primul
plămân artificial din lume, inventat de un albaiulian
Ai vizionat filmul? Noi îţi recomandăm cartea! …
Chevalier Tracy, Fata cu cercel de perlă
Cărţi inspirate din fapte reale: HAWKING Jane ,
Dragostea are 11 dimensiuni…
Puneți mintea la joacă!
1.1 Clubul de lectură - SONIA ELVIREANU, aniversată la
clubul de lectură al seniorilor
*** CARTEA ZILEI: Radu Paraschivescu BAZAR BIZAR

28.04.2020

1.10 Împrumut carte la sediu şi filiale

28.04.2020

1.10 Împrumut carte la sediu şi filiale

28.04.2020
28.04.2020

1.20 Hai să ne jucăm la bibliotecă!
1.1 Clubul de lectură

28.04.2020
29.04.2020
29.04.2020
29.04.2020
29.04.2020
29.04.2020
29.04.2020

1.10 Împrumut carte la sediu şi filiale
1.10 Împrumut carte la sediu şi filiale
5.8 Bibliografie locală
11.1 Biblioteca virală
1 Users

*** CITATUL ZILEI
Recomandarea zilei pentru copii
Recomandarea zilei
Știați că…
*** UN ZÂMBET PE ZI
*** REȚETA ZILEI

Daniela Floroian
Daniela Floroian
Silvan Stâncel

Daniela Floroian
Liudmila Cioflică
Silvan Stâncel

Monica Avram
Luiza Pop
Monica Avram
Silvan Stâncel

Monica Avram
Monica Avram
Luiza Pop
Luiza Pop
Silvan Stâncel
Material pregătit
de
Monica Avram
Liudmila Cioflică
Monica Avram
Ioana Popan
Roxana Dad
Daniela Floroian
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29.04.2020

8.4 Memoria culturală a locului

29.04.2020
29.04.2020

5.8 Bibliografie locală
1.10 Împrumut carte la sediu şi filiale

29.04.2020
29.04.2020
29.04.2020
29.04.2020

10.1 Prelucrare, catalogare,
înregistrare documente
1.15 Bibliovaliza
4.9 Lansări de carte
eBook

30.04.2020
30.04.2020
30.04.2020
30.04.2020
30.04.2020
30.04.2020
30.04.2020

1.10 Împrumut carte la sediu şi filiale
1.10 Împrumut carte la sediu şi filiale
5.8 Bibliografie locală
11.1 Biblioteca virală
1 Users
8.4 Memoria culturală a locului

30.04.2020
30.04.2020

5.8 Bibliografie locală
1.10 Împrumut carte la sediu şi filiale

30.04.2020

1.1 Clubul de lectură

30.04.2020
30.04.2020

1.21 ENGLISH 4 KIDS
5.11 RomânIA tradițională

30.04.2020

eBook

4.05.2020
4.05.2020
4.05.2020
4.05.2020
4.05.2020
4.05.2020
4.05.2020
4.05.2020
4.05.2020

1.10 Împrumut carte la sediu şi filiale
1.10 Împrumut carte la sediu şi filiale
5.8 Bibliografie locală
11.1 Biblioteca virală
1 Users
8.4 Memoria culturală a locului
5.8 Bibliografie locală
1.10 Împrumut carte la sediu şi filiale

4.05.2020

8.1 Lucian Blaga

4.05.2020

1.1 Clubul de lectură

4.05.2020
4.05.2020
4.05.2020

4.9 Lansări de carte
1.15 Bibliovaliza
eBook

5.05.2020
5.05.2020
5.05.2020
5.05.2020
5.05.2020
5.05.2020
5.05.2020
5.05.2020
5.05.2020

1.10 Împrumut carte la sediu şi filiale
1.10 Împrumut carte la sediu şi filiale
5.8 Bibliografie locală
11.1 Biblioteca virală
1 Users
8.4 Memoria culturală a locului
5.8 Bibliografie locală
1.10 Împrumut carte la sediu şi filiale

8.4 Memoria culturală a locului: IOSIF IVANOVICI,
REGELE VALSULUI ROMÂNESC
ANIVERSĂRILE ZILEI
Ai vizionat filmul? Noi îţi recomandăm cartea! …
TUDORAN Radu, Toate pânzele sus!
Catalogul de bibliotecă
1.15 Bibliovaliza – MUC CEL MIC de Wilhelm Hauff
GÂNDURI DE LA SCRIITORI – Azi, Radu Silviu
*** CARTEA ZILEI: Ioana Pârvulescu ÎN ȚARA
MITICILOR
*** CITATUL ZILEI
Recomandarea zilei pentru copii
Recomandarea zilei
Știați că…
*** UN ZÂMBET PE ZI
*** REȚETA ZILEI
8.4 Memoria culturală a locului: VALURILE DUNĂRII ȘI
ALBA IULIA
ANIVERSĂRILE ZILEI
Ai vizionat filmul? Noi îţi recomandăm cartea! … BROWN
Dan, Codul lui Da Vinci
LecturAlba - Obiecte ascuțite, Gillian Flynn

1.21 ENGLISH 4 KIDS – I like gardening!
„Ca la mama acasă” - Gastronomie tradițională cu Chef
Cosmin Toma
*** CARTEA ZILEI: F. Scott Fitzgerald MARELE
GATSBY
*** CITATUL ZILEI
Recomandarea zilei pentru copii
Recomandarea zilei
Știați că…
*** UN ZÂMBET PE ZI
*** REȚETA ZILEI
GEO BOGZA ȘI ȚARA MOȚILOR
ANIVERSĂRILE ZILEI
Ai vizionat filmul? Noi îţi recomandăm cartea! … MARTIN
GEORGE R.R., Urzeala tronurilor
Către cititori
CLUBUL DE LECTURĂ AL SENIORILOR Recomandare
de lectură: CHARLOTTE BRONTË- JANE EYRE
GÂNDURI PENTRU CITITORI – actorul Armand Calotă
CROITORAȘUL CEL VITEAZ de Frații Grimm
*** CARTEA ZILEI: Sabina Cantacuzino DIN VIAȚA
FAMILIEI I.C. BRĂTIANU
*** CITATUL ZILEI
Recomandarea zilei pentru copii
Recomandarea zilei
Știați că…
*** UN ZÂMBET PE ZI
*** REȚETA ZILEI
ANIVERSĂRILE ZILEI
Ai vizionat filmul? Noi îţi recomandăm cartea! …

Daniela Floroian
Ioana Popan
Monica Avram
Daniela Floroian,
Dana Iova
Liudmila Cioflică
Daniela Floroian
Silvan Stâncel,
Claudia Bolca
Monica Avram
Liudmila Cioflică
Monica Avram
Ioana Popan
Roxana Dad
Monica Avram
Daniela Floroian
Ioana Popan
Monica Avram
Costan Carmen
Delia, membru al
Clubului de
Lectură
Liudmila Cioflică
Daniela Floroian
Silvan Stâncel,
Claudia Bolca
Monica Avram
Liudmila Cioflică
Monica Avram
Ioana Popan
Roxana Dad
Daniela Floroian
Daniela Floroian
Ioana Popan
Cornelia Oarga
Monica Avram,
Daniela Floroian
Daniela Floroian
Daniela Floroian
Liudmila Cioflică
Silvan Stâncel,
Claudia Bolca
Monica Avram
Liudmila Cioflică
Monica Avram
Ioana Popan
Roxana Dad
Daniela Floroian
Daniela Floroian
Ioana Popan
Anca Miron
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5.05.2020

8.1 Lucian Blaga

5.05.2020

2.4 Depozit legal

5.05.2020
5.05.2020
5.05.2020

5.1 Editare de carte și reviste:
1.15 Bibliovaliza
eBook

6.05.2020
6.05.2020
6.05.2020
6.05.2020
6.05.2020
6.05.2020
6.05.2020
6.05.2020

1.10 Împrumut carte la sediu şi filiale
1.10 Împrumut carte la sediu şi filiale
5.8 Bibliografie locală
11.1 Biblioteca virală
1 Users
8.4 Memoria culturală a locului
5.8 Bibliografie locală
1.10 Împrumut carte la sediu şi filiale

MAUGHAM William Somerset, Vălul pictat
Către cititori
Constituirea depozitului legal local la Biblioteca Județeană
„Lucian Blaga” Alba
ETNOGRAFIE DIN TRANSILVANIA
BEȚIȘORUL NĂZDRĂVAN de Vladimir Suteev
*** CARTEA ZILEI: Platon THEAITETOS
*** CITATUL ZILEI
Recomandarea zilei pentru copii
Recomandarea zilei
Știați că…
*** UN ZÂMBET PE ZI
*** REȚETA ZILEI
8.4 Memoria culturală a locului:
ANIVERSĂRILE ZILEI
Ai vizionat filmul? Noi îţi recomandăm cartea! … MOYES
Jojo, Înainte să te cunosc
Către cititori

6.05.2020

8.1 Lucian Blaga

6.05.2020
6.05.2020
6.05.2020
6.05.2020
6.05.2020

1.1 Clubul de lectură
1.10 Împrumut carte la sediu şi filiale
4.9 Lansări de carte
1.15 Bibliovaliza
eBook

7.05.2020
7.05.2020
7.05.2020
7.05.2020
7.05.2020
7.05.2020
7.05.2020
7.05.2020
7.05.2020

1.10 Împrumut carte la sediu şi filiale
1.10 Împrumut carte la sediu şi filiale
5.8 Bibliografie locală
11.1 Biblioteca virală
1 Users
8.4 Memoria culturală a locului
5.8 Bibliografie locală
1.10 Împrumut carte la sediu şi filiale

7.05.2020

1.2 Ateliere educative

*** CITATUL ZILEI
Recomandarea zilei pentru copii
Recomandarea zilei
Știați că…
*** UN ZÂMBET PE ZI
*** REȚETA ZILEI
8.4 Memoria culturală a locului: Florica Sas din Aiud
ANIVERSĂRILE ZILEI
Ai vizionat filmul? Noi îţi recomandăm cartea! … Zorba
Grecul
Ateliere educative – Atelierul puișorilor jucăuși

7.05.2020

8.1 Lucian Blaga

Către cititori

7.05.2020
7.05.2020

1.1 Clubul de lectură
1.10 Împrumut carte la sediu şi filiale

7.05.2020
7.05.2020
7.05.2020

4.9 Lansări de carte
1.15 Bibliovaliza
eBook

LecturAlba cu Eliana
Cărți inspirate din fapte reale: MIN Anchee, Împărăteasa
Orhidee
MI-A PLĂCUT CULOAREA… Ioana Heidel
POVESTEA URSULUI CAFENIU deVladimir Colin
*** CARTEA ZILEI: Friedrich Nietzsche DINCOLO DE
BINE ȘI DE RĂU

8.05.2020
8.05.2020
8.05.2020
8.05.2020
8.05.2020
8.05.2020
8.05.2020
8.05.2020
8.05.2020

1.10 Împrumut carte la sediu şi filiale
1.10 Împrumut carte la sediu şi filiale
5.8 Bibliografie locală
11.1 Biblioteca virală
1 Users
8.4 Memoria culturală a locului
5.8 Bibliografie locală
5.8 Bibliografie locală

Dezordinea preventivă - Matei Vişniec
Cărți inspirate din fapte reale: ,,Eu sunt Malala”
GÂNDURI DE LA SCRIITORI – poeta Carolina Baldea
RĂȚUȘCA CEA URÂTĂ de Hans Christian Andersen
*** CARTEA ZILEI: Mateiu I. Caragiale SUB PECETEA
TAINEI

*** CITATUL ZILEI
Recomandarea zilei pentru copii
Recomandarea zilei
Știați că…
*** UN ZÂMBET PE ZI
*** REȚETA ZILEI
Scriitori eroi înmormântați la Alba Iulia
ANIVERSĂRILE ZILEI
MEDALION ANIVERSAR: Lucian Blaga

Monica Avram,
Daniela Floroian
Loredana Preda
Daniela Floroian
Liudmila Cioflică
Silvan Stâncel,
Claudia Bolca
Monica Avram
Liudmila Cioflică
Monica Avram
Ioana Popan
Roxana Dad
Monica Avram
Daniela Floroian
Ioana Popan
Anca Miron
Monica Avram,
Daniela Floroian
Luiza Pop
Cornelia Oarga
Daniela Floroian
Liudmila Cioflică
Silvan Stâncel,
Claudia Bolca
Monica Avram
Liudmila Cioflică
Monica Avram
Ioana Popan
Roxana Dad
Monica Avram
Daniela Floroian
Ioana Popan
Monica Avram
Emilia Petruț
Liudmila Cioflică
Monica Avram,
Daniela Floroian
Luiza Pop
Cornelia Oarga
Daniela Floroian
Liudmila Cioflică
Silvan Stâncel,
Claudia Bolca
Monica Avram
Liudmila Cioflică
Monica Avram
Ioana Popan
Roxana Dad
Daniela Floroian
Daniela Floroian
Ioana Popan
Ioana Popan
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8.05.2020

1.10 Împrumut carte la sediu şi filiale

Ai vizionat filmul? Noi îţi recomandăm cartea! …Tatăl
meu, Lucian Blaga
Către cititori

8.05.2020

8.1 Lucian Blaga

8.05.2020

8.1 Lucian Blaga

8.05.2020

8.1 Lucian Blaga

8.05.2020
8.05.2020
8.05.2020

8.1 Lucian Blaga
8.1 Lucian Blaga
8.1 Lucian Blaga

8.05.2020
8.05.2020
8.05.2020

8.1 Lucian Blaga
1.15 Bibliovaliza
eBook

Izvorul. Moment muzical Daniel Avram
Pe urmele lui Lucian Blaga în Valea Drăganului
LAUREAȚII PREMIULUI NAȚIONAL DE POEZIE
„LUCIAN BLAGA” PENTRU OPERA OMNIA
Raftul Lucian Blaga
CIZMARUL ȘI SPIRIDUȘII de Frații Grimm
*** CARTEA ZILEI: Radu Rosetti PĂRINTELE ZOSIM

9.05.2020

8.1 Lucian Blaga

Mesaj instituțional - Ziua Lucian Blaga - 9 mai

Liudmila Cioflică
Silvan Stâncel

11.05.2020
11.05.2020
11.05.2020
11.05.2020
11.05.2020
11.05.2020
11.05.2020
11.05.2020
11.05.2020

1.10 Împrumut carte la sediu şi filiale
1.10 Împrumut carte la sediu şi filiale
5.8 Bibliografie locală
11.1 Biblioteca virală
1 Users
8.4 Memoria culturală a locului
5.8 Bibliografie locală
1.10 Împrumut carte la sediu şi filiale

Luiza Pop
Liudmila Cioflică
Monica Avram
Ioana Popan
Roxana Dad
Daniela Floroian
Daniela Floroian
Ioana Popan
Anca Miron

11.05.2020
11.05.2020
11.05.2020
11.05.2020
11.05.2020
11.05.2020

1.1 Clubul de lectură al Seniorilor
1.10 Împrumut carte la sediu şi filiale
1.22 Coșulețul copiilor deștepți
1.5 Conferințele bibliotecii
1.15 Bibliovaliza
eBook

*** CITATUL ZILEI
Recomandarea zilei pentru copii
Recomandarea zilei
Știați că…
*** UN ZÂMBET PE ZI
*** REȚETA ZILEI
Veturia Goga
ANIVERSĂRILE ZILEI
Ai vizionat filmul? Noi îţi recomandăm cartea! …Jurnalul
unei iubiri
MUZELE LUI OCTAVIAN GOGA
Cărți inspirate din fapte reale: Lista lui Schindler
Curiozități – Ion Creangă
Muzica Apelor
COLIBA IEPURAȘULUI: Poveste populară rusească
*** CARTEA ZILEI: J.W. Ozanne TREI ANI ÎN ROMÂNIA

12.05.2020
12.05.2020
12.05.2020
12.05.2020
12.05.2020
12.05.2020
12.05.2020
12.05.2020
15.05.2020

1.10 Împrumut carte la sediu şi filiale
1.10 Împrumut carte la sediu şi filiale
5.8 Bibliografie locală
11.1 Biblioteca virală
1 Users
8.4 Memoria culturală a locului
5.8 Bibliografie locală
1.10 Împrumut carte la sediu şi filiale

Luiza Pop
Liudmila Cioflică
Monica Avram
Ioana Popan
Roxana Dad
Daniela Floroian
Daniela Floroian
Ioana Popan
Anca Miron

15.05.2020
15.05.2020
13.05.2020

1.1 Clubul de lectură
2.2 Donații
5.11 RomânIA tradițională

15.05.2020
13.05.2020
15.05.2020
13.05.2020

1.10 Împrumut carte la sediu şi filiale
4.9 Lansări de carte
1.15 Bibliovaliza
eBook

*** CITATUL ZILEI
Recomandarea zilei pentru copii
Recomandarea zilei
Știați că…
*** UN ZÂMBET PE ZI
*** REȚETA ZILEI
TRIPLA SEMNIFICAȚIE ISTORICĂ A ZILEI DE 10 MAI
ANIVERSĂRILE ZILEI
Ai vizionat filmul? Noi îţi recomandăm cartea! …Domnul
Ibrahim și florile din Coran
1.1 Clubul de lectură: FactFulness
Donaţii
10 MAI 2020 - ZIUA NAȚIONALĂ A COSTUMULUI
TRADIȚIONAL DIN ROMÂNIA
Cărți inspirate din fapte reale: Castelul de sticlă
CULORILE SUFLETULUI MEU. Geta Ţălnar
CEI TREI FLUTURAȘI: Poveste germană
*** CARTEA ZILEI: Platon PHAIDROS

13.05.2020
13.05.2020

1.10 Împrumut carte la sediu şi filiale

*** CITATUL ZILEI
Recomandarea zilei pentru copii

Luiza Pop
Liudmila Cioflică

Către cititori: Lucrări de arte vizuale ale elevilor de la
Liceul de Arte
Către cititori: Moment poetic Liudmila Cioflică

Monica Avram
Monica Avram,
Daniela Floroian
Monica Avram
Liudmila Cioflică
Monica Avram
Monica Avram
Daniela Floroian
Daniela Floroian
Daniela Floroian
Liudmila Cioflică
Silvan Stâncel,
Claudia Bolca

Daniela Floroian
Cornelia Oarga
Ioana Popan
Daniela Floroian
Liudmila Cioflică
Silvan Stâncel,
Claudia Bolca

Luiza Pop
Loredana Preda
Daniela Floroian
Cornelia Oarga
Daniela Floroian
Liudmila Cioflică
Silvan Stâncel,
Claudia Bolca
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13.05.2020
13.05.2020
13.05.2020
13.05.2020
13.05.2020
13.05.2020
13.05.2020

1.10 Împrumut carte la sediu şi filiale
5.8 Bibliografie locală
11.1 Biblioteca virală
1 Users
8.4 Memoria culturală a locului
5.8 Bibliografie locală
1.10 Împrumut carte la sediu şi filiale

13.05.2020
13.05.2020

2.1 Achiziție carte
10.1 Prelucrare. Catalogare

13.05.2020

1.10 Împrumut carte la sediu şi filiale

13.05.2020
13.05.2020
13.05.2020

1.22 Coșulețul copiilor deștepți
1.15 Bibliovaliza
eBook

14.05.2020
14.05.2020
14.05.2020
14.05.2020
14.05.2020
14.05.2020
14.05.2020
14.05.2020
14.05.2020

1.10 Împrumut carte la sediu şi filiale
1.10 Împrumut carte la sediu şi filiale
5.8 Bibliografie locală
11.1 Biblioteca virală
1 Users
8.4 Memoria culturală a locului
5.8 Bibliografie locală
1.10 Împrumut carte la sediu şi filiale

14.05.2020

5.9 Publicațiile bibliotecii

14.05.2020

1.2 Ateliere educative

14.05.2020
14.05.2020

Recomandarea zilei
Știați că…
*** UN ZÂMBET PE ZI
*** REȚETA ZILEI
PAGINI DIN ISTORIA MUZICII
ANIVERSĂRILE ZILEI
Ai vizionat filmul? Noi îţi recomandăm cartea! …Regina
deșertului
Achiziția de carte
Pagina de titlu
Cărți inspirate din fapte reale: Jurnal (1935-1944), Mihail
Sebastian
Oceanul Planetar
CEI TREI PURCELUȘI
*** CARTEA ZILEI: Platon PHAIDROS

Monica Avram
Ioana Popan
Roxana Dad
Daniela Floroian
Daniela Floroian
Ioana Popan
Monica Avram
Codruța Măriuță
Daniela Floroian,
Dana Iova
Cornelia Oarga
Ioana Popan
Liudmila Cioflică
Silvan Stâncel,
Claudia Bolca

*** CITATUL ZILEI
Recomandarea zilei pentru copii
Recomandarea zilei
Știați că…
*** UN ZÂMBET PE ZI
*** REȚETA ZILEI
CÂMPENIUL – PIONIER ÎN CEA DE-A ȘAPTEA ARTĂ
ANIVERSĂRILE ZILEI
Ai vizionat filmul? Noi îţi recomandăm cartea! …Pe aripile
vântului
Antologia VERBUM

Luiza Pop
Liudmila Cioflică
Monica Avram
Ioana Popan
Roxana Dad
Monica Avram
Daniela Floroian
Ioana Popan
Monica Avram

Roxana Dad

1.10 Împrumut carte la sediu şi filiale
10.1 Prelucrare. Catalogare

„SPITALUL DE CĂRȚI” DIN INIMA CETĂȚII ALBA
CAROLINA
Despre sursele de informare și credibilitatea acestora
Cota cărții

14.05.2020
14.05.2020

1.15 Bibliovaliza
eBook

CĂSUȚA DIN OALĂ
*** CARTEA ZILEI: Virginia Woolf VALURILE

15.05.2020
15.05.2020
15.05.2020
15.05.2020
15.05.2020
15.05.2020
15.05.2020

1.10 Împrumut carte la sediu şi filiale
1.10 Împrumut carte la sediu şi filiale
5.8 Bibliografie locală
11.1 Biblioteca virală
1 Users
8.4 Memoria culturală a locului

15.05.2020
15.05.2020

5.8 Bibliografie locală
1.10 Împrumut carte la sediu şi filiale

15.05.2020
15.05.2020
15.05.2020
15.05.2020
15.05.2020
15.05.2020
15.05.2020

Daniela Floroian

Oana Dubleș
Daniela Floroian,
Dana Iova
Liudmila Cioflică
Silvan Stâncel,
Claudia Bolca
Luiza Pop
Liudmila Cioflică
Monica Avram
Ioana Popan
Roxana Dad
Daniela Floroian
Daniela Floroian

1.1 Clubul de lectură
2.2 Donații
1.10 Împrumut carte la sediu şi filiale
4.8 Verbum

*** CITATUL ZILEI
Recomandarea zilei pentru copii
Recomandarea zilei
Știați că…
*** UN ZÂMBET PE ZI
*** REȚETA ZILEI
DOUĂ PERSONALITĂȚI ALE JUDEȚULUI ALBA –
membri fondatori ai Academiei Române
ANIVERSĂRILE ZILEI
Ai vizionat filmul? Noi îţi recomandăm cartea! …Domnul
Ibrahim și florile din Coran
FactFulness
Donaţii
Cărți inspirate din fapte reale: Castelul de sticlă
Antonio Doda

4.10 Caravana literară scriitori în
școală
1.15 Bibliovaliza
7.12 Manager

GÂNDURI PENTRU CITITORI – Astăzi artista lirică
Ozana Barabancea
CEI TREI FLUTURAȘI: Poveste germană
COMUNICAT DE PRESĂ

Daniela Floroian

Ioana Popan
Anca Miron
Luiza Pop
Loredana Preda
Cornelia Oarga
Luiza Pop

Liudmila Cioflică
Silvan Stâncel,
Claudia Bolca
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18.05.2020
18.05.2020
18.05.2020
18.05.2020
18.05.2020
18.05.2020
18.05.2020
18.05.2020
18.05.2020
18.05.2020
18.05.2020

1.10 Împrumut carte la sediu şi filiale
1.10 Împrumut carte la sediu şi filiale
5.8 Bibliografie locală
11.1 Biblioteca virală
1 Users
8.4 Memoria culturală a locului
5.8 Bibliografie locală
1.10 Împrumut carte la sediu şi filiale
1.10 Împrumut carte la sediu şi filiale
1.1 Clubul de lectură

*** CITATUL ZILEI
Recomandarea zilei pentru copii
Recomandarea zilei
Știați că…
*** UN ZÂMBET PE ZI
*** REȚETA ZILEI
PURTATA FETELOR DE LA CĂPÂLNA
ANIVERSĂRILE ZILEI
Ai vizionat filmul? Noi îţi recomandăm cartea! Chocolat
Cărți inspirate din fapte reale: Jurnalul Annei Frank
Fata cu palton albastru

Luiza Pop
Liudmila Cioflică
Monica Avram
Ioana Popan
Roxana Dad
Monica Avram
Daniela Floroian
Ioana Popan
Anca Miron
Cornelia Oarga
Luiza Pop

18.05.2020
18.05.2020

1.12 Vreau să-mi citești
4.9 Lansări de carte

„Locul Magic“ de Chris Wormell
Dorel Vișan

Luiza Pop
Daniela Floroian

18.05.2020

1.1 Clubul de lectură

Daniela Floroian

18.05.2020

1.15 Bibliovaliza

ADRIAN SĂRMĂȘAN invitat la Clubul de lectură al
seniorilor
DE CE ARE IEPURAȘUL URECHI LUNGI?

19.05.2020
19.05.2020
19.05.2020
19.05.2020
19.05.2020
19.05.2020
19.05.2020
19.05.2020
19.05.2020

1.10 Împrumut carte la sediu şi filiale
1.10 Împrumut carte la sediu şi filiale
5.8 Bibliografie locală
11.1 Biblioteca virală
1 Users
8.4 Memoria culturală a locului
5.8 Bibliografie locală
1.10 Împrumut carte la sediu şi filiale

*** CITATUL ZILEI
Recomandarea zilei pentru copii
Recomandarea zilei
Știați că…
*** UN ZÂMBET PE ZI
*** REȚETA ZILEI
ALBA IULIA ȘI ION ȚIRIAC
ANIVERSĂRILE ZILEI
Ai vizionat filmul? Noi îţi recomandăm cartea! Parfum de
femeie
La limita dintre realitate și fantastic cu Teodora Matei

Luiza Pop
Liudmila Cioflică
Monica Avram
Ioana Popan
Roxana Dad

Cărți inspirate din fapte reale: 12 ani de sclavie
Administrativ, Bibliografie, Deservire, Sala de lectură
TURTIȚA FERMECATĂ. Poveste populară rusească

Cornelia Oarga
Daniela Floroian
Liudmila Cioflică

*** CITATUL ZILEI
Recomandarea zilei pentru copii
Recomandarea zilei
Știați că…
*** UN ZÂMBET PE ZI
*** REȚETA ZILEI: Chec cu frișcă și cafea
PRIMA BANCĂ DIN ROMÂNIA A LUAT FIINȚĂ LA
ROȘIA MONTANĂ
ANIVERSĂRILE ZILEI
Ai vizionat filmul? Noi îţi recomandăm cartea! Mic dejun la
Tiffany
Doctorul Aumădoare
Biblioteca digitală. Secția informatică
URSUL PĂCĂLIT DE VULPE

Luiza Pop
Liudmila Cioflică
Monica Avram
Ioana Popan
Roxana Dad
Monica Avram
Daniela Floroian

*** CITATUL ZILEI
Recomandarea zilei pentru copii
Recomandarea zilei
Știați că…
*** UN ZÂMBET PE ZI: Calm ardelenesc
*** REȚETA ZILEI: Ciorbă de perișoare
CRĂCIUNELUL DE SUS, jud. Alba – Leagănul creației
poetice a lui Octavian Goga
ANIVERSĂRILE ZILEI

Luiza Pop
Liudmila Cioflică
Monica Avram
Ioana Popan
Roxana Dad
Monica Avram
Daniela Floroian

19.05.2020
19.05.2020
19.05.2020
19.05.2020

1.17 SF, Fantasy & Horror Club
Alba
1.10 Împrumut carte la sediu şi filiale
9.2 Materiale de promovare
1.15 Bibliovaliza

20.05.2020
20.05.2020
20.05.2020
20.05.2020
20.05.2020
20.05.2020
20.05.2020

1.10 Împrumut carte la sediu şi filiale
1.10 Împrumut carte la sediu şi filiale
5.8 Bibliografie locală
11.1 Biblioteca virală
1 Users
8.4 Memoria culturală a locului

20.05.2020
20.05.2020

5.8 Bibliografie locală
1.10 Împrumut carte la sediu şi filiale

20.05.2020
20.05.2020
20.05.2020

1.12 Vreau să-mi citești
9.2 Materiale de promovare
1.15 Bibliovaliza

21.05.2020
21.05.2020
21.05.2020
21.05.2020
21.05.2020
21.05.2020
21.05.2020

1.10 Împrumut carte la sediu şi filiale
1.10 Împrumut carte la sediu şi filiale
5.8 Bibliografie locală
11.1 Biblioteca virală
1 Users
8.4 Memoria culturală a locului

21.05.2020

5.8 Bibliografie locală

Liudmila Cioflică

Daniela Floroian
Ioana Popan
Monica Avram
Luiza Pop

Ioana Popan
Monica Avram
Luiza Pop
Daniela Floroian
Liudmila Cioflică

Ioana Popan

286

21.05.2020

1.10 Împrumut carte la sediu şi filiale

21.05.2020

9.2 Materiale de promovare

Ai vizionat filmul? Noi îţi recomandăm cartea! Strania
poveste a lui Benjamin Button
Secția PRELUCRARE CARTE

21.05.2020

1.15 Bibliovaliza

CINE A SPUS MIAU?

22.05.2020
22.05.2020
22.05.2020
22.05.2020
22.05.2020
22.05.2020
22.05.2020
22.05.2020
22.05.2020

1.10 Împrumut carte la sediu şi filiale
1.10 Împrumut carte la sediu şi filiale
5.8 Bibliografie locală
11.1 Biblioteca virală
1 Users
8.4 Memoria culturală a locului
5.8 Bibliografie locală
1.10 Împrumut carte la sediu şi filiale

22.05.2020
22.05.2020
22.05.2020
22.05.2020

1.12 Vreau să-mi citești
9.2 Materiale de promovare
1.15 Bibliovaliza
7.12 Manager

25.05.2020
25.05.2020
25.05.2020
25.05.2020
25.05.2020
25.05.2020
25.05.2020
25.05.2020
25.05.2020
25.05.2020
25.05.2020
25.05.2020
25.05.2020

1.10 Împrumut carte la sediu şi filiale
1.10 Împrumut carte la sediu şi filiale
5.8 Bibliografie locală
11.1 Biblioteca virală
1 Users
8.4 Memoria culturală a locului
5.8 Bibliografie locală
1.10 Împrumut carte la sediu şi filiale
4.8 Verbum
8.3 Cafenea Culturală – Aniversări
culturale
1.15 Bibliovaliza
7.12 Manager

26.05.2020
26.05.2020
26.05.2020
26.05.2020
26.05.2020
26.05.2020
26.05.2020
26.05.2020
26.05.2020

1.10 Împrumut carte la sediu şi filiale
1.10 Împrumut carte la sediu şi filiale
5.8 Bibliografie locală
11.1 Biblioteca virală
1 Users
8.4 Memoria culturală a locului
5.8 Bibliografie locală
1.10 Împrumut carte la sediu şi filiale

26.05.2020
26.05.2020

1.15 Bibliovaliza
7.12 Manager

27.05.2020
27.05.2020
27.05.2020
27.05.2020
27.05.2020
27.05.2020
27.05.2020
27.05.2020

1.10 Împrumut carte la sediu şi filiale
1.10 Împrumut carte la sediu şi filiale
5.8 Bibliografie locală
11.1 Biblioteca virală
1 Users
8.4 Memoria culturală a locului
1.10 Împrumut carte la sediu şi filiale

27.05.2020

2.1 Achiziție carte

Anca Miron
Dana Iova,
Codruța Măriuță,
Loredana Preda
Liudmila Cioflică

*** CITATUL ZILEI
Recomandarea zilei pentru copii
Recomandarea zilei
Știați că…
*** UN ZÂMBET PE ZI: Cărți de valoare îndoielnică
*** REȚETA ZILEI cu Chef Cosmin Toma
REZUMATUL SĂPTĂMÂNII
ANIVERSĂRILE ZILEI
Ai vizionat filmul? Noi îţi recomandăm cartea! ONDAATJE
Michael, Pacientul englez
„Locul Magic“ de Chris Wormell
SALA DE LECTURĂ
HÄNSEL ȘI GRETEL de Frații Grimm
Program BJA și măsuri speciale de funcționare

Luiza Pop
Liudmila Cioflică
Monica Avram
Ioana Popan
Roxana Dad
Daniela Floroian
Daniela Floroian
Ioana Popan
Monica Avram

*** CITATUL ZILEI
Recomandarea zilei pentru copii
Recomandarea zilei
Știați că…
*** UN ZÂMBET PE ZI: Avantaj
*** REȚETA ZILEI : Prăjitură cu cireșe sau vișine
TRADIȚIE ACADEMICĂ ÎN JUDEȚUL ALBA
ANIVERSĂRILE ZILEI
Ai vizionat filmul? Noi îţi recomandăm cartea! Lolita
Silviu Dachin la Verbum
LA MULȚI ANI, VIRGIL TODEASĂ!

Luiza Pop
Liudmila Cioflică
Monica Avram
Ioana Popan
Roxana Dad
Daniela Floroian
Daniela Floroian
Ioana Popan
Monica Avram
Luiza Pop
Daniela Floroian

PEȘTIȘORUL DE AUR de Frații Grimm
Program BJA și măsuri speciale de funcționare

Liudmila Cioflică
Claudia Bolca

*** CITATUL ZILEI
Recomandarea zilei pentru copii
Recomandarea zilei
Știați că…
*** UN ZÂMBET PE ZI: În izolare cu soția
*** REȚETA ZILEI : Pui la pungă
ETNOIATRIA sau medicina populară
ANIVERSĂRILE ZILEI
Ai vizionat filmul? Noi îţi recomandăm cartea! Rămășițele
zilei
JACK ȘI VREJUL DE FASOLE-poveste populară engleză
Program BJA și măsuri speciale de funcționare

Luiza Pop
Liudmila Cioflică
Monica Avram
Ioana Popan
Roxana Dad
Daniela Floroian
Daniela Floroian
Ioana Popan
Monica Avram

*** CITATUL ZILEI
Recomandarea zilei pentru copii
Recomandarea zilei
Știați că…
*** UN ZÂMBET PE ZI
*** REȚETA ZILEI : Ciorbă de ardei umplut
OCNA MUREȘ – oraș al sării
Ai vizionat filmul? Noi îţi recomandăm cartea! Contele de
Monte-Cristo
Cărți noi achiziționate de Biblioteca Județeană Lucian

Luiza Pop
Liudmila Cioflică
Monica Avram
Ioana Popan
Roxana Dad
Daniela Floroian
Daniela Floroian
Monica Avram

Luiza Pop
Daniela Floroian
Liudmila Cioflică
Claudia Bolca

Liudmila Cioflică
Claudia Bolca

Codruța Măriuță
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27.05.2020
27.05.2020

1.15 Bibliovaliza
7.12 Manager

28.05.2020
28.05.2020
28.05.2020
28.05.2020
28.05.2020
28.05.2020
28.05.2020
28.05.2020
28.05.2020

1.10 Împrumut carte la sediu şi filiale
1.10 Împrumut carte la sediu şi filiale
5.8 Bibliografie locală
11.1 Biblioteca virală
1 Users
8.4 Memoria culturală a locului
5.8 Bibliografie locală
1.10 Împrumut carte la sediu şi filiale

28.05.2020
28.05.2020

1.15 Bibliovaliza
7.12 Manager

29.05.2020
29.05.2020
29.05.2020
29.05.2020
29.05.2020
29.05.2020
29.05.2020
29.05.2020
29.05.2020

1.10 Împrumut carte la sediu şi filiale
1.10 Împrumut carte la sediu şi filiale
5.8 Bibliografie locală
11.1 Biblioteca virală
1 Users
8.4 Memoria culturală a locului
5.8 Bibliografie locală
1.10 Împrumut carte la sediu şi filiale

29.05.2020
29.05.2020
29.05.2020

7.5 Parteneriate
1.15 Bibliovaliza
7.12 Manager

1.06.2020
1.06.2020
1.06.2020

1.14 Bebebiblioteca
11.1 Biblioteca virală
11.1 Biblioteca virală

2.06.2020
2.06.2020
2.06.2020
2.06.2020
2.06.2020
2.06.2020
2.06.2020

1.10 Împrumut carte la sediu şi filiale
1.10 Împrumut carte la sediu şi filiale
5.8 Bibliografie locală
11.1 Biblioteca virală
1 Users
8.4 Memoria culturală a locului

2.06.2020
2.06.2020

5.8 Bibliografie locală
1.10 Împrumut carte la sediu şi filiale

2.06.2020
2.06.2020
2.06.2020
2.06.2020
2.06.2020
2.06.2020
3.06.2020
3.06.2020
3.06.2020
3.06.2020
3.06.2020
3.06.2020

Blaga Alba
DEGEȚICA de Hans Christian Andersen
Program BJA și măsuri speciale de funcționare

Liudmila Cioflică
Claudia Bolca

*** CITATUL ZILEI
Recomandarea zilei pentru copii
Recomandarea zilei
Știați că…
*** UN ZÂMBET PE ZI: Nedreptate
*** REȚETA ZILEI : Biscuiți cu cacao sau fără
HABANII, renumiții ceramiști de la Vințu de Jos
ANIVERSĂRILE ZILEI
Ai vizionat filmul? Noi îţi recomandăm cartea! Povestea
fără sfârșit
MOTANUL ÎNCĂLȚAT de Hans Christian Andersen
Program BJA și măsuri speciale de funcționare

Luiza Pop
Liudmila Cioflică
Monica Avram
Ioana Popan
Roxana Dad
Daniela Floroian
Daniela Floroian
Ioana Popan
Monica Avram

*** CITATUL ZILEI
Recomandarea zilei pentru copii
Recomandarea zilei
Știați că…
*** UN ZÂMBET PE ZI: Reguli
*** REȚETA ZILEI : Chef Cosmin Toma
REZUMATUL SĂPTĂMÂNII
ANIVERSĂRILE ZILEI
Ai vizionat filmul? Noi îţi recomandăm cartea! Amintiri din
copilărie
O PERSOANĂ INFORMATĂ NU POATE FI TRAFICATĂ
GÂSCA DE AUR de Frații Grimm
Program BJA și măsuri speciale de funcționare

Luiza Pop
Liudmila Cioflică
Monica Avram
Ioana Popan
Roxana Dad
Daniela Floroian
Daniela Floroian
Ioana Popan
Monica Avram

1 IUNIE – Ziua copilului și a copilăriei
*** CÂNTECUL ZILEI: Podul de piatră (pentru copii)
*** CÂNTECUL ZILEI: Podul de piatră - Mircea Florian
(pentru părinți)

Daniela Floroian
Daniela Floroian
Daniela Floroian
Monica Avram
Liudmila Cioflică
Monica Avram
Ioana Popan
Roxana Dad
Daniela Floroian
Daniela Floroian

1.21 ENGLISH 4 KIDS
11.1 Biblioteca virală
11.1 Biblioteca virală
5.1 Editare carte și reviste
1.15 Bibliovaliza
7.12 Manager

*** CITATUL ZILEI
Recomandarea zilei pentru copii
Recomandarea zilei
Știați că…
*** UN ZÂMBET PE ZI: Dilema
*** REȚETA ZILEI : Ciorbă de cartofi de primăvară
CORNELIA BREDICEANU BLAGA, descendenta unei
valoroase familii de mari partioți români
ANIVERSĂRILE ZILEI
Ai vizionat filmul? Noi îţi recomandăm cartea! Călătorie pe
mare cu Zori-de-Zi
At the playground
***Scrie și vorbește corect, românește!
*** CÂNTECUL ZILEI - Oameni, Aurelian Andreescu
Alba Iulia – Cetatea prin monumentele sale
PUIȘORUL ÎNGÂMFAT – poveste populară
Program BJA și măsuri speciale de funcționare

1.10 Împrumut carte la sediu şi filiale
1.10 Împrumut carte la sediu şi filiale
5.8 Bibliografie locală
11.1 Biblioteca virală
1 Users

*** CITATUL ZILEI
Recomandarea zilei pentru copii
Recomandarea zilei
Știați că…
*** UN ZÂMBET PE ZI
*** REȚETA ZILEI : Socată

Monica Avram
Liudmila Cioflică
Monica Avram
Ioana Popan
Roxana Dad
Daniela Floroian

Liudmila Cioflică
Claudia Bolca

Daniela Floroian
Liudmila Cioflică
Claudia Bolca

Ioana Popan
Monica Avram
Liudmila Cioflică
Daniela Floroian
Daniela Floroian
Daniela Floroian
Liudmila Cioflică
Claudia Bolca
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3.06.2020
3.06.2020

8.4 Memoria culturală a locului
1.10 Împrumut carte la sediu şi filiale

3.06.2020
3.06.2020
3.06.2020

1.17 SF, Fantasy&Horror Club Alba
11.1 Biblioteca virală
11.1 Biblioteca virală

3.06.2020

2.1 Achiziție carte

3.06.2020
3.06.2020

1.15 Bibliovaliza
7.12 Manager

4.06.2020
4.06.2020
4.06.2020
4.06.2020
4.06.2020
4.06.2020
4.06.2020

1.10 Împrumut carte la sediu şi filiale
1.10 Împrumut carte la sediu şi filiale
5.8 Bibliografie locală
11.1 Biblioteca virală
1 Users
8.4 Memoria culturală a locului

4.06.2020
4.06.2020
4.06.2020
4.06.2020
4.06.2020
4.06.2020

5.8 Bibliografie locală
1.10 Împrumut carte la sediu şi filiale
11.1 Biblioteca virală
11.1 Biblioteca virală
11.1 Biblioteca virală
10.1 Prelucrare carte

4.06.2020

1.15 Bibliovaliza

4.06.2020

7.12 Manager

5.06.2020
5.06.2020
5.06.2020
5.06.2020
5.06.2020
5.06.2020
5.06.2020

1.10 Împrumut carte la sediu şi filiale
1.10 Împrumut carte la sediu şi filiale
5.8 Bibliografie locală
11.1 Biblioteca virală
5.8 Bibliografie locală
8.4 Memoria culturală a locului

5.06.2020
5.06.2020

1.10 Împrumut carte la sediu şi filiale
7.5 Parteneriate

5.06.2020
5.06.2020
5.06.2020
5.06.2020
5.06.2020

11.1 Biblioteca virală
11.1 Biblioteca virală
1 Users
1.15 Bibliovaliza
7.12 Manager

9.06.2020
9.06.2020
9.06.2020
9.06.2020
9.06.2020
9.06.2020
9.06.2020
9.06.2020
9.06.2020
9.06.2020

1.10 Împrumut carte la sediu şi filiale
1.10 Împrumut carte la sediu şi filiale
5.8 Bibliografie locală
11.1 Biblioteca virală
1 Users
8.4 Memoria culturală a locului
1.10 Împrumut carte la sediu şi filiale
11.1 Biblioteca virală
11.1 Biblioteca virală

9.06.2020

1.15 Bibliovaliza

Pavel Chinezu și bătălia de la Câmpul Pâinii
Ai vizionat filmul? Noi îţi recomandăm cartea! Harry Potter
și camera secretelor
Dănuț Ungureanu despre Cyberpunk
***Scrie și vorbește corect, românește!
*** CÂNTECUL ZILEI - Până când nu te iubeam, Maria
Tănase
Cărți noi achiziționate de Biblioteca Județeană „Lucian
Blaga” Alba
POVESTEA MĂRULUI de Vladimir Suteev
Program BJA și măsuri speciale de funcționare

Daniela Floroian
Monica Avram

*** CITATUL ZILEI
Recomandarea zilei pentru copii
Recomandarea zilei
Știați că…
*** UN ZÂMBET PE ZI
*** REȚETA ZILEI : Dulceață de trandafiri
Legătura sentimentală a criticului Nicolae Manolescu cu
Județul Alba
ANIVERSĂRILE ZILEI
Ai vizionat filmul? Noi îţi recomandăm cartea! Matilda
Concurs de creație literară - regulament
***Scrie și vorbește corect, românește!
*** CÂNTECUL ZILEI - Of inimioară, Luminița Dobrescu
Evidența individuală a unităților de bibliotecă – o activitate
complexă și importantă
BIATUL CU GHIVECIUL FĂRĂ FLORI – poveste
populară COREEANĂ
Program BJA și măsuri speciale de funcționare

Monica Avram
Liudmila Cioflică
Monica Avram
Ioana Popan
Roxana Dad
Daniela Floroian
Daniela Floroian

*** CITATUL ZILEI
Recomandarea zilei pentru copii
Recomandarea zilei
Știați că…
*** UN ZÂMBET PE ZI
ANIVERSĂRILE ZILEI
Horia Flămându, albaiulianul care a dus arta românească
în Chile
Ai vizionat filmul? Noi îţi recomandăm cartea! Minunea
JOC ȘI JOACĂ: expoziție de lucrări dedicate Zilei
Copilului
***Scrie și vorbește corect, românește!
*** CÂNTECUL ZILEI - LALELE, Luigi Ionescu
*** REȚETA ZILEI : Plăcinte pe lespede
TIGRUL PĂCĂLIT – poveste populară afgană
Program BJA și măsuri speciale de funcționare

Monica Avram
Liudmila Cioflică
Monica Avram
Ioana Popan
Roxana Dad
Ioana Popan
Daniela Floroian

*** CITATUL ZILEI
Recomandarea zilei pentru copii
Recomandarea zilei
Știați că…
*** UN ZÂMBET PE ZI
*** REȚETA ZILEI : Chef Cosmin Toma
Eroii aviatori din Județul Alba în al Doilea Război Mondial
Ai vizionat filmul? Noi îţi recomandăm cartea! Ora 25
***Scrie și vorbește corect, românește!
*** CÂNTECUL ZILEI - MY FATHER S EYES, Eric
Clapton
CIOPLITORUL ÎN PIATRĂ – poveste populară japoneză

Monica Avram
Liudmila Cioflică
Monica Avram
Ioana Popan
Roxana Dad
Daniela Floroian
Daniela Floroian
Monica Avram
Daniela Floroian
Daniela Floroian

Luiza Pop
Daniela Floroian
Daniela Floroian
Codruța Măriuță
Liudmila Cioflică
Claudia Bolca

Ioana Popan
Monica Avram
Silvan Stâncel
Daniela Floroian
Daniela Floroian
Daniela Floroian
Dana Iova
Liudmila Cioflică
Claudia Bolca

Monica Avram
Liudmila Cioflică
Daniela Floroian
Daniela Floroian
Daniela Floroian
Liudmila Cioflică
Claudia Bolca

Liudmila Cioflică
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9.06.2020

7.12 Manager

10.06.2020
10.06.2020
10.06.2020
10.06.2020
10.06.2020
10.06.2020
10.06.2020

1.10 Împrumut carte la sediu şi filiale
1.10 Împrumut carte la sediu şi filiale
5.8 Bibliografie locală
11.1 Biblioteca virală
1 Users
8.4 Memoria culturală a locului

10.06.2020
10.06.2020
10.06.2020

5.8 Bibliografie locală
1.10 Împrumut carte la sediu şi filiale
2.1 Achiziție carte

10.06.2020
10.06.2020

11.1 Biblioteca virală
11.1 Biblioteca virală

10.06.2020
10.06.2020

1.15 Bibliovaliza
7.12 Manager

11.06.2020
11.06.2020
11.06.2020
11.06.2020
11.06.2020
11.06.2020
11.06.2020
11.06.2020

1.10 Împrumut carte la sediu şi filiale
1.10 Împrumut carte la sediu şi filiale
5.8 Bibliografie locală
11.1 Biblioteca virală
1 Users
8.4 Memoria culturală a locului
1.10 Împrumut carte la sediu şi filiale

11.06.2020
11.06.2020
11.06.2020
11.06.2020

Program BJA și măsuri speciale de funcționare

Claudia Bolca

*** CITATUL ZILEI
Recomandarea zilei pentru copii
Recomandarea zilei
Știați că…
*** UN ZÂMBET PE ZI
*** REȚETA ZILEI : Compot de cireșe
Prima poezie în limba română din Transilvania s-a scris la
Aiud
ANIVERSĂRILE ZILEI
Ai vizionat filmul? Noi îţi recomandăm cartea! Pianistul
Cărți noi achiziționate de Biblioteca Județeană „Lucian
Blaga” Alba
***Scrie și vorbește corect, românește!
*** CÂNTECUL ZILEI - THIS IS NOT AMERICA – Pat
Metheny feat
DE CE URSUL E URSUZ – poveste populară suedeză
Program BJA și măsuri speciale de funcționare

Monica Avram
Liudmila Cioflică
Monica Avram
Ioana Popan
Roxana Dad
Daniela Floroian
Daniela Floroian

*** CITATUL ZILEI
Recomandarea zilei pentru copii
Recomandarea zilei
Știați că…
*** UN ZÂMBET PE ZI
*** REȚETA ZILEI : Peltea de mentă
VELICA NOROCEA ȘI MIHAI VITEAZUL
Ai vizionat filmul? Noi îţi recomandăm cartea! Șapte ani în
Tibet
***Scrie și vorbește corect, românește!
*** CÂNTECUL ZILEI - Immigrant Song – Led Zeppelin
PUF ALB ȘI PUF GRI– poveste populară
Caravana literară scriitori în școală la elevii din comuna
Vadul Moților
Program BJA și măsuri speciale de funcționare

Monica Avram
Liudmila Cioflică
Monica Avram
Ioana Popan
Roxana Dad
Daniela Floroian
Daniela Floroian
Monica Avram

Monica Avram
Liudmila Cioflică
Monica Avram
Ioana Popan
Roxana Dad
Daniela Floroian
Daniela Floroian
Ioana Popan
Monica Avram
Codruța Măriuță

Monica Avram
Liudmila Cioflică
Monica Avram
Ioana Popan
Claudia Bolca

11.06.2020

11.1 Biblioteca virală
11.1 Biblioteca virală
1.15 Bibliovaliza
4.10 Caravana literară scriitori în
școală
7.12 Manager

12.06.2020
12.06.2020
12.06.2020
12.06.2020
12.06.2020
12.06.2020
12.06.2020
12.06.2020
12.06.2020
12.06.2020

1.10 Împrumut carte la sediu şi filiale
1.10 Împrumut carte la sediu şi filiale
5.8 Bibliografie locală
11.1 Biblioteca virală
1 Users
8.4 Memoria culturală a locului
5.8 Bibliografie locală
1.10 Împrumut carte la sediu şi filiale
2.1 Achiziție carte

12.06.2020
12.06.2020
12.06.2020

11.1 Biblioteca virală
11.1 Biblioteca virală
1.15 Bibliovaliza

12.06.2020

7.8 Biroul de marketing și PR

12.06.2020

7.12 Manager

*** CITATUL ZILEI
Recomandarea zilei pentru copii
Recomandarea zilei
Știați că…
*** UN ZÂMBET PE ZI
*** REȚETA ZILEI : Tocăniță de pipote
REZUMATUL SĂPTĂMÂNII
ANIVERSĂRILE ZILEI
Ai vizionat filmul? Noi îţi recomandăm cartea! Jane Eyre
Cărți noi achiziționate de Biblioteca Județeană „Lucian
Blaga” Alba
***Scrie și vorbește corect, românește!
*** CÂNTECUL ZILEI - So What – Miles Davis
ÎMPĂRATUL CARE NU ȘTIA SĂ DESENEZE UN TIGRU
– poveste populară chineză
COMUNICAT DE PRESĂ – Mihai Eminescu omagiat de
Biblioteca Județeană „Lucian Blaga” Alba
Program BJA și măsuri speciale de funcționare

15.06.2020
15.06.2020
15.06.2020
15.06.2020
15.06.2020

1.10 Împrumut carte la sediu şi filiale
1.10 Împrumut carte la sediu şi filiale
5.8 Bibliografie locală
8.2 Mihai Eminescu

*** CITATUL ZILEI
Recomandarea zilei pentru copii
Recomandarea zilei
Știați că…
Mesaj din partea Uniunii Scriitorilor din România

Ioana Popan
Monica Avram
Codruța Măriuță
Daniela Floroian
Daniela Floroian
Liudmila Cioflică
Claudia Bolca

Daniela Floroian
Daniela Floroian
Liudmila Cioflică
Daniela Floroian
Claudia Bolca

Daniela Floroian
Daniela Floroian
Liudmila Cioflică
Daniela Floroian
Claudia Bolca
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15.06.2020
15.06.2020
15.06.2020
15.06.2020

5.8 Bibliografie locală
8.4 Memoria culturală a locului
4.11 Expoziție de poezie
8.2 Mihai Eminescu

15.06.2020

1.10 Împrumut carte la sediu şi filiale

15.06.2020
15.06.2020
15.06.2020

1.1 Clubul de lectură al Seniorilor
11.1 Biblioteca virală
7.12 Manager

16.06.2020
16.06.2020
16.06.2020
16.06.2020
16.06.2020
16.06.2020
16.06.2020

1.10 Împrumut carte la sediu şi filiale
1.10 Împrumut carte la sediu şi filiale
5.8 Bibliografie locală
11.1 Biblioteca virală
1 Users
8.4 Memoria culturală a locului

16.06.2020
16.06.2020

5.8 Bibliografie locală
1.10 Împrumut carte la sediu şi filiale

16.06.2020

2.1 Achiziție carte

16.06.2020
16.06.2020
16.06.2020
16.06.2020
16.06.2020

11.1 Biblioteca virală
11.1 Biblioteca virală
1.5 Conferințele bibliotecii
1.15 Bibliovaliza
7.12 Manager

17.06.2020
17.06.2020
17.06.2020
17.06.2020
17.06.2020
17.06.2020
17.06.2020
17.06.2020
17.06.2020

1.10 Împrumut carte la sediu şi filiale
1.10 Împrumut carte la sediu şi filiale
5.8 Bibliografie locală
11.1 Biblioteca virală
1 Users
8.4 Memoria culturală a locului
5.8 Bibliografie locală
1.10 Împrumut carte la sediu şi filiale

17.06.2020
17.06.2020
17.06.2020

11.1 Biblioteca virală
11.1 Biblioteca virală
1.15 Bibliovaliza

17.06.2020

7.12 Manager

18.06.2020
18.06.2020
18.06.2020
18.06.2020
18.06.2020
18.06.2020
18.06.2020

1.10 Împrumut carte la sediu şi filiale
1.10 Împrumut carte la sediu şi filiale
5.8 Bibliografie locală
11.1 Biblioteca virală
1 Users
8.4 Memoria culturală a locului

18.06.2020

1.10 Împrumut carte la sediu şi filiale

18.06.2020

2.1 Achiziție carte

18.06.2020
18.06.2020

11.1 Biblioteca virală
11.1 Biblioteca virală

Medalion omagial: Mihai Eminescu
Mihai Eminescu la Alba Iulia
Din lirica eminesciană. Expoziție virtuală de poezie.
Omagiu lui Mihai Eminescu. Depunere de flori la bustul lui
Mihai Eminescu
Ai vizionat filmul? Noi îţi recomandăm cartea! Ioan Slavici,
Amintiri: Eminescu, Creangă, Caragiale, Coșbuc
Popasuri eminesciene în județul Alba
*** CÂNTECUL ZILEI - KAMADEVA: Nicu Alifantis
Program BJA și măsuri speciale de funcționare

Ioana Popan
Daniela Floroian
Monica Avram
Silvan Stâncel

*** CITATUL ZILEI
Recomandarea zilei pentru copii
Recomandarea zilei
Știați că…
*** UN ZÂMBET PE ZI
*** REȚETA ZILEI : Fursecuri cu gem
CELEBRA MOCĂNIȚĂ AR FI ÎMPLINIT ANUL ACESTA
125 DE ANI
ANIVERSĂRILE ZILEI
Ai vizionat filmul? Noi îţi recomandăm cartea! Fantoma de
la Operă
Cărți noi achiziționate de Biblioteca Județeană „Lucian
Blaga” Alba
***Scrie și vorbește corect, românește!
*** CÂNTECUL ZILEI - Tangle With Ya – Robben Ford
TAINA VINDECĂRII PRIN LECTURĂ
TĂIETORUL DE LEMNE– poveste populară
Program BJA și măsuri speciale de funcționare

Monica Avram
Liudmila Cioflică
Monica Avram
Ioana Popan
Roxana Dad
Daniela Floroian
Daniela Floroian

*** CITATUL ZILEI
Recomandarea zilei pentru copii
Recomandarea zilei
Știați că…
*** UN ZÂMBET PE ZI
*** REȚETA ZILEI :Iepure cu legume
IULIA PETRICEICU-HAȘDEU, născută FALICIU
ANIVERSĂRILE ZILEI
Ai vizionat filmul? Noi îţi recomandăm cartea! Nopți în
Rodanthe
***Scrie și vorbește corect, românește!
*** CÂNTECUL ZILEI - WEINBERGER A.G. - Singular
POVESTEA CELOR PATRU ROȚI DIFERITE de Vladimir
Suteev
Program BJA și măsuri speciale de funcționare

Monica Avram
Liudmila Cioflică
Monica Avram
Ioana Popan
Roxana Dad
Daniela Floroian
Daniela Floroian
Ioana Popan
Monica Avram

*** CITATUL ZILEI
Recomandarea zilei pentru copii
Recomandarea zilei
Știați că…
*** UN ZÂMBET PE ZI
*** REȚETA ZILEI :Balmoș moțesc
MARȘUL LUI IANCU, un adevărat imn al Munților
Apuseni
Ai vizionat filmul? Noi îţi recomandăm cartea! Război și
pace
Cărți noi achiziționate de Biblioteca Județeană „Lucian
Blaga” Alba
***Scrie și vorbește corect, românește!
*** CÂNTECUL ZILEI - BOLERO – Maurice Ravel

Monica Avram
Liudmila Cioflică
Monica Avram
Ioana Popan
Roxana Dad
Daniela Floroian
Daniela Floroian

Monica Avram
Daniela Floroian
Daniela Floroian
Claudia Bolca

Ioana Popan
Monica Avram
Codruța Măriuță
Daniela Floroian
Daniela Floroian
Daniela Floroian
Liudmila Cioflică
Claudia Bolca

Daniela Floroian
Daniela Floroian
Liudmila Cioflică
Claudia Bolca

Monica Avram
Codruța Măriuță
Daniela Floroian
Daniela Floroian
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18.06.2020
18.06.2020

1.15 Bibliovaliza
7.12 Manager

FATA MOȘULUI CEA ÎNȚELEAPTĂ – poveste populară
Program BJA și măsuri speciale de funcționare

Liudmila Cioflică
Claudia Bolca

19.06.2020
19.06.2020
19.06.2020
19.06.2020
19.06.2020
19.06.2020
19.06.2020
19.06.2020
19.06.2020

1.10 Împrumut carte la sediu şi filiale
1.10 Împrumut carte la sediu şi filiale
5.8 Bibliografie locală
11.1 Biblioteca virală
1 Users
8.4 Memoria culturală a locului
5.8 Bibliografie locală
1.10 Împrumut carte la sediu şi filiale

*** CITATUL ZILEI
Recomandarea zilei pentru copii
Recomandarea zilei
Știați că…
*** UN ZÂMBET PE ZI
*** REȚETA ZILEI :Chef Toma
REZUMATUL SĂPTĂMÂNII
ANIVERSĂRILE ZILEI
Ai vizionat filmul? Noi îţi recomandăm cartea! Discursul
regelui.
Marian Coman despre farmecul literaturii SF.
***Scrie și vorbește corect, românește!
*** CÂNTECUL ZILEI - VARA – Antonio Vivaldi
Dosar de presă
TILL EULENSPIEGEL – poveste populară germană
Program BJA și măsuri speciale de funcționare

Monica Avram
Liudmila Cioflică
Monica Avram
Ioana Popan
Roxana Dad
Daniela Floroian
Daniela Floroian
Ioana Popan
Monica Avram

19.06.2020
19.06.2020
19.06.2020
19.06.2020
19.06.2020
19.06.2020

1.17 SF Fantasy&Horror Club Alba
11.1 Biblioteca virală
11.1 Biblioteca virală
7.8 Biroul de marketing și PR
1.15 Bibliovaliza
7.12 Manager

22.06.2020
22.06.2020
22.06.2020
22.06.2020
22.06.2020
22.06.2020
22.06.2020
22.06.2020
22.06.2020

1.10 Împrumut carte la sediu şi filiale
1.10 Împrumut carte la sediu şi filiale
5.8 Bibliografie locală
11.1 Biblioteca virală
1 Users
8.4 Memoria culturală a locului
1.10 Împrumut carte la sediu şi filiale
4.8 Verbum

*** CITATUL ZILEI
Recomandarea zilei pentru copii
Recomandarea zilei
Știați că…
*** UN ZÂMBET PE ZI
*** REȚETA ZILEI :Ciorbă de burtă
110 ANI DE LA PRIMUL ZBOR AL LUI Aurel VLAICU
Ai vizionat filmul? Noi îţi recomandăm cartea! Cireșarii
Versurile Dianei Ganga, membră a cercului de scriere
creativă Verbum
***Scrie și vorbește corect, românește!
*** CARTEA ZILEI – ANTOLOGIE LITERARĂ
CELE TREI DORINȚE de Charles Perrault
Program BJA și măsuri speciale de funcționare

Monica Avram
Liudmila Cioflică
Monica Avram
Ioana Popan
Roxana Dad
Daniela Floroian
Daniela Floroian
Monica Avram
Luiza Pop

22.06.2020
22.06.2020
22.06.2020
22.06.2020

11.1 Biblioteca virală
11.1 Biblioteca virală
1.15 Bibliovaliza
7.12 Manager

23.06.2020
23.06.2020
23.06.2020
23.06.2020
23.06.2020
23.06.2020
23.06.2020

1.10 Împrumut carte la sediu şi filiale
1.10 Împrumut carte la sediu şi filiale
5.8 Bibliografie locală
11.1 Biblioteca virală
1 Users
8.4 Memoria culturală a locului

Monica Avram
Liudmila Cioflică
Monica Avram
Ioana Popan
Roxana Dad
Daniela Floroian
Daniela Floroian

11.1 Biblioteca virală
11.1 Biblioteca virală
1.15 Bibliovaliza
7.12 Manager

*** CITATUL ZILEI
Recomandarea zilei pentru copii
Recomandarea zilei
Știați că…
*** UN ZÂMBET PE ZI
*** REȚETA ZILEI :Ciocănele crocante la cuptor
UN CASTEL ÎN RUINĂ DEVENIT CENTRUL CULTURAL
CASTEL SÂNCRAI
Ai vizionat filmul? Noi îţi recomandăm cartea! Un motan
pe nume Bob
***Scrie și vorbește corect, românește!
Regulamentul Concursului de literatură satirico-umoristică
PRINȚUL ȘI CERȘETORUL – poveste populară rusească
Program BJA și măsuri speciale de funcționare

23.06.2020

1.10 Împrumut carte la sediu şi filiale

23.06.2020
23.06.2020
23.06.2020
23.06.2020
24.06.2020
24.06.2020
24.06.2020
24.06.2020
24.06.2020
24.06.2020
24.06.2020
24.06.2020
24.06.2020
24.06.2020

1.10 Împrumut carte la sediu şi filiale
1.10 Împrumut carte la sediu şi filiale
5.8 Bibliografie locală
11.1 Biblioteca virală
1 Users
8.4 Memoria culturală a locului
5.8 Bibliografie locală
1.10 Împrumut carte la sediu şi filiale
11.1 Biblioteca virală

*** CITATUL ZILEI
Recomandarea zilei pentru copii
Recomandarea zilei
Știați că…
*** UN ZÂMBET PE ZI
*** REȚETA ZILEI :Trandafiri a la rose
OCTAVIAN GOGA – ALBUM DE FAMILIE
ANIVERSĂRILE ZILEI
Ai vizionat filmul? Noi îţi recomandăm cartea! Parfumul
***Scrie și vorbește corect, românește!

Monica Avram
Liudmila Cioflică
Monica Avram
Ioana Popan
Roxana Dad
Daniela Floroian
Daniela Floroian
Ioana Popan
Monica Avram
Daniela Floroian

Luiza Pop
Daniela Floroian
Daniela Floroian
Daniela Floroian
Liudmila Cioflică
Claudia Bolca

Daniela Floroian
Daniela Floroian
Liudmila Cioflică
Claudia Bolca

Monica Avram
Daniela Floroian
Claudia Bolca
Liudmila Cioflică
Claudia Bolca
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24.06.2020
24.06.2020
24.06.2020

5.11 RomânIA tradițională
1.15 Bibliovaliza
7.12 Manager

24 iunie – ZIUA INTERNAȚIONALĂ A IEI
PAPUCII GÂNSACULUI – poveste populară
Program BJA și măsuri speciale de funcționare

Daniela Floroian
Liudmila Cioflică
Claudia Bolca

25.06.2020
25.06.2020
25.06.2020
25.06.2020
25.06.2020
25.06.2020
25.06.2020

1.10 Împrumut carte la sediu şi filiale
1.10 Împrumut carte la sediu şi filiale
5.8 Bibliografie locală
11.1 Biblioteca virală
1 Users
8.4 Memoria culturală a locului

*** CITATUL ZILEI
Recomandarea zilei pentru copii
Recomandarea zilei
Știați că…
*** UN ZÂMBET PE ZI
*** REȚETA ZILEI :Legume la cuptor cu ierburi aromatice
OCTAVIAN BÂRLEA, o personalitate mai puțin cunoscută
a județului Alba
ANIVERSĂRILE ZILEI
Ai vizionat filmul? Noi îţi recomandăm cartea! Împăratul
muștelor
***Scrie și vorbește corect, românește!
Și tu poți învăța să fii calm în situații de criză
CHICHIBIO ȘI COCORUL – poveste populară italiană
Program BJA și măsuri speciale de funcționare

Monica Avram
Liudmila Cioflică
Monica Avram
Ioana Popan
Roxana Dad
Monica Avram
Daniela Floroian

25.06.2020
25.06.2020

5.8 Bibliografie locală
1.10 Împrumut carte la sediu şi filiale

25.06.2020
25.06.2020
25.06.2020
25.06.2020

11.1 Biblioteca virală
11.1 Biblioteca virală
1.15 Bibliovaliza
7.12 Manager

26.06.2020
26.06.2020
26.06.2020
26.06.2020
26.06.2020
26.06.2020
26.06.2020
26.06.2020
26.06.2020

1.10 Împrumut carte la sediu şi filiale
1.10 Împrumut carte la sediu şi filiale
5.8 Bibliografie locală
11.1 Biblioteca virală
1 Users
8.4 Memoria culturală a locului
5.8 Bibliografie locală
1.10 Împrumut carte la sediu şi filiale

*** CITATUL ZILEI
Recomandarea zilei pentru copii
Recomandarea zilei
Știați că…
*** UN ZÂMBET PE ZI
*** REȚETA ZILEI :Chef Toma
REZUMATUL SĂPTĂMÂNII
ANIVERSĂRILE ZILEI
Ai vizionat filmul? Noi îţi recomandăm cartea! Ultimul
mohican
***Scrie și vorbește corect, românește!
Regulamentul donație carte/periodice al Bibliotecii
Județene „Lucian Blaga” Alba
DRAGONUL ROȘU – poveste populară chineză
Program BJA și măsuri speciale de funcționare

Monica Avram
Liudmila Cioflică
Monica Avram
Ioana Popan
Roxana Dad
Daniela Floroian
Daniela Floroian
Ioana Popan
Monica Avram

26.06.2020
26.06.2020

11.1 Biblioteca virală
7.12 Manager

26.06.2020
26.06.2020

1.15 Bibliovaliza
7.12 Manager

29.06.2020
29.06.2020
29.06.2020
29.06.2020
29.06.2020
29.06.2020
29.06.2020

1.10 Împrumut carte la sediu şi filiale
1.10 Împrumut carte la sediu şi filiale
5.8 Bibliografie locală
11.1 Biblioteca virală
1 Users
8.4 Memoria culturală a locului

Monica Avram
Liudmila Cioflică
Monica Avram
Ioana Popan
Roxana Dad
Daniela Floroian
Daniela Floroian

1.15 Bibliovaliza
7.12 Manager

*** CITATUL ZILEI
Recomandarea zilei pentru copii
Recomandarea zilei
Știați că…
*** UN ZÂMBET PE ZI
*** REȚETA ZILEI :Ouă umplute cu cremă de brânză
STATU LA VASE ÎN LUNEA PAȘTELUI, un obicei vechi,
păstrat încă la Șugag
ANIVERSĂRILE ZILEI
Ai vizionat filmul? Noi îţi recomandăm cartea! Enigma
Otiliei
***Scrie și vorbește corect, românește!
Cărți noi achiziționate de Biblioteca Județeană „Lucian
Blaga” Alba
IEPURELE ȘI ARICIUL de Frații Grimm
Program BJA și măsuri speciale de funcționare

29.06.2020
29.06.2020

5.8 Bibliografie locală
1.10 Împrumut carte la sediu şi filiale

29.06.2020
29.06.2020

11.1 Biblioteca virală
2.1 Achiziție carte

29.06.2020
29.06.2020
30.06.2020
30.06.2020
30.06.2020
30.06.2020
30.06.2020
30.06.2020
30.06.2020

1.10 Împrumut carte la sediu şi filiale
1.10 Împrumut carte la sediu şi filiale
5.8 Bibliografie locală
11.1 Biblioteca virală
1 Users
8.4 Memoria culturală a locului

*** CITATUL ZILEI
Recomandarea zilei pentru copii
Recomandarea zilei
Știați că…
*** UN ZÂMBET PE ZI
*** REȚETA ZILEI :Supă de găină cu găluște de griș
Personalități ale Blajului: regizorul Mircea Moldovan

Monica Avram
Liudmila Cioflică
Monica Avram
Ioana Popan
Roxana Dad
Daniela Floroian
Daniela Floroian

Ioana Popan
Monica Avram
Daniela Floroian
Luiza Pop
Liudmila Cioflică
Claudia Bolca

Daniela Floroian
Silvan Stâncel
Liudmila Cioflică
Claudia Bolca

Ioana Popan
Monica Avram
Daniela Floroian
Codruța Măriuță
Liudmila Cioflică
Claudia Bolca
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30.06.2020

1.10 Împrumut carte la sediu şi filiale

30.06.2020
30.06.2020

11.1 Biblioteca virală
1.15 Bibliovaliza

30.06.2020

7.12 Manager

1.07.2020
1.07.2020
1.07.2020
1.07.2020
1.07.2020
1.07.2020
1.07.2020
1.07.2020
1.07.2020

1.10 Împrumut carte la sediu şi filiale
1.10 Împrumut carte la sediu şi filiale
5.8 Bibliografie locală
11.1 Biblioteca virală
1 Users
8.4 Memoria culturală a locului
5.8 Bibliografie locală
1.10 Împrumut carte la sediu şi filiale

1.07.2020
1.07.2020
1.07.2020

11.1 Biblioteca virală
1.15 Bibliovaliza
7.12 Manager

2.07.2020
2.07.2020
2.07.2020
2.07.2020
2.07.2020
2.07.2020
2.07.2020
2.07.2020
2.07.2020
2.07.2020
2.07.2020

1.10 Împrumut carte la sediu şi filiale
1.10 Împrumut carte la sediu şi filiale
11.1 Biblioteca virală
5.8 Bibliografie locală
11.1 Biblioteca virală
1 Users
8.4 Memoria culturală a locului
5.8 Bibliografie locală
1.10 Împrumut carte la sediu şi filiale
11.1 Biblioteca virală
1.15 Bibliovaliza

2.07.2020

7.12 Manager

3.07.2020
3.07.2020
3.07.2020
3.07.2020
3.07.2020
3.07.2020
3.07.2020
3.07.2020
3.07.2020

1.10 Împrumut carte la sediu şi filiale
1.10 Împrumut carte la sediu şi filiale
11.1 Biblioteca virală
5.8 Bibliografie locală
11.1 Biblioteca virală
1 Users
8.4 Memoria culturală a locului
5.8 Bibliografie locală
1.10 Împrumut carte la sediu şi filiale

3.07.2020
3.07.2020
3.07.2020

11.1 Biblioteca virală
1.15 Bibliovaliza
7.12 Manager

6.07.2020
6.07.2020
6.07.2020
6.07.2020
6.07.2020
6.07.2020
6.07.2020
6.07.2020

1.10 Împrumut carte la sediu şi filiale
1.10 Împrumut carte la sediu şi filiale
11.1 Biblioteca virală
5.8 Bibliografie locală
11.1 Biblioteca virală
1 Users
8.4 Memoria culturală a locului
1.10 Împrumut carte la sediu şi filiale

6.07.2020
6.07.2020

11.1 Biblioteca virală
1.15 Bibliovaliza

Ai vizionat filmul? Noi îţi recomandăm cartea! Zbor
deasupra unui cuib de cuci
***Scrie și vorbește corect, românește!
ȘOARECELE DE LA ORAȘ ȘI ȘOARECELE DE LA
ȚARĂ – după La Fontaine
Program BJA și măsuri speciale de funcționare

Monica Avram

*** CITATUL ZILEI
Recomandarea zilei pentru copii
Recomandarea zilei
Știați că…
*** UN ZÂMBET PE ZI
*** REȚETA ZILEI : Cotlete de porc cu ierburi aromatice
Rimetea – perla Apusenilor
ANIVERSĂRILE ZILEI
Ai vizionat filmul? Noi îţi recomandăm cartea! La răsărit
de Eden
***Scrie și vorbește corect, românește!
FETIȚA ÎNȚELEAPTĂ – poveste populară rusească
Program BJA și măsuri speciale de funcționare

Monica Avram
Liudmila Cioflică
Monica Avram
Ioana Popan
Roxana Dad
Monica Avram
Daniela Floroian
Ioana Popan
Monica Avram

Recomandarea zilei
Recomandarea zilei pentru copii
*** CITATUL ZILEI
Știați că…
*** UN ZÂMBET PE ZI
*** REȚETA ZILEI : Clătite
CASELE DE PIATRĂ DE LA CERU BĂCĂINȚI
ANIVERSĂRILE ZILEI
Ai vizionat filmul? Noi îţi recomandăm cartea! Firma
***Scrie și vorbește corect, românește!
CUM AU APĂRUT PĂSĂRILE CU PENAJ VIU COLORAT
– poveste populară din America de Sud
Program BJA și măsuri speciale de funcționare

Monica Avram
Liudmila Cioflică
Monica Avram
Ioana Popan
Roxana Dad
Monica Avram
Daniela Floroian
Ioana Popan
Monica Avram
Daniela Floroian
Liudmila Cioflică

Recomandarea zilei
Recomandarea zilei pentru copii
*** CITATUL ZILEI
Știați că…
*** UN ZÂMBET PE ZI
*** REȚETA ZILEI : Chef COSMIN TOMA
REZUMATUL SĂPTĂMÂNII
ANIVERSĂRILE ZILEI
Ai vizionat filmul? Noi îţi recomandăm cartea! Vrăjitoarele
din Eastwick
***Scrie și vorbește corect, românește!
VRĂBIUȚA – poveste populară japoneză
Program BJA și măsuri speciale de funcționare

Monica Avram
Liudmila Cioflică
Monica Avram
Ioana Popan
Roxana Dad
Daniela Floroian
Daniela Floroian
Ioana Popan
Monica Avram

Recomandarea zilei
Recomandarea zilei pentru copii
*** CITATUL ZILEI
Știați că…
*** UN ZÂMBET PE ZI
*** REȚETA ZILEI : Ciorbă rădăuțeană
ION BIANU-părintele biblioteconomiei
Ai vizionat filmul? Noi îţi recomandăm cartea! Cel mai
iubit dintre pământeni
***Scrie și vorbește corect, românește!
VULPEA ȘI BARZA – adaptare după La Fontaine

Monica Avram
Liudmila Cioflică
Monica Avram
Ioana Popan
Roxana Dad
Monica Avram
Daniela Floroian
Monica Avram

Daniela Floroian
Liudmila Cioflică
Claudia Bolca

Daniela Floroian
Liudmila Cioflică
Claudia Bolca

Claudia Bolca

Daniela Floroian
Liudmila Cioflică
Claudia Bolca

Daniela Floroian
Liudmila Cioflică
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6.07.2020

7.12 Manager

Program BJA și măsuri speciale de funcționare

Claudia Bolca

7.07.2020
7.07.2020
7.07.2020
7.07.2020
7.07.2020
7.07.2020
7.07.2020
7.07.2020
7.07.2020

1.10 Împrumut carte la sediu şi filiale
1.10 Împrumut carte la sediu şi filiale
11.1 Biblioteca virală
5.8 Bibliografie locală
11.1 Biblioteca virală
1 Users
8.4 Memoria culturală a locului
5.8 Bibliografie locală
1.10 Împrumut carte la sediu şi filiale

Monica Avram
Liudmila Cioflică
Monica Avram
Ioana Popan
Roxana Dad
Monica Avram
Daniela Floroian
Ioana Popan
Monica Avram

7.07.2020
7.07.2020
7.07.2020

11.1 Biblioteca virală
1.15 Bibliovaliza
7.12 Manager

Recomandarea zilei
Recomandarea zilei pentru copii
*** CITATUL ZILEI
Știați că…
*** UN ZÂMBET PE ZI
*** REȚETA ZILEI : Sărmăluțe în foi de viță de vie
CĂRȚI, TIPOGRAFI ȘI TIPOGRAFII LA ALBA IULIA
ANIVERSĂRILE ZILEI
Ai vizionat filmul? Noi îţi recomandăm cartea! La răscruce
de vânturi
***Scrie și vorbește corect, românește!
GRAURUL CÂNTĂREȚ – după Esop
Program BJA și măsuri speciale de funcționare

8.07.2020
8.07.2020
8.07.2020
8.07.2020
8.07.2020
8.07.2020
8.07.2020
8.07.2020
8.07.2020

1.10 Împrumut carte la sediu şi filiale
1.10 Împrumut carte la sediu şi filiale
11.1 Biblioteca virală
5.8 Bibliografie locală
11.1 Biblioteca virală
1 Users
8.4 Memoria culturală a locului
5.8 Bibliografie locală
1.10 Împrumut carte la sediu şi filiale

Monica Avram
Liudmila Cioflică
Monica Avram
Ioana Popan
Roxana Dad
Monica Avram
Daniela Floroian
Ioana Popan
Monica Avram

8.07.2020
8.07.2020
8.07.2020

11.1 Biblioteca virală
1.15 Bibliovaliza
7.12 Manager

Recomandarea zilei
Recomandarea zilei pentru copii
*** CITATUL ZILEI
Știați că…
*** UN ZÂMBET PE ZI
*** REȚETA ZILEI : Prăjitură cu vișine
CRUCILE DIN APUSENI, între legendă și adevăr
ANIVERSĂRILE ZILEI
Ai vizionat filmul? Noi îţi recomandăm cartea! Din inima
Africii
***Scrie și vorbește corect, românește!
SACUL CU POVEȘTI – poveste populară din Gambodgia
Program BJA și măsuri speciale de funcționare

9.07.2020
9.07.2020
9.07.2020
9.07.2020
9.07.2020
9.07.2020
9.07.2020
9.07.2020
9.07.2020

1.10 Împrumut carte la sediu şi filiale
1.10 Împrumut carte la sediu şi filiale
11.1 Biblioteca virală
5.8 Bibliografie locală
11.1 Biblioteca virală
1 Users
8.4 Memoria culturală a locului
5.8 Bibliografie locală
1.10 Împrumut carte la sediu şi filiale

Monica Avram
Liudmila Cioflică
Monica Avram
Ioana Popan
Roxana Dad
Monica Avram
Daniela Floroian
Ioana Popan
Monica Avram

9.07.2020
9.07.2020

11.1 Biblioteca virală
7.12 Manager

Recomandarea zilei
Recomandarea zilei pentru copii
*** CITATUL ZILEI
Știați că…
*** UN ZÂMBET PE ZI
*** REȚETA ZILEI : Float zmeură și biscuiți
CETATEA GREAVILOR de la Gârbova de Sebeș
ANIVERSĂRILE ZILEI
Ai vizionat filmul? Noi îţi recomandăm cartea! Jurnalul lui
Bridges Jones. Bridges Jones: La limita rațiunii
***Scrie și vorbește corect, românește!
Program BJA și măsuri speciale de funcționare

10.07.2020
10.07.2020
10.07.2020
10.07.2020
10.07.2020
10.07.2020
10.07.2020
10.07.2020
10.07.2020
10.07.2020
10.07.2020

1.10 Împrumut carte la sediu şi filiale
1.10 Împrumut carte la sediu şi filiale
11.1 Biblioteca virală
5.8 Bibliografie locală
11.1 Biblioteca virală
8.4 Memoria culturală a locului
5.8 Bibliografie locală
1.10 Împrumut carte la sediu şi filiale
11.1 Biblioteca virală
1 Users
7.12 Manager

Recomandarea zilei
Recomandarea zilei pentru copii
*** CITATUL ZILEI
Știați că…
*** UN ZÂMBET PE ZI
REZUMATUL SĂPTĂMÂNII
ANIVERSĂRILE ZILEI
Ai vizionat filmul? Noi îţi recomandăm cartea! Ghepardul
***Scrie și vorbește corect, românește!
*** REȚETA ZILEI : Humus
Program BJA și măsuri speciale de funcționare

Monica Avram
Liudmila Cioflică
Monica Avram
Ioana Popan
Roxana Dad
Daniela Floroian
Ioana Popan
Monica Avram
Daniela Floroian
Monica Avram
Claudia Bolca

13.07.2020
13.07.2020
13.07.2020
13.07.2020
13.07.2020

1.10 Împrumut carte la sediu şi filiale
1.10 Împrumut carte la sediu şi filiale
11.1 Biblioteca virală
5.8 Bibliografie locală
11.1 Biblioteca virală

Recomandarea zilei
Recomandarea zilei pentru copii
*** CITATUL ZILEI
Știați că…
*** UN ZÂMBET PE ZI

Monica Avram
Liudmila Cioflică
Monica Avram
Ioana Popan
Roxana Dad

Daniela Floroian
Liudmila Cioflică
Claudia Bolca

Daniela Floroian
Liudmila Cioflică
Claudia Bolca

Daniela Floroian
Claudia Bolca
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13.07.2020
13.07.2020

1 Users
8.4 Memoria culturală a locului

*** REȚETA ZILEI : Ciorbă de cartofi cu afumătură
Orașul Zlatna – una dintre cele mai vechi și pitorești
localități din județul Alba
ANIVERSĂRILE ZILEI
Ai vizionat filmul? Noi îţi recomandăm cartea! Dumbrava
minunată
***Scrie și vorbește corect, românește!
COCOȘUL, PISICA ȘI ȘORICELUL de Lev Tolstoi
Program BJA și măsuri speciale de funcționare

Monica Avram
Daniela Floroian

13.07.2020
13.07.2020

5.8 Bibliografie locală
1.10 Împrumut carte la sediu şi filiale

13.07.2020
13.07.2020
13.07.2020

11.1 Biblioteca virală
1.15 Bibliovaliza
7.12 Manager

14.07.2020
14.07.2020
14.07.2020
14.07.2020
14.07.2020
14.07.2020
14.07.2020
14.07.2020

1.10 Împrumut carte la sediu şi filiale
1.10 Împrumut carte la sediu şi filiale
11.1 Biblioteca virală
5.8 Bibliografie locală
11.1 Biblioteca virală
1 Users
8.4 Memoria culturală a locului
1.10 Împrumut carte la sediu şi filiale

Recomandarea zilei
Recomandarea zilei pentru copii
*** CITATUL ZILEI
Știați că…
*** UN ZÂMBET PE ZI
*** REȚETA ZILEI : File de pește luna la grătar
Împodobitul capului, element identitar în spațiul românesc
Ai vizionat filmul? Noi îţi recomandăm cartea! Regii
blestemați
***Scrie și vorbește corect, românește!
CIOARA ÎNGÂMFATĂ adaptare după Esop
Program BJA și măsuri speciale de funcționare

Monica Avram
Liudmila Cioflică
Monica Avram
Ioana Popan
Roxana Dad
Monica Avram
Daniela Floroian
Monica Avram

14.07.2020
14.07.2020
14.07.2020

11.1 Biblioteca virală
1.15 Bibliovaliza
7.12 Manager

15.07.2020
15.07.2020
15.07.2020
15.07.2020
15.07.2020
15.07.2020
15.07.2020
15.07.2020
15.07.2020

1.10 Împrumut carte la sediu şi filiale
1.10 Împrumut carte la sediu şi filiale
11.1 Biblioteca virală
5.8 Bibliografie locală
11.1 Biblioteca virală
1 Users
8.4 Memoria culturală a locului
5.8 Bibliografie locală
1.10 Împrumut carte la sediu şi filiale

Recomandarea zilei
Recomandarea zilei pentru copii
*** CITATUL ZILEI
Știați că…
*** UN ZÂMBET PE ZI
*** REȚETA ZILEI : Tort Pădurea Neagră
Alba Iulia – o pagină de istorie nescrisă
ANIVERSĂRILE ZILEI
Ai vizionat filmul? Noi îţi recomandăm cartea! Kramer
contra Kramer
***Scrie și vorbește corect, românește!
ȚĂRANUL ȘI ȘARPELE după Esop
Program BJA și măsuri speciale de funcționare

Monica Avram
Liudmila Cioflică
Monica Avram
Ioana Popan
Roxana Dad
Monica Avram
Daniela Floroian
Ioana Popan
Monica Avram

15.07.2020
15.07.2020
15.07.2020

11.1 Biblioteca virală
1.15 Bibliovaliza
7.12 Manager

16.07.2020
16.07.2020
16.07.2020
16.07.2020
16.07.2020
16.07.2020
16.07.2020
16.07.2020
16.07.2020

1.10 Împrumut carte la sediu şi filiale
1.10 Împrumut carte la sediu şi filiale
11.1 Biblioteca virală
5.8 Bibliografie locală
11.1 Biblioteca virală
1 Users
8.4 Memoria culturală a locului
5.8 Bibliografie locală
1.10 Împrumut carte la sediu şi filiale

Monica Avram
Liudmila Cioflică
Monica Avram
Ioana Popan
Roxana Dad
Monica Avram
Daniela Floroian
Ioana Popan
Monica Avram

11.1 Biblioteca virală
1.15 Bibliovaliza
7.12 Manager

Recomandarea zilei
Recomandarea zilei pentru copii
*** CITATUL ZILEI
Știați că…
*** UN ZÂMBET PE ZI
*** REȚETA ZILEI : Papricaș de pui cu găluște
TEZAURELE ALBEI
ANIVERSĂRILE ZILEI
Ai vizionat filmul? Noi îţi recomandăm cartea! Fata din
tren
***Scrie și vorbește corect, românește!
NEVĂSTUICA POFTICIOASĂ după La Fontaine
Program BJA și măsuri speciale de funcționare

16.07.2020
16.07.2020
16.07.2020
17.07.2020
17.07.2020
17.07.2020
17.07.2020
17.07.2020
17.07.2020
17.07.2020
17.07.2020
17.07.2020

1.10 Împrumut carte la sediu şi filiale
1.10 Împrumut carte la sediu şi filiale
11.1 Biblioteca virală
5.8 Bibliografie locală
11.1 Biblioteca virală
1 Users
8.4 Memoria culturală a locului
5.8 Bibliografie locală
1.10 Împrumut carte la sediu şi filiale

Recomandarea zilei
Recomandarea zilei pentru copii
*** CITATUL ZILEI
Știați că…
*** UN ZÂMBET PE ZI
*** REȚETA ZILEI : Ciorbă de cartofi cu afumătură
REZUMATUL SĂPTĂMÂNII
ANIVERSĂRILE ZILEI
Ai vizionat filmul? Noi îţi recomandăm cartea! Dumbrava

Monica Avram
Liudmila Cioflică
Monica Avram
Ioana Popan
Roxana Dad
Daniela Floroian
Daniela Floroian
Ioana Popan
Monica Avram

Ioana Popan
Monica Avram
Daniela Floroian
Liudmila Cioflică
Claudia Bolca

Daniela Floroian
Liudmila Cioflică
Claudia Bolca

Daniela Floroian
Liudmila Cioflică
Claudia Bolca

Daniela Floroian
Liudmila Cioflică
Claudia Bolca
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17.07.2020
17.07.2020
17.07.2020

11.1 Biblioteca virală
1.15 Bibliovaliza
7.12 Manager

minunată
***Scrie și vorbește corect, românește!
COCOȘUL, PISICA ȘI ȘORICELUL de Lev Tolstoi
Program BJA și măsuri speciale de funcționare

Daniela Floroian
Liudmila Cioflică
Claudia Bolca

20.07.2020
20.07.2020
20.07.2020
20.07.2020
20.07.2020
20.07.2020
20.07.2020
20.07.2020
20.07.2020
20.07.2020
20.07.2020
20.07.2020
20.07.2020

1.10 Împrumut carte la sediu şi filiale
1.10 Împrumut carte la sediu şi filiale
11.1 Biblioteca virală
5.8 Bibliografie locală
11.1 Biblioteca virală
1 Users
8.4 Memoria culturală a locului
5.8 Bibliografie locală
1.10 Împrumut carte la sediu şi filiale
8.12 Monumentele literaturii române
11.1 Biblioteca virală
1.15 Bibliovaliza
7.12 Manager

Recomandarea zilei
Recomandarea zilei pentru copii
*** CITATUL ZILEI
Știați că…
*** UN ZÂMBET PE ZI
*** REȚETA ZILEI : Ciorbă de roșii
Marea invazie mongolă a ajuns și la Alba Iulia
ANIVERSĂRILE ZILEI
Ai vizionat filmul? Noi îţi recomandăm cartea! Cititorul
Omagiu lui Adrian Păunescu
***Scrie și vorbește corect, românește!
BÂTLANUL ȘI BIVOLUL – poveste populară filipineză
Program BJA și măsuri speciale de funcționare

Monica Avram
Liudmila Cioflică
Monica Avram
Ioana Popan
Roxana Dad
Daniela Floroian
Daniela Floroian
Ioana Popan
Monica Avram
Ioana Popan
Daniela Floroian
Liudmila Cioflică
Claudia Bolca

21.07.2020
21.07.2020
21.07.2020
21.07.2020
21.07.2020
21.07.2020
21.07.2020
21.07.2020
21.07.2020
21.07.2020
21.07.2020

Recomandarea zilei
Recomandarea zilei pentru copii
*** CITATUL ZILEI
Știați că…
*** UN ZÂMBET PE ZI
*** REȚETA ZILEI : Ghiveci de legume
SAMOILĂ MÂRZA, singurul fotograf al Marii Uniri
ANIVERSĂRILE ZILEI
Ai vizionat filmul? Noi îţi recomandăm cartea! Chirițele
***Scrie și vorbește corect, românește!
Georgiana Vlădulescu, blogger de carte la 1.17 SF,
Fantasy & Horror Club Alba
LACUL CU PEȘTI DE AUR – poveste populară rusească
Program BJA și măsuri speciale de funcționare

Monica Avram
Liudmila Cioflică
Monica Avram
Ioana Popan
Roxana Dad
Daniela Floroian
Daniela Floroian
Ioana Popan
Monica Avram
Daniela Floroian
Luiza Pop

21.07.2020
21.07.2020

1.10 Împrumut carte la sediu şi filiale
1.10 Împrumut carte la sediu şi filiale
11.1 Biblioteca virală
5.8 Bibliografie locală
11.1 Biblioteca virală
1 Users
8.4 Memoria culturală a locului
5.8 Bibliografie locală
1.10 Împrumut carte la sediu şi filiale
11.1 Biblioteca virală
1.17 SF, Fantasy & Horror Club
Alba
1.15 Bibliovaliza
7.12 Manager

22.07.2020
22.07.2020
22.07.2020
22.07.2020
22.07.2020
22.07.2020
22.07.2020
22.07.2020
22.07.2020

1.10 Împrumut carte la sediu şi filiale
1.10 Împrumut carte la sediu şi filiale
11.1 Biblioteca virală
5.8 Bibliografie locală
11.1 Biblioteca virală
1 Users
8.4 Memoria culturală a locului
5.8 Bibliografie locală
1.10 Împrumut carte la sediu şi filiale

Monica Avram
Liudmila Cioflică
Monica Avram
Ioana Popan
Roxana Dad
Daniela Floroian
Daniela Floroian
Ioana Popan
Monica Avram

22.07.2020
22.07.2020
22.07.2020

11.1 Biblioteca virală
1.15 Bibliovaliza
7.12 Manager

Recomandarea zilei
Recomandarea zilei pentru copii
*** CITATUL ZILEI
Știați că…
*** UN ZÂMBET PE ZI
*** REȚETA ZILEI : Spumă de zmeură
Tărgul de fete de pe Muntele Găina
ANIVERSĂRILE ZILEI
Ai vizionat filmul? Noi îţi recomandăm cartea! J. Reacher:
Să nu te întorci niciodată
***Scrie și vorbește corect, românește!
ULTIMA TURTĂ – poveste populară chineză
Program BJA și măsuri speciale de funcționare

23.07.2020
23.07.2020
23.07.2020
23.07.2020
23.07.2020
23.07.2020
23.07.2020

1.10 Împrumut carte la sediu şi filiale
1.10 Împrumut carte la sediu şi filiale
11.1 Biblioteca virală
5.8 Bibliografie locală
11.1 Biblioteca virală
1 Users
8.4 Memoria culturală a locului

Monica Avram
Liudmila Cioflică
Monica Avram
Ioana Popan
Roxana Dad
Daniela Floroian
Daniela Floroian

23.07.2020
23.07.2020

5.8 Bibliografie locală
1.10 Împrumut carte la sediu şi filiale

23.07.2020

11.1 Biblioteca virală

Recomandarea zilei
Recomandarea zilei pentru copii
*** CITATUL ZILEI
Știați că…
*** UN ZÂMBET PE ZI
*** REȚETA ZILEI : Tocană de bureți
Profesorul AVRAM CRISTEA, rugul aprins al culturii
județului Alba
ANIVERSĂRILE ZILEI
Ai vizionat filmul? Noi îţi recomandăm cartea! E.T.
Extraterestrul
***Scrie și vorbește corect, românește!

Liudmila Cioflică
Claudia Bolca

Daniela Floroian
Liudmila Cioflică
Claudia Bolca

Ioana Popan
Monica Avram
Daniela Floroian
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23.07.2020

1.15 Bibliovaliza

UN CLOPOȚEL PENTRU PISICĂ adaptare după La
Fontaine
Program BJA și măsuri speciale de funcționare

Liudmila Cioflică

23.07.2020

7.12 Manager

24.07.2020
24.07.2020
24.07.2020
24.07.2020
24.07.2020
24.07.2020
24.07.2020
24.07.2020
24.07.2020

1.10 Împrumut carte la sediu şi filiale
1.10 Împrumut carte la sediu şi filiale
11.1 Biblioteca virală
5.8 Bibliografie locală
11.1 Biblioteca virală
1 Users
8.4 Memoria culturală a locului
5.8 Bibliografie locală
1.10 Împrumut carte la sediu şi filiale

Monica Avram
Liudmila Cioflică
Monica Avram
Ioana Popan
Roxana Dad
Daniela Floroian
Daniela Floroian
Ioana Popan
Monica Avram

11.1 Biblioteca virală
1.15 Bibliovaliza
7.12 Manager

Recomandarea zilei
Recomandarea zilei pentru copii
*** CITATUL ZILEI
Știați că…
*** UN ZÂMBET PE ZI
*** REȚETA ZILEI : Chef Toma
REZUMATUL SĂPTĂMÂNII
ANIVERSĂRILE ZILEI
Ai vizionat filmul? Noi îţi recomandăm cartea! Numele
trandafirului.
***Scrie și vorbește corect, românește!
PUFUL DE BANANIER – poveste populară birmaneză
Program BJA și măsuri speciale de funcționare

24.07.2020
24.07.2020
24.07.2020
27.07.2020
27.07.2020
27.07.2020
27.07.2020
27.07.2020
27.07.2020
27.07.2020
27.07.2020
27.07.2020
27.07.2020
27.07.2020
27.07.2020

1.10 Împrumut carte la sediu şi filiale
1.10 Împrumut carte la sediu şi filiale
11.1 Biblioteca virală
5.8 Bibliografie locală
11.1 Biblioteca virală
1 Users
8.4 Memoria culturală a locului
5.8 Bibliografie locală
1.10 Împrumut carte la sediu şi filiale
11.1 Biblioteca virală
1.15 Bibliovaliza
7.12 Manager

Recomandarea zilei
Recomandarea zilei pentru copii
*** CITATUL ZILEI
Știați că…
*** UN ZÂMBET PE ZI
*** REȚETA ZILEI : Ciorbă de urzici
Muzeul de științe ale naturii din Aiud
ANIVERSĂRILE ZILEI
Ai vizionat filmul? Noi îţi recomandăm cartea! Ion.
***Scrie și vorbește corect, românește!
CASA CU ACOPERIȘ VERDE
Program BJA și măsuri speciale de funcționare

Monica Avram
Liudmila Cioflică
Monica Avram
Ioana Popan
Roxana Dad
Daniela Floroian
Daniela Floroian
Ioana Popan
Monica Avram
Daniela Floroian
Liudmila Cioflică
Claudia Bolca

28.07.2020
28.07.2020
28.07.2020
28.07.2020
28.07.2020
28.07.2020
28.07.2020

1.10 Împrumut carte la sediu şi filiale
1.10 Împrumut carte la sediu şi filiale
11.1 Biblioteca virală
5.8 Bibliografie locală
11.1 Biblioteca virală
1 Users
8.4 Memoria culturală a locului

Monica Avram
Liudmila Cioflică
Monica Avram
Ioana Popan
Roxana Dad
Daniela Floroian
Daniela Floroian

28.07.2020
28.07.2020

5.8 Bibliografie locală
1.10 Împrumut carte la sediu şi filiale

28.07.2020
28.07.2020
28.07.2020

11.1 Biblioteca virală
1.15 Bibliovaliza
7.12 Manager

Recomandarea zilei
Recomandarea zilei pentru copii
*** CITATUL ZILEI
Știați că…
*** UN ZÂMBET PE ZI
*** REȚETA ZILEI : Tocană de dovlecei
Cultura PETREȘTI, regina ceramicii pictate din
Transilvania
ANIVERSĂRILE ZILEI
Ai vizionat filmul? Noi îţi recomandăm cartea! Bohemian
Rhapsody
***Scrie și vorbește corect, românește!
NISIPUL ȘI PIATRA – poveste populară arabă
Program BJA și măsuri speciale de funcționare

29.07.2020
29.07.2020
29.07.2020
29.07.2020
29.07.2020
29.07.2020
29.07.2020

1.10 Împrumut carte la sediu şi filiale
1.10 Împrumut carte la sediu şi filiale
11.1 Biblioteca virală
5.8 Bibliografie locală
11.1 Biblioteca virală
1 Users
8.4 Memoria culturală a locului

Monica Avram
Liudmila Cioflică
Monica Avram
Ioana Popan
Roxana Dad
Daniela Floroian
Daniela Floroian

29.07.2020
29.07.2020
29.07.2020
29.07.2020
29.07.2020

5.8 Bibliografie locală
1.10 Împrumut carte la sediu şi filiale
11.1 Biblioteca virală
1.15 Bibliovaliza
7.12 Manager

Recomandarea zilei
Recomandarea zilei pentru copii
*** CITATUL ZILEI
Știați că…
*** UN ZÂMBET PE ZI
*** REȚETA ZILEI : Ardei umpluți cu varză
Iezerul de La Ighiel, unul dintre cele mai pitorești lacuri
carstice din România
ANIVERSĂRILE ZILEI
Ai vizionat filmul? Noi îţi recomandăm cartea! Micul prinț
***Scrie și vorbește corect, românește!
IEPURELE ȘI ȚESTOASA după Esop
Program BJA și măsuri speciale de funcționare

Claudia Bolca

Daniela Floroian
Liudmila Cioflică
Claudia Bolca

Ioana Popan
Monica Avram
Daniela Floroian
Liudmila Cioflică
Claudia Bolca

Ioana Popan
Monica Avram
Daniela Floroian
Liudmila Cioflică
Claudia Bolca
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30.07.2020
30.07.2020
30.07.2020
30.07.2020
30.07.2020
30.07.2020
30.07.2020
30.07.2020

1.10 Împrumut carte la sediu şi filiale
1.10 Împrumut carte la sediu şi filiale
11.1 Biblioteca virală
5.8 Bibliografie locală
11.1 Biblioteca virală
1 Users
8.4 Memoria culturală a locului
1.10 Împrumut carte la sediu şi filiale

Monica Avram
Liudmila Cioflică
Monica Avram
Ioana Popan
Roxana Dad
Daniela Floroian
Daniela Floroian
Monica Avram

11.1 Biblioteca virală
1.15 Bibliovaliza
7.12 Manager

Recomandarea zilei
Recomandarea zilei pentru copii
*** CITATUL ZILEI
Știați că…
*** UN ZÂMBET PE ZI
*** REȚETA ZILEI : Frigănele
Eugen Handelsman – zâmbetul de la Alba Iulia
Ai vizionat filmul? Noi îţi recomandăm cartea! Atlasul
norilor
***Scrie și vorbește corect, românește!
CIOCÂRLIA ȘI LUPUL – poveste populară poloneză
Program BJA și măsuri speciale de funcționare

30.07.2020
30.07.2020
30.07.2020
31.07.2020
31.07.2020
31.07.2020
31.07.2020
31.07.2020
31.07.2020

1.10 Împrumut carte la sediu şi filiale
1.10 Împrumut carte la sediu şi filiale
11.1 Biblioteca virală
5.8 Bibliografie locală
11.1 Biblioteca virală
1 Users

Recomandarea zilei
Recomandarea zilei pentru copii
*** CITATUL ZILEI
Știați că…
*** UN ZÂMBET PE ZI
*** REȚETA ZILEI : Chef Toma

Monica Avram
Liudmila Cioflică
Monica Avram
Ioana Popan
Roxana Dad
Daniela Floroian

3.08.2020
3.08.2020

11.1 Biblioteca virală
5.8 Bibliografie locală

*** CITATUL ZILEI
Știați că…

Monica Avram
Ioana Popan

4.08.2020
4.08.2020
4.08.2020
4.08.2020
4.08.2020
4.08.2020
4.08.2020
4.08.2020
4.08.2020

1.10 Împrumut carte la sediu şi filiale
1.10 Împrumut carte la sediu şi filiale
11.1 Biblioteca virală
5.8 Bibliografie locală
11.1 Biblioteca virală
1 Users
8.4 Memoria culturală a locului
5.8 Bibliografie locală
1.10 Împrumut carte la sediu şi filiale

Monica Avram
Liudmila Cioflică
Monica Avram
Ioana Popan
Roxana Dad
Monica Avram
Daniela Floroian
Ioana Popan
Monica Avram

4.08.2020

11.1 Biblioteca virală

Recomandarea zilei
Recomandarea zilei pentru copii
*** CITATUL ZILEI
Știați că…
*** UN ZÂMBET PE ZI
*** REȚETA ZILEI : Salată grecească
Rezumatul săptămânii 27-31. 07.2020
ANIVERSĂRILE ZILEI
Ai vizionat filmul? Noi îţi recomandăm cartea! Maria și
marea – Radu Tudoran
***Scrie și vorbește corect, românește!

5.08.2020
5.08.2020
5.08.2020
5.08.2020
5.08.2020
5.08.2020
5.08.2020
5.08.2020
5.08.2020

1.10 Împrumut carte la sediu şi filiale
1.10 Împrumut carte la sediu şi filiale
11.1 Biblioteca virală
5.8 Bibliografie locală
11.1 Biblioteca virală
1 Users
8.4 Memoria culturală a locului
5.8 Bibliografie locală
1.10 Împrumut carte la sediu şi filiale

Monica Avram
Liudmila Cioflică
Monica Avram
Ioana Popan
Roxana Dad
Monica Avram
Daniela Floroian
Ioana Popan
Monica Avram

5.08.2020
5.08.2020
5.08.2020

11.1 Biblioteca virală
1.15 Bibliovaliza
7.12 Manager

Recomandarea zilei
Recomandarea zilei pentru copii
*** CITATUL ZILEI
Știați că…
*** UN ZÂMBET PE ZI
*** REȚETA ZILEI : Mini pizza din vinete
Alba Iulia – Memoria Urbis
ANIVERSĂRILE ZILEI
Ai vizionat filmul? Noi îţi recomandăm cartea! Departe de
lumea dezlănțuită
***Scrie și vorbește corect, românește!
CERBUL ÎNFUMURAT adaptare după La Fontaine
Program BJA și măsuri speciale de funcționare

6.08.2020
6.08.2020
6.08.2020
6.08.2020
6.08.2020
6.08.2020
6.08.2020
6.08.2020
6.08.2020
6.08.2020
6.08.2020

1.10 Împrumut carte la sediu şi filiale
1.10 Împrumut carte la sediu şi filiale
11.1 Biblioteca virală
5.8 Bibliografie locală
11.1 Biblioteca virală
1 Users
8.4 Memoria culturală a locului
5.8 Bibliografie locală
1.10 Împrumut carte la sediu şi filiale
11.1 Biblioteca virală
1.15 Bibliovaliza

Recomandarea zilei
Recomandarea zilei pentru copii
*** CITATUL ZILEI
Știați că…
*** UN ZÂMBET PE ZI
*** REȚETA ZILEI : Înghețată cu fructe de pădure
Turnul Studentului din Sebeș, între legendă și adevăr
ANIVERSĂRILE ZILEI
Ai vizionat filmul? Noi îţi recomandăm cartea! Soția
***Scrie și vorbește corect, românește!
LEUL MERGE LA RĂZBOI

Monica Avram
Liudmila Cioflică
Monica Avram
Ioana Popan
Roxana Dad
Monica Avram
Daniela Floroian
Ioana Popan
Monica Avram
Daniela Floroian
Liudmila Cioflică

Daniela Floroian
Liudmila Cioflică
Claudia Bolca

Daniela Floroian

Daniela Floroian
Liudmila Cioflică
Claudia Bolca
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6.08.2020

7.12 Manager

Program BJA și măsuri speciale de funcționare

Claudia Bolca

7.08.2020
7.08.2020
7.08.2020
7.08.2020
7.08.2020
7.08.2020
7.08.2020
7.08.2020
7.08.2020

1.10 Împrumut carte la sediu şi filiale
1.10 Împrumut carte la sediu şi filiale
11.1 Biblioteca virală
5.8 Bibliografie locală
11.1 Biblioteca virală
1 Users
8.4 Memoria culturală a locului
5.8 Bibliografie locală
1.10 Împrumut carte la sediu şi filiale

Recomandarea zilei
Recomandarea zilei pentru copii
*** CITATUL ZILEI
Știați că…
*** UN ZÂMBET PE ZI
*** REȚETA ZILEI : Ciuperci umplute la cuptor
Rezumatul săptămânii
ANIVERSĂRILE ZILEI
Ai vizionat filmul? Noi îţi recomandăm cartea! Ceai în
Sahara

Monica Avram
Liudmila Cioflică
Monica Avram
Ioana Popan
Roxana Dad
Monica Avram
Daniela Floroian
Ioana Popan
Monica Avram

10.08.2020
10.08.2020
10.08.2020
10.08.2020
10.08.2020
10.08.2020

1.10 Împrumut carte la sediu şi filiale
1.10 Împrumut carte la sediu şi filiale
11.1 Biblioteca virală
5.8 Bibliografie locală
11.1 Biblioteca virală
1 Users

Monica Avram
Liudmila Cioflică
Monica Avram
Ioana Popan
Roxana Dad
Monica Avram

10.08.2020
10.08.2020
10.08.2020
10.08.2020
10.08.2020
10.08.2020
10.08.2020

8.4 Memoria culturală a locului
5.8 Bibliografie locală
1.10 Împrumut carte la sediu şi filiale
11.1 Biblioteca virală
1.15 Bibliovaliza
2.2 Donații
7.12 Manager

Recomandarea zilei
Recomandarea zilei pentru copii
*** CITATUL ZILEI
Știați că…
*** UN ZÂMBET PE ZI
*** REȚETA ZILEI : Ciorbă ardelenească de fasole verde
păstăi
Loman – raiul de lângă noi
ANIVERSĂRILE ZILEI
Ai vizionat filmul? Noi îţi recomandăm cartea! Adela
***Scrie și vorbește corect, românește!
VULPEA ȘI STRUGURII după Esop
Mircea Anastasie Borcan
Program BJA și măsuri speciale de funcționare

11.08.2020
11.08.2020
11.08.2020
11.08.2020
11.08.2020
11.08.2020
11.08.2020
11.08.2020
11.08.2020

1.10 Împrumut carte la sediu şi filiale
1.10 Împrumut carte la sediu şi filiale
11.1 Biblioteca virală
5.8 Bibliografie locală
11.1 Biblioteca virală
1 Users
8.4 Memoria culturală a locului
5.8 Bibliografie locală
1.10 Împrumut carte la sediu şi filiale

Monica Avram
Liudmila Cioflică
Monica Avram
Ioana Popan
Roxana Dad
Monica Avram
Daniela Floroian
Ioana Popan
Monica Avram

11.08.2020
11.08.2020
11.08.2020

11.1 Biblioteca virală
1.15 Bibliovaliza
7.12 Manager

Recomandarea zilei
Recomandarea zilei pentru copii
*** CITATUL ZILEI
Știați că…
*** UN ZÂMBET PE ZI
*** REȚETA ZILEI : Tartă cu dovlecei și brânză telemea
Partizanii din Apuseni
ANIVERSĂRILE ZILEI
Ai vizionat filmul? Noi îţi recomandăm cartea! Numai cu
fiica mea
***Scrie și vorbește corect, românește!
LUPUL ȘI COCORUL – după Lev Tolstoi
Program BJA și măsuri speciale de funcționare

12.08.2020
12.08.2020
12.08.2020
12.08.2020
12.08.2020
12.08.2020
12.08.2020

1.10 Împrumut carte la sediu şi filiale
1.10 Împrumut carte la sediu şi filiale
11.1 Biblioteca virală
5.8 Bibliografie locală
11.1 Biblioteca virală
1 Users
8.4 Memoria culturală a locului

Monica Avram
Liudmila Cioflică
Monica Avram
Ioana Popan
Roxana Dad
Daniela Floroian
Daniela Floroian

12.08.2020

1.10 Împrumut carte la sediu şi filiale

12.08.2020
12.08.2020
12.08.2020
12.08.2020

11.1 Biblioteca virală
SF, Fantasy & Horror Club Alba
1.15 Bibliovaliza
7.12 Manager

Recomandarea zilei
Recomandarea zilei pentru copii
*** CITATUL ZILEI
Știați că…
*** UN ZÂMBET PE ZI
*** REȚETA ZILEI : Salată ”hidratantă”
Monumente uitate, monumente recuperate – Palatul
Bethlen de la Sânmiclăuș
Ai vizionat filmul? Noi îţi recomandăm cartea! Apă pentru
elefanți
***Scrie și vorbește corect, românește!
Despre visul SF cu Liviu Surugiu
AȘTEAPTĂ ȘI AI SĂ VEZI – poveste populară chineză
Program BJA și măsuri speciale de funcționare

13.08.2020
13.08.2020
13.08.2020

1.10 Împrumut carte la sediu şi filiale
1.10 Împrumut carte la sediu şi filiale
11.1 Biblioteca virală

Recomandarea zilei
Recomandarea zilei pentru copii
*** CITATUL ZILEI

Monica Avram
Liudmila Cioflică
Monica Avram

Daniela Floroian
Ioana Popan
Monica Avram
Daniela Floroian
Liudmila Cioflică
Loredana Preda
Claudia Bolca

Daniela Floroian
Liudmila Cioflică
Claudia Bolca

Monica Avram
Daniela Floroian
Luiza Pop
Liudmila Cioflică
Claudia Bolca
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13.08.2020
13.08.2020
13.08.2020
13.08.2020
13.08.2020
13.08.2020

5.8 Bibliografie locală
11.1 Biblioteca virală
5.8 Bibliografie locală
8.4 Memoria culturală a locului
5.8 Bibliografie locală
1.10 Împrumut carte la sediu şi filiale

Știați că…
*** UN ZÂMBET PE ZI
ANIVERSĂRILE ZILEI
Scrisoare pentru Ion Lăncrănjan (Bădia)
Medalion aniversar: Ion Lăncrănjan
Ai vizionat filmul? Noi îţi recomandăm cartea! Eclipsă de
soare. Drumul câinelui
Omagiu lui Ion Lăncrănjan
***Scrie și vorbește corect, românește!
Ion Lăncrănjan în memoria colectivă
Ion Lăncrănjan - Gânduri de la personalități

Ioana Popan
Roxana Dad
Ioana Popan
Daniela Floroian
Ioana Popan
Monica Avram

13.08.2020
13.08.2020
13.08.2020
13.08.2020
13.08.2020

8.12 Monumentele literaturii române
11.1 Biblioteca virală
1.1 Clubul de lectură
8.3 Cafenea Culturală - Aniversări
Culturale
7.12 Manager

Program BJA și măsuri speciale de funcționare

Claudia Bolca

14.08.2020
14.08.2020
14.08.2020
14.08.2020
14.08.2020
14.08.2020
14.08.2020
14.08.2020
14.08.2020

1.10 Împrumut carte la sediu şi filiale
1.10 Împrumut carte la sediu şi filiale
11.1 Biblioteca virală
5.8 Bibliografie locală
11.1 Biblioteca virală
1 Users
8.4 Memoria culturală a locului
5.8 Bibliografie locală
1.10 Împrumut carte la sediu şi filiale

Monica Avram
Liudmila Cioflică
Monica Avram
Ioana Popan
Roxana Dad
Daniela Floroian
Daniela Floroian
Ioana Popan
Monica Avram

7.12 Manager

Recomandarea zilei
Recomandarea zilei pentru copii
*** CITATUL ZILEI
Știați că…
*** UN ZÂMBET PE ZI
*** REȚETA ZILEI : Nectar de piersici
Rezumatul săptămânii
ANIVERSĂRILE ZILEI
Ai vizionat filmul? Noi îţi recomandăm cartea! Pasărea
spin
***Scrie și vorbește corect, românește!
LUPUL NEOBRĂZAT ȘI MELCUL ÎNȚELEPT – poveste
populară franceză
Program BJA și măsuri speciale de funcționare

14.08.2020
14.08.2020

11.1 Biblioteca virală
1.15 Bibliovaliza

14.08.2020
17.08.2020
17.08.2020
17.08.2020
17.08.2020
17.08.2020
17.08.2020
17.08.2020
17.08.2020
17.08.2020
17.08.2020
17.08.2020
17.08.2020
17.08.2020
17.08.2020

1.10 Împrumut carte la sediu şi filiale
1.10 Împrumut carte la sediu şi filiale
11.1 Biblioteca virală
5.8 Bibliografie locală
11.1 Biblioteca virală
1 Users
8.4 Memoria culturală a locului
1.10 Împrumut carte la sediu şi filiale
7.5 Parteneriate
7.5 Parteneriate
11.1 Biblioteca virală
11.1 Biblioteca virală
1.15 Bibliovaliza
7.12 Manager

Recomandarea zilei
Recomandarea zilei pentru copii
*** CITATUL ZILEI
Știați că…
*** UN ZÂMBET PE ZI
*** REȚETA ZILEI : Roșii umplute
Dinozaurii de la Râpa Roșie
Ai vizionat filmul? Noi îţi recomandăm cartea! Ciuleandra
Caravana cu păpuși la Vingard
Caravana cu păpuși la Sebeș
***Scrie și vorbește corect, românește!
Despre automotivare cu Cosmin Bara, psihoterapeut
CARTEA VRĂJILOR după Frații Grimm
Program BJA și măsuri speciale de funcționare

Monica Avram
Liudmila Cioflică
Monica Avram
Ioana Popan
Roxana Dad
Daniela Floroian
Daniela Floroian
Monica Avram
Silvan Stâncel
Silvan Stâncel
Daniela Floroian
Luiza Pop
Liudmila Cioflică
Claudia Bolca

18.08.2020
18.08.2020
18.08.2020
18.08.2020
18.08.2020
18.08.2020
18.08.2020
18.08.2020
18.08.2020
18.08.2020
18.08.2020

1.10 Împrumut carte la sediu şi filiale
1.10 Împrumut carte la sediu şi filiale
11.1 Biblioteca virală
5.8 Bibliografie locală
11.1 Biblioteca virală
1 Users
8.4 Memoria culturală a locului
5.8 Bibliografie locală
1.10 Împrumut carte la sediu şi filiale
11.1 Biblioteca virală
1.15 Bibliovaliza

Monica Avram
Liudmila Cioflică
Monica Avram
Ioana Popan
Roxana Dad
Daniela Floroian
Daniela Floroian
Ioana Popan
Monica Avram
Daniela Floroian
Liudmila Cioflică

18.08.2020

7.12 Manager

Recomandarea zilei
Recomandarea zilei pentru copii
*** CITATUL ZILEI
Știați că…
*** UN ZÂMBET PE ZI
*** REȚETA ZILEI : Tzaziki
Obiceiuri uitate - La Șipote
ANIVERSĂRILE ZILEI
Ai vizionat filmul? Noi îţi recomandăm cartea! Moby Dick
***Scrie și vorbește corect, românește!
IRINA ȘI SPIRIDUȘUL PĂDURILOR – poveste populară
rusească
Program BJA și măsuri speciale de funcționare

19.08.2020
19.08.2020

1.10 Împrumut carte la sediu şi filiale
1.10 Împrumut carte la sediu şi filiale

Recomandarea zilei
Recomandarea zilei pentru copii

Monica Avram
Liudmila Cioflică

Ioana Popan
Daniela Floroian
Daniela Floroian
Daniela Floroian

Daniela Floroian
Liudmila Cioflică
Claudia Bolca

Claudia Bolca
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19.08.2020
19.08.2020
19.08.2020
19.08.2020
19.08.2020

11.1 Biblioteca virală
5.8 Bibliografie locală
11.1 Biblioteca virală
1 Users
8.4 Memoria culturală a locului

Monica Avram
Ioana Popan
Roxana Dad
Daniela Floroian
Daniela Floroian

11.1 Biblioteca virală
1.15 Bibliovaliza
7.12 Manager

*** CITATUL ZILEI
Știați că…
*** UN ZÂMBET PE ZI
*** REȚETA ZILEI : Înghețată de lubeniță
IOAN PĂUNA și povestea unui violonist care nu-și uită
rădăcinile
ANIVERSĂRILE ZILEI
Ai vizionat filmul? Noi îţi recomandăm cartea! Culisele
puterii
***Scrie și vorbește corect, românește!
Aventurile lui Degețel
Program BJA și măsuri speciale de funcționare

19.08.2020
19.08.2020

5.8 Bibliografie locală
1.10 Împrumut carte la sediu şi filiale

19.08.2020
19.08.2020
19.08.2020
20.08.2020
20.08.2020
20.08.2020
20.08.2020
20.08.2020
20.08.2020
20.08.2020
20.08.2020
20.08.2020
20.08.2020
20.08.2020
20.08.2020
20.08.2020
20.08.2020

1.10 Împrumut carte la sediu şi filiale
1.10 Împrumut carte la sediu şi filiale
11.1 Biblioteca virală
5.8 Bibliografie locală
11.1 Biblioteca virală
1 Users
8.4 Memoria culturală a locului
5.8 Bibliografie locală
1.10 Împrumut carte la sediu şi filiale
11.1 Biblioteca virală
7.5 Parteneriate
7.5 Parteneriate
1.15 Bibliovaliza
7.12 Manager

Recomandarea zilei
Recomandarea zilei pentru copii
*** CITATUL ZILEI
Știați că…
*** UN ZÂMBET PE ZI
*** REȚETA ZILEI : Castraveți murați în saramură
Povestea statuii lui Avram Iancu, din Câmpeni
ANIVERSĂRILE ZILEI
Ai vizionat filmul? Noi îţi recomandăm cartea! Mizerabilii
***Scrie și vorbește corect, românește!
Caravana cu păpuși la Ighiel
Caravana cu păpuși la Ighiel
PĂREREA CELORLALȚI – poveste populară italiană
Program BJA și măsuri speciale de funcționare

Monica Avram
Liudmila Cioflică
Monica Avram
Ioana Popan
Roxana Dad
Daniela Floroian
Daniela Floroian
Ioana Popan
Monica Avram
Daniela Floroian
Silvan Stâncel
Silvan Stâncel
Liudmila Cioflică
Claudia Bolca

21.08.2020
21.08.2020
21.08.2020
21.08.2020
21.08.2020
21.08.2020
21.08.2020
21.08.2020
21.08.2020

1.10 Împrumut carte la sediu şi filiale
1.10 Împrumut carte la sediu şi filiale
11.1 Biblioteca virală
5.8 Bibliografie locală
11.1 Biblioteca virală
1 Users
8.4 Memoria culturală a locului
5.8 Bibliografie locală
1.10 Împrumut carte la sediu şi filiale

Monica Avram
Liudmila Cioflică
Monica Avram
Ioana Popan
Roxana Dad
Daniela Floroian
Daniela Floroian
Ioana Popan
Monica Avram

21.08.2020
21.08.2020
21.08.2020

11.1 Biblioteca virală
1.15 Bibliovaliza
7.12 Manager

Recomandarea zilei
Recomandarea zilei pentru copii
*** CITATUL ZILEI
Știați că…
*** UN ZÂMBET PE ZI
*** REȚETA ZILEI : Orez în stil mexican
Rezumatul săptămânii
ANIVERSĂRILE ZILEI
Ai vizionat filmul? Noi îţi recomandăm cartea! Mândrie și
prejudecată
***Scrie și vorbește corect, românește!
CANA DANSATOARE
Program BJA și măsuri speciale de funcționare

24.08.2020
24.08.2020
24.08.2020
24.08.2020
24.08.2020
24.08.2020
24.08.2020

1.10 Împrumut carte la sediu şi filiale
1.10 Împrumut carte la sediu şi filiale
11.1 Biblioteca virală
5.8 Bibliografie locală
11.1 Biblioteca virală
1 Users
8.4 Memoria culturală a locului

Monica Avram
Liudmila Cioflică
Monica Avram
Ioana Popan
Roxana Dad
Daniela Floroian
Daniela Floroian

24.08.2020
24.08.2020

5.8 Bibliografie locală
1.10 Împrumut carte la sediu şi filiale

24.08.2020
24.08.2020
24.08.2020

11.1 Biblioteca virală
1.15 Bibliovaliza
7.12 Manager

Recomandarea zilei
Recomandarea zilei pentru copii
*** CITATUL ZILEI
Știați că…
*** UN ZÂMBET PE ZI
*** REȚETA ZILEI : Dovlecei pane
Ștefan Meteș, întemeietorul Direcției pentru Transilvania a
Arhivelor Statului
ANIVERSĂRILE ZILEI
Ai vizionat filmul? Noi îţi recomandăm cartea! Moara cu
noroc. Pădureanca și alte nuvele
***Scrie și vorbește corect, românește!
ORBII ȘI ELEFANTUL
Program BJA și măsuri speciale de funcționare

25.08.2020
25.08.2020
25.08.2020

1.10 Împrumut carte la sediu şi filiale
1.10 Împrumut carte la sediu şi filiale
11.1 Biblioteca virală

Recomandarea zilei
Recomandarea zilei pentru copii
*** CITATUL ZILEI

Monica Avram
Liudmila Cioflică
Monica Avram

Ioana Popan
Monica Avram
Daniela Floroian
Liudmila Cioflică
Claudia Bolca

Daniela Floroian
Liudmila Cioflică
Claudia Bolca

Daniela Floroian
Monica Avram
Daniela Floroian
Liudmila Cioflică
Claudia Bolca
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25.08.2020
25.08.2020
25.08.2020
25.08.2020
25.08.2020

5.8 Bibliografie locală
7.5 Parteneriate
11.1 Biblioteca virală
1 Users
8.4 Memoria culturală a locului

Ioana Popan
Silvan Stâncel
Roxana Dad
Daniela Floroian
Daniela Floroian

11.1 Biblioteca virală
1.15 Bibliovaliza
7.12 Manager

Știați că…
Caravana cu păpuși la Ciuldești și Bistra
*** UN ZÂMBET PE ZI
*** REȚETA ZILEI : Coctail de pepene
Clopotele bat la ora 12:00, zilnic, în semn de omagiu adus
lui Iancu de Hunedoara
ANIVERSĂRILE ZILEI
Ai vizionat filmul? Noi îţi recomandăm cartea! Bătrânul și
marea
***Scrie și vorbește corect, românește!
COCOȘUL ȘI VULPEA
Program BJA și măsuri speciale de funcționare

25.08.2020
25.08.2020

5.8 Bibliografie locală
1.10 Împrumut carte la sediu şi filiale

25.08.2020
25.08.2020
25.08.2020
26.08.2020
26.08.2020
26.08.2020
26.08.2020
26.08.2020
26.08.2020
26.08.2020
26.08.2020
26.08.2020
26.08.2020
26.08.2020
26.08.2020
26.08.2020

1.10 Împrumut carte la sediu şi filiale
1.10 Împrumut carte la sediu şi filiale
11.1 Biblioteca virală
5.8 Bibliografie locală
11.1 Biblioteca virală
1 Users
8.4 Memoria culturală a locului
5.8 Bibliografie locală
1.10 Împrumut carte la sediu şi filiale
11.1 Biblioteca virală
11.1 Biblioteca virală
1.15 Bibliovaliza
7.12 Manager

Recomandarea zilei
Recomandarea zilei pentru copii
*** CITATUL ZILEI
Știați că…
*** UN ZÂMBET PE ZI
*** REȚETA ZILEI : Fidea cu lapte
Calvarul Aiudului – George (Gheorghe) Manu, fizician
ANIVERSĂRILE ZILEI
Ai vizionat filmul? Noi îţi recomandăm cartea! Nașul
***Scrie și vorbește corect, românește!
***POEZIA ZILEI
DARUL PITICILOR – poveste populară germană
Program BJA și măsuri speciale de funcționare

Monica Avram
Liudmila Cioflică
Monica Avram
Ioana Popan
Roxana Dad
Daniela Floroian
Daniela Floroian
Daniela Floroian
Monica Avram
Daniela Floroian
Daniela Floroian
Liudmila Cioflică
Claudia Bolca

27.08.2020
27.08.2020
27.08.2020
27.08.2020
27.08.2020
27.08.2020
27.08.2020
27.08.2020
27.08.2020
27.08.2020
27.08.2020
27.08.2020
27.08.2020
27.08.2020

1.10 Împrumut carte la sediu şi filiale
1.10 Împrumut carte la sediu şi filiale
11.1 Biblioteca virală
5.8 Bibliografie locală
11.1 Biblioteca virală
1 Users
8.4 Memoria culturală a locului
5.8 Bibliografie locală
8.14 Ziua Limbii Române
1.10 Împrumut carte la sediu şi filiale
11.1 Biblioteca virală
11.1 Biblioteca virală
1.15 Bibliovaliza
7.12 Manager

Recomandarea zilei
Recomandarea zilei pentru copii
*** CITATUL ZILEI
Știați că…
*** UN ZÂMBET PE ZI
*** REȚETA ZILEI : Piept de curcan cu sos de roșii
Transalpina, Drumul Regelui sau Poteca Dracului
ANIVERSĂRILE ZILEI
COMUNICAT DE PRESĂ
Ai vizionat filmul? Noi îţi recomandăm cartea! Inferno
***Scrie și vorbește corect, românește!
***POEZIA ZILEI
MĂGARUL ȘI CÂINELE după La Fontaine
Program BJA și măsuri speciale de funcționare

Monica Avram
Liudmila Cioflică
Monica Avram
Ioana Popan
Roxana Dad
Daniela Floroian
Daniela Floroian
Daniela Floroian
Daniela Floroian
Monica Avram
Daniela Floroian
Daniela Floroian
Liudmila Cioflică
Claudia Bolca

28.08.2020
28.08.2020
28.08.2020
28.08.2020
28.08.2020
28.08.2020
28.08.2020
28.08.2020
28.08.2020
28.08.2020

1.10 Împrumut carte la sediu şi filiale
1.10 Împrumut carte la sediu şi filiale
11.1 Biblioteca virală
5.8 Bibliografie locală
11.1 Biblioteca virală
1 Users
8.4 Memoria culturală a locului
5.8 Bibliografie locală
5.11 RomânIA tradițională
1.10 Împrumut carte la sediu şi filiale

Monica Avram
Liudmila Cioflică
Monica Avram
Ioana Popan
Roxana Dad
Daniela Floroian
Daniela Floroian
Daniela Floroian
Daniela Floroian
Monica Avram

28.08.2020
28.08.2020
28.08.2020
28.08.2020

11.1 Biblioteca virală
11.1 Biblioteca virală
1.15 Bibliovaliza
7.12 Manager

Recomandarea zilei
Recomandarea zilei pentru copii
*** CITATUL ZILEI
Știați că…
*** UN ZÂMBET PE ZI
*** REȚETA ZILEI : Ficat de pui în sos de roșii
REZUMATUL SĂPTĂMÂNII
ANIVERSĂRILE ZILEI
RomânIA tradițională în creații literare
Ai vizionat filmul? Noi îţi recomandăm cartea! Iubita
locotenentului francez
***Scrie și vorbește corect, românește!
***POEZIA ZILEI
ULCIORUL CU LAPTE după La Fontaine
Program BJA și măsuri speciale de funcționare

31.08.2020
31.08.2020

8.12 Ziua Limbii Române
1.10 Împrumut carte la sediu şi filiale

Mesaje instituționale cu prilejul Zilei Limbii Române
Recomandarea zilei

Silvan Stâncel
Monica Avram

Daniela Floroian
Monica Avram
Daniela Floroian
Liudmila Cioflică
Claudia Bolca

Daniela Floroian
Daniela Floroian
Liudmila Cioflică
Claudia Bolca
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31.08.2020
31.08.2020
31.08.2020
31.08.2020
31.08.2020
31.08.2020
31.08.2020

1.10 Împrumut carte la sediu şi filiale
4.12 Expoziții tematice de carte
11.1 Biblioteca virală
5.8 Bibliografie locală
11.1 Biblioteca virală
8.12 Monumentele literaturii române
8.4 Memoria culturală a locului

31.08.2020
31.08.2020

5.8 Bibliografie locală
1.10 Împrumut carte la sediu şi filiale

31.08.2020
31.08.2020
31.08.2020
31.08.2020

11.1 Biblioteca virală
11.1 Biblioteca virală
1.15 Bibliovaliza
7.12 Manager

1.09.2020
1.09.2020
1.09.2020
1.09.2020
1.09.2020
1.09.2020
1.09.2020
1.09.2020
1.09.2020
1.09.2020
1.09.2020
1.09.2020

1.10 Împrumut carte la sediu şi filiale
1.10 Împrumut carte la sediu şi filiale
11.1 Biblioteca virală
5.8 Bibliografie locală
11.1 Biblioteca virală
7.5 Parteneriate
7.5 Parteneriate
7.5 Parteneriate
1 Users
8.4 Memoria culturală a locului
5.8 Bibliografie locală
1.10 Împrumut carte la sediu şi filiale

1.09.2020
1.09.2020
1.09.2020

11.1 Biblioteca virală
11.1 Biblioteca virală
7.12 Manager

2.09.2020
2.09.2020
2.09.2020
2.09.2020
2.09.2020
2.09.2020
2.09.2020
2.09.2020
2.09.2020

1.10 Împrumut carte la sediu şi filiale
1.10 Împrumut carte la sediu şi filiale
11.1 Biblioteca virală
5.8 Bibliografie locală
11.1 Biblioteca virală
1 Users
8.4 Memoria culturală a locului
5.8 Bibliografie locală
1.10 Împrumut carte la sediu şi filiale

2.09.2020
2.09.2020
2.09.2020
2.09.2020

11.1 Biblioteca virală
11.1 Biblioteca virală
1.15 Bibliovaliza
7.12 Manager

3.09.2020
3.09.2020
3.09.2020
3.09.2020
3.09.2020
3.09.2020

1.10 Împrumut carte la sediu şi filiale
1.10 Împrumut carte la sediu şi filiale

3.09.2020

8.4 Memoria culturală a locului

3.09.2020
3.09.2020

5.8 Bibliografie locală
1.10 Împrumut carte la sediu şi filiale

5.8 Bibliografie locală
11.1 Biblioteca virală
1 Users

Recomandarea zilei pentru copii
Expoziție de carte
*** CITATUL ZILEI
Știați că…
*** UN ZÂMBET PE ZI
Depunere de flori la statuia lui Mihai Eminescu
Limba noastră românească – 31 august, Ziua Limbii
Române
ANIVERSĂRILE ZILEI
Ai vizionat filmul? Noi îţi recomandăm cartea! Ultima
noapte de dragoste, întâia noapte de război
***Scrie și vorbește corect, românește!
***POEZIA ZILEI
ALEODOR ÎMPĂRAT după Petre Ispirescu
Program BJA și măsuri speciale de funcționare

Liudmila Cioflică
Cornelia Oargă
Monica Avram
Ioana Popan
Roxana Dad
Daniela Floroian
Daniela Floroian

Recomandarea zilei
Recomandarea zilei pentru copii
*** CITATUL ZILEI
Știați că…
*** UN ZÂMBET PE ZI
Caravana cu păpuși la Buninginea, Ciuruleasa
Caravana cu păpuși la Buninginea
Caravana cu păpuși la Buninginea
*** REȚETA ZILEI : Găluște cu prune
Carl Filtsch, copilul minune al Ardealului
ANIVERSĂRILE ZILEI
Ai vizionat filmul? Noi îţi recomandăm cartea! Cei trei
muschetari
***Scrie și vorbește corect, românește!
***POEZIA ZILEI de Ienăchiță Văcărescu
Program BJA și măsuri speciale de funcționare

Monica Avram
Liudmila Cioflică
Luiza Pop
Ioana Popan
Roxana Dad
Silvan Stâncel
Silvan Stâncel
Silvan Stâncel
Daniela Floroian
Daniela Floroian
Daniela Floroian
Monica Avram

Recomandarea zilei
Recomandarea zilei pentru copii
*** CITATUL ZILEI
Știați că…
*** UN ZÂMBET PE ZI: Iubire târzie
*** REȚETA ZILEI : Pizza din paste
Aurul de pe Valea Pianului
ANIVERSĂRILE ZILEI
Ai vizionat filmul? Noi îţi recomandăm cartea! În sălbăticie
– Jon Krakauer
***Scrie și vorbește corect, românește!
***POEZIA ZILEI de Ana Blandiana
DE CE AU GHEPARZII PETE NEGRE
Program BJA și măsuri speciale de funcționare

Monica Avram
Liudmila Cioflică
Luiza Pop
Ioana Popan
Roxana Dad
Daniela Floroian
Daniela Floroian
Daniela Floroian
Monica Avram

Recomandarea zilei
Recomandarea zilei pentru copii
*** CITATUL ZILEI
Știați că…?
*** UN ZÂMBET PE ZI: Dilemă la bac
*** REȚETA ZILEI: Din bucătăria popoarelor – Salata
bulgărească de sezon
Istoria cu dus și întors. Câteva aspecte despre migrația
italienilor pe meleagurile noastre.
ANIVERSĂRILE ZILEI
Ai vizionat filmul? Noi îţi recomandăm cartea! McCOY
Horace, Şi caii se împuşcă, nu-i aşa?

Monica Avram
Liudmila Cioflică
Luiza Pop
Ioana Popan
Roxana Dad
Daniela Floroian

Daniela Floroian
Monica Avram
Daniela Floroian
Daniela Floroian
Liudmila Cioflică
Claudia Bolca

Daniela Floroian
Daniela Floroian
Claudia Bolca

Daniela Floroian
Daniela Floroian
Liudmila Cioflică
Claudia Bolca

Daniela Floroian
Daniela Floroian
Monica Avram
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3.09.2020

11.1 Biblioteca virală

3.09.2020
3.09.2020

11.1 Biblioteca virală
1.15 Bibliovaliza

3.09.2020

7.12 Manager

4.09.2020
4.09.2020
4.09.2020
4.09.2020
4.09.2020
4.09.2020
4.09.2020
4.09.2020
4.09.2020
4.09.2020

1.10 Împrumut carte la sediu şi filiale
1.10 Împrumut carte la sediu şi filiale

4.09.2020
4.09.2020
4.09.2020
4.09.2020

7.5 Parteneriate
11.1 Biblioteca virală
11.1 Biblioteca virală
1.15 Bibliovaliza

4.09.2020

1.10 Împrumut carte la sediu și filiale

4.09.2020

7.12 Manager

7.09.2020
7.09.2020
7.09.2020
7.09.2020
7.09.2020
7.09.2020
7.09.2020

1.10 Împrumut carte la sediu şi filiale
1.10 Împrumut carte la sediu şi filiale

7.09.2020
7.09.2020

5.8 Bibliografie locală
1.10 Împrumut carte la sediu şi filiale

7.09.2020

11.1 Biblioteca virală

7.09.2020
7.09.2020
7.09.2020

11.1 Biblioteca virală
1.15 Bibliovaliza
7.12 Manager

8.09.2020
8.09.2020
8.09.2020
8.09.2020
8.09.2020
8.09.2020
8.09.2020
8.09.2020
8.09.2020

1.10 Împrumut carte la sediu şi filiale
1.10 Împrumut carte la sediu şi filiale

8.09.2020

11.1 Biblioteca virală

8.09.2020
8.09.2020

11.1 Biblioteca virală
1.15 Bibliovaliza

8.09.2020

7.12 Manager

5.8 Bibliografie locală
11.1 Biblioteca virală
1 Users
8.4 Memoria culturală a locului
5.8 Bibliografie locală
5.8 Bibliografie locală
1.10 Împrumut carte la sediu şi filiale

5.8 Bibliografie locală
11.1 Biblioteca virală
1 Users
8.4 Memoria culturală a locului

5.8 Bibliografie locală
11.1 Biblioteca virală
1 Users
8.4 Memoria culturală a locului
5.8 Bibliografie locală
1.10 Împrumut carte la sediu şi filiale

Scrie și vorbește corect, românește! GENUNCHI sau
GENUNCHE?
POEZIA ZILEI de Alexandru Vlahuță
E GREU SĂ ȚII UN SECRET– poveste populară din
Sudan
Program BJA și măsuri de prevenție

Daniela Floroian

Recomandarea zilei
Recomandarea zilei pentru copii
*** CITATUL ZILEI
Știați că…?
*** UN ZÂMBET PE ZI: Valoarea în trecut și azi
*** REȚETA ZILEI: Dulceață de pepene galben
REZUMATUL SĂPTĂMÂNII
ANIVERSĂRILE ZILEI: 4 septembrie
ANIVERSĂRILE ZILEI: 5 septembrie
Ai vizionat filmul? Noi îţi recomandăm cartea! HARDY
Thomas, Tess d'Urberville
Caravana cu păpuși la Lunca Mureșului
Scrie și vorbește corect, românește! Regulile săptămânii!
POEZIA ZILEI de Aurel Pantea
CORBUL, GAZELA, ȚESTOASA ȘI ȘORICELUL – după
La Fontaine
Titluri noi și interesante la Secția pentru copii a bibliotecii
noastre
Program BJA și măsuri de prevenție

Monica Avram
Liudmila Cioflică
Luiza Pop
Ioana Popan
Roxana Dad
Daniela Floroian
Daniela Floroian
Daniela Floroian
Ioana Popan
Monica Avram

Recomandarea zilei
Recomandarea zilei pentru copii
*** CITATUL ZILEI
Știați că…?
*** UN ZÂMBET PE ZI: Obiectivitate
*** REȚETA ZILEI: Compot de pere
Aerodromul de la Balomirul de Câmp – o pagină uitată din
istoria aviației românești
ANIVERSĂRILE ZILEI
Ai vizionat filmul? Noi îţi recomandăm cartea!
NIFFENEGGER Audrey, Soţia călătorului în timp
Scrie și vorbește corect, românește! Când scriem SA și
când S-A?
POEZIA ZILEI de Horia Bădescu
BUMERANGUL – poveste populară australiană
Program BJA și măsuri de prevenție

Monica Avram
Liudmila Cioflică
Luiza Pop
Ioana Popan
Roxana Dad
Daniela Floroian
Daniela Floroian

Recomandarea zilei
Recomandarea zilei pentru copii
*** CITATUL ZILEI
Știați că…?
*** UN ZÂMBET PE ZI: Unui epigramist
*** REȚETA ZILEI: ARDEI CU URDĂ
Câteva pagini din istoria înființării spitalului din Abrud
ANIVERSĂRILE ZILEI
Ai vizionat filmul? Noi îţi recomandăm cartea!
SIENKIEWICZ Henryk, Quo Vadis
Scrie și vorbește corect, românește! Când scriem cu
majusculă?
POEZIA ZILEI de Alexandru Macedonski
CEI DOI PRIETENI ISTEȚI – poveste populară
indoneziană
Program BJA și măsuri speciale de funcționare

Monica Avram
Liudmila Cioflică
Luiza Pop
Ioana Popan
Roxana Dad
Daniela Floroian
Daniela Floroian
Daniela Floroian
Monica Avram

Daniela Floroian
Liudmila Cioflică
Claudia Bolca

Silvan Stâncel
Daniela Floroian
Daniela Floroian
Liudmila Cioflică
Claudia Bolca
Claudia Bolca

Daniela Floroian
Monica Avram
Daniela Floroian
Daniela Floroian
Liudmila Cioflică
Claudia Bolca

Daniela Floroian
Daniela Floroian
Liudmila Cioflică
Claudia Bolca
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9.09.2020
9.09.2020
9.09.2020
9.09.2020
9.09.2020
9.09.2020
9.09.2020
9.09.2020
9.09.2020

1.10 Împrumut carte la sediu şi filiale
1.10 Împrumut carte la sediu şi filiale

Recomandarea zilei
Recomandarea zilei pentru copii
*** CITATUL ZILEI
Știați că…?
*** UN ZÂMBET PE ZI: Viața la bloc
*** REȚETA ZILEI: ICRE FALSE
ICONARII DE LA LAZ
ANIVERSĂRILE ZILEI
Ai vizionat filmul? Noi îţi recomandăm cartea! DICKENS
Charles, Marile speranţe
Scrie și vorbește corect, românește! Când folosim
cuvântul EPIDEMIE și când folosim cuvântul PANDEMIE?
POEZIA ZILEI de Mircea Dinescu
CEL MAI BUN PRIETEN AL REGELUI – poveste
populară tunisiană
Program BJA și măsuri de prevenție

Monica Avram
Liudmila Cioflică
Luiza Pop
Ioana Popan
Roxana Dad
Daniela Floroian
Daniela Floroian
Daniela Floroian
Monica Avram

9.09.2020

11.1 Biblioteca virală

9.09.2020
9.09.2020

11.1 Biblioteca virală
1.15 Bibliovaliza

9.09.2020

7.12 Manager

10.09.2020
10.09.2020
10.09.2020
10.09.2020
10.09.2020
10.09.2020
10.09.2020

1.10 Împrumut carte la sediu şi filiale
1.10 Împrumut carte la sediu şi filiale
11.1 Biblioteca virală
5.8 Bibliografie locală
11.1 Biblioteca virală
1 Users
8.4 Memoria culturală a locului

Recomandarea zilei
Recomandarea zilei pentru copii
*** CITATUL ZILEI
Știați că…
*** UN ZÂMBET PE ZI
*** REȚETA ZILEI : CIORBĂ DE DOVLEAC
Bogdan Petriceicu Hașdeu, inspirat de frumusețea
Munților Apuseni
ANIVERSĂRILE ZILEI
Ai vizionat filmul? Noi îţi recomandăm cartea! Prietena
mea genială – Elena Ferrante
***Scrie și vorbește corect, românește!
COMUNICAT DE PRESĂ. Ion Agârbiceanu omagiat de
BibliotecaJudețeană Lucian Blaga Alba
***POEZIA ZILEI
IEPURELE PLEACĂ LA PESCUIT – poveste populară
afro-americană
Program BJA și măsuri speciale de funcționare

Monica Avram
Liudmila Cioflică
Monica Avram
Ioana Popan
Roxana Dad
Daniela Floroian
Daniela Floroian

10.09.2020
10.09.2020

5.8 Bibliografie locală
1.10 Împrumut carte la sediu şi filiale

10.09.2020
10.09.2020

11.1 Biblioteca virală
7.8 Biroul de marketing și PR

10.09.2020
10.09.2020

11.1 Biblioteca virală
1.15 Bibliovaliza

10.09.2020

7.12 Manager

11.09.2020
11.09.2020
11.09.2020
11.09.2020
11.09.2020
11.09.2020
11.09.2020
11.09.2020
11.09.2020
11.09.2020

1.10 Împrumut carte la sediu şi filiale
1.10 Împrumut carte la sediu şi filiale
11.1 Biblioteca virală
5.8 Bibliografie locală
11.1 Biblioteca virală
1 Users
8.4 Memoria culturală a locului
5.8 Bibliografie locală
5.8 Bibliografie locală
1.10 Împrumut carte la sediu şi filiale

Monica Avram
Liudmila Cioflică
Monica Avram
Ioana Popan
Roxana Dad
Daniela Floroian
Daniela Floroian
Daniela Floroian
Daniela Floroian
Monica Avram

11.1 Biblioteca virală
11.1 Biblioteca virală
1.15 Bibliovaliza
5.8 Bibliografie locală

Recomandarea zilei
Recomandarea zilei pentru copii
*** CITATUL ZILEI
Știați că…
*** UN ZÂMBET PE ZI
*** REȚETA ZILEI : MÂNCARE DE ARDEI COPȚI
Rezumatul săptămânii
ANIVERSĂRILE ZILEI: 11 septembrie
ANIVERSĂRILE ZILEI: 12 septembrie
Ai vizionat filmul? Noi îţi recomandăm cartea! Dragostea
în vremea holerei – Garcia Marquez
***Scrie și vorbește corect, românește!
***POEZIA ZILEI
MĂGARUL ȘI CĂȚELUL – după La Fontaine
Medalion literar ION AGÂRBICEANU

11.09.2020
11.09.2020
11.09.2020
11.09.2020
12.09.2020
12.09.2020
12.09.2020
12.09.2020
12.09.2020
12.09.2020
12.09.2020

1.10 Împrumut carte la sediu şi filiale
1.10 Împrumut carte la sediu şi filiale
11.1 Biblioteca virală
5.8 Bibliografie locală
1.10 Împrumut carte la sediu şi filiale
1.1 Clubul de lectură
8.4 Memoria culturală a locului

Recomandarea zilei
Recomandarea zilei pentru copii
*** CITATUL ZILEI
Știați că…
Ai vizionat filmul? Noi îţi recomandăm cartea! Fefeleaga
Pe urmele lui Ion Agârbiceanu
Expoziția muzeală „Fefeleaga ” de la Bucium Șasa

Monica Avram
Liudmila Cioflică
Monica Avram
Ioana Popan
Monica Avram
Daniela Floroian
Daniela Floroian

5.8 Bibliografie locală
11.1 Biblioteca virală
1 Users
8.4 Memoria culturală a locului
5.8 Bibliografie locală
1.10 Împrumut carte la sediu şi filiale

Daniela Floroian
Daniela Floroian
Liudmila Cioflică
Claudia Bolca

Daniela Floroian
Monica Avram
Daniela Floroian
Daniela Floroian
Daniela Floroian
Liudmila Cioflică
Claudia Bolca

Ioana Popan
Daniela Floroian
Liudmila Cioflică
Ioana Popan
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12.09.2020

1 Users

12.09.2020
12.09.2020

11.1 Biblioteca virală
8.12 Monumentele literaturii române

*** REȚETA ZILEI : PLĂCINTE BUCIUMĂNEȘTI DE LA
CASA FEFELEAGĂI
***POEZIA ZILEI
Omagiu lui Ion Agârbiceanu. Depunere de flori la statuia
lui Ion Agârbiceanu.

Daniela Floroian
Daniela Floroian
Ioana Popan

###

307

Anexa 7
Legislație COVID-19 publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, pe perioada stării de urgență























Decretul nr. 195/16.03.2020 privind instituirea stării de urgenţă pe teritoriul României
Legea nr. 19/14.03.2020 privind acordarea unor zile libere părinţilor pentru supravegherea copiilor, în situaţia
închiderii temporare a unităţilor de învăţământ
Legea nr. 20/17.03.2020 pentru aprobarea O.U.G. nr. 11/2020 privind stocurile de urgenţă medicală, precum şi
unele măsuri aferente instituirii carantinei
Ordonanţa Militară nr. 1/17.03.2020 a ministrului afacerilor interne privind unele măsuri de primă urgenţă care
privesc aglomerările de persoane şi circulaţia transfrontalieră a unor bunuri
Instrucţiunea nr. 1/ 16.03.2020 privind transmiterea raportărilor şi a altor documente către Autoritatea de
Supraveghere Financiară în perioada aplicării măsurilor excepţionale generate de criza COVID-19
Hotărârea nr. 3/ 19.03.2020 pentru încuviinţarea măsurii adoptate de Preşedintele României privind instituirea
stării de urgenţă pe întreg teritoriul României
Hotărârea Guvernului nr. 201/18.03.2020 privind aprobarea normelor metodologice pentru stabilirea cheltuielilor
pentru carantină şi luarea unor măsuri în domeniul sănătăţii, precum şi pentru alocarea unei sume din Fondul
de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2020, pentru suplimentarea
bugetului Ministerului Sănătăţii
Ordinul nr. 50/20.03.2020 al ministrului afacerilor interne privind stabilirea unor măsuri organizatorice necesare
pentru respectarea izolării la domiciliu, carantinării şi internării
Ordinul nr. 476/20.03.2020 al ministrului sănătăţii pentru asigurarea în condiţii optime a asistenţei medicale
pediatrice spitaliceşti în contextul epidemiei de SARS-CoV-2/COVID –19
Hotărârea Guvernului nr. 217/18.03.2020 pentru aplicarea Legii nr. 19/14.03.2020 privind acordarea unor zile
libere părinţilor pentru supravegherea copiilor, în situaţia închiderii temporare a unităţilor de învăţământ
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/18.03.2020 pentru modificarea şi completarea unor acte normative,
precum şi pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecţiei sociale în contextul situaţiei epidemiologice
determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2
Ordonanţa Militară nr. 2/21.03.2020 a ministrului afacerilor interne privind măsuri de prevenire a răspândirii
COVID-19
Ordinul nr. 51/24.03.2020 al ministrului afacerilor interne pentru stabilirea categoriilor de personal din Ministerul
Afacerilor Interne cărora, pe perioada stării de urgenţă instituite pe teritoriul României prin Decretul nr
195/2020, nu li se aplică prevederile Legii nr. 19/14.03.2020 privind acordarea unor zile libere părinţilor pentru
supravegherea copiilor, în situaţia închiderii temporare a unităţilor de învăţământ, şi pentru stabilirea măsurilor
necesare acordării majorării salariale prevăzute de art. 32 alin. (2) din anexa nr. 1 la Decretul nr. 195/2020 şi de
art. 31din Legea nr. 19/2020
Ordonanţa Militară nr. 3/ 24.03.2020 a ministrului afacerilor interne privind măsuri de prevenire a răspândirii
COVID-19
Ordinul nr. 487/23.03.2020 al ministrului sănătăţii pentru aprobarea protocolului de tratament al infecţiei cu
virusul SARS-CoV-2
Ordinul nr. 492/24.03.2020 al ministrului sănătăţii privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului
sănătăţii nr. 428/2020 pentru aprobarea Listei cuprinzând dispozitivele medicale şi materialele sanitare pentru a
asigura prevenţia şi tratarea afecţiunilor asociate infecţiei cu SARS-CoV-2, a căror distribuţie în afara teritoriului
României se suspendă temporar, precum şi a unor măsuri pentru asigurarea medicamentelor cuprinse în
Catalogul naţional al preţurilor medicamentelor autorizate de punere pe piaţă în România (Canamed)
Ordinul nr. 497/25.03.2020 al ministrului sănătăţii pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului
sănătăţii nr. 414/2020 privind instituirea măsurii de carantină pentru persoanele aflate în situaţia de urgenţă de
sănătate publică internaţională determinată de infecţia cu COVID-19 şi stabilirea unor măsuri în vederea
prevenirii şi limitării efectelor epidemiei
Ordinul nr 791/24.03.2020 al ministrului economiei, energiei şi mediului de afaceri privind acordarea
certificatelor de situaţii de urgenţă operatorilor economici a căror activitate este afectată în contextul pandemiei
SARS-CoV-2
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Ordinul nr. 499/25.03.2020 al ministrului sănătăţii pentru aprobarea suspendării temporare a distribuţiei în afara
teritoriului României de produse biocide utilizate pentru a asigura prevenţia apariţiei afecţiunilor asociate
infecţiei cu SARS-CoV-2
Ordinul nr. 503/26.03.2020 al ministrului sănătăţii privind modificarea anexei la Ordinul ministrului nr. 487/2020
pentru aprobarea protocolului de tratament al infecției cu virusul SARS-Cov-2
Regulamentul nr. 3/24 martie 2020 pentru reglementarea unor măsuri privind aplicarea prevederilor
Regulamentului Autoritătii de Supraveghere Financiară nr. 16/2014 privind veniturile Autoritătii de
Supraveghere Financiară pe perioada stării de urgentă generate de răspândirea COVID-19
Ordonanţa Militară nr. 4/ 29.03.2020 a ministrului afacerilor interne privind măsuri de prevenire a răspândirii
COVID-19;
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 32/26.03.2020 privind modificarea şi completarea Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru
stabilirea unor măsuri în domeniul protecţiei sociale în contextul situaţiei epidemiologice determinate de
răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2 şi pentru stabilirea unor măsuri suplimentare de protecţie socială
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 35/26.03.2020 privind modalitatea de emitere şi prelungirea valabilităţii
voucherelor de vacanţă, în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea COVID-19
Ordonanţa Militară nr. 5/ 30.03.2020 a ministrului afacerilor interne privind măsuri de prevenire a răspândirii
COVID-19
Ordinul nr. 533/29.03.2020 al ministrului sănătăţii privind aprobarea Planului de măsuri pentru pregătirea
spitalelor în contextul epidemiei de coronavirus COVID-19 şi a Listei spitalelor de suport pentru pacienţii testaţi
pozitiv cu virusul SARS-CoV-2
Hotărârea Guvernului nr. 252/30.03.2020 privind stabilirea unor măsuri în domeniul sănătătii pe perioada
instituirii stării de urgentă pe teritoriul României
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/26.03.2020 pentru modificarea si completarea Ordonantei de
urgentă a Guvernului nr. 1/1999 privind regimul stării de asediu și regimul stării de urgență
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 36/26.03.2020 pentru modificarea si completarea unor acte normative,
precum si pentru adoptarea unor măsuri pe timpul stării de urgentă instituite prin Decretul nr. 195/2020 privind
instituirea stării de urgentă pe teritoriul României
Ordinul nr. 740/31.03.2020 al ministrului muncii si protectiei sociale privind aprobarea modelului documentelor
prevăzute la art. XV alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea si
completarea unor acte normative, precum si pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protectiei sociale în
contextul situatiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, cu modificările si
completările aduse prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 32/2020 pentru modificarea si completarea
Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea si completarea unor acte normative,
precum si pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protectiei sociale în contextul situatiei epidemiologice
determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2 si pentru stabilirea unor măsuri suplimentare de
protectie socială
Ordinul nr. 741/31.03.2020 al ministrului muncii si protectiei sociale pentru aprobarea modelului documentelor
prevăzute la art. XII alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea si
completarea unor acte normative, precum si pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protectiei sociale în
contextul situatiei epidemiologice deteminate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, cu modificările si
completările aduse prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 32/2020 pentru modificarea si completarea
Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea si completarea unor acte normative,
precum si pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protectiei sociale în contextul situatiei epidemiologice
determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2 si pentru stabilirea unor măsuri suplimentare de
protectie socială
Ordinul nr. 742/493/31.03.2020 al ministrului muncii si protectiei sociale si al ministrului tineretului si sportului
privind aprobarea modelului documentelor prevăzute la art. XV alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului
nr. 30/2020 pentru modificarea si completarea unor acte normative, precum si pentru stabilirea unor măsuri în
domeniul protectiei sociale în contextul situatiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului
SARS-CoV-2, cu modificările si completările aduse prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 32/2020 pentru
modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea si completarea
unor acte normative, precum si pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protectiei sociale în contextul situatiei
epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2 si pentru stabilirea unor măsuri
suplimentare de protectie socială
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Ordinul nr. 743/2802/31.03.2020 al ministrului muncii si protectiei sociale si al ministrului culturii privind
aprobarea modelului documentelor prevăzute la art. XV alin. (4) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr.
30/2020 pentru modificarea si completarea unor acte normative, precum si pentru stabilirea unor măsuri în
domeniul protectiei sociale în contextul situatiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului
SARS-CoV-2, cu modificările si completările aduse prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 32/2020 pentru
modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea si completarea
unor acte normative, precum si pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protectiei sociale în contextul situatiei
epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2 si pentru stabilirea unor măsuri
suplimentare de protectie socială
Ordinul nr. 822/01.04.2020 al ministrului economiei, energiei si mediului de afaceri pentru modificarea Ordinului
ministrului economiei, energiei si mediului de afaceri nr. 791/2020 privind acordarea certificatelor de situatii de
urgentă operatorilor economici a căror activitate este afectată în contextul pandemiei SARS-CoV-2
Ordinul nr. 444/02.04.2020 pentru modificarea şi completarea prevederilor Ordinului preşedintelui Casei
Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 840/2018 privind aprobarea regulilor de confirmare din punctul de
vedere al datelor clinice şi medicale la nivel de pacient pentru cazurile spitalizate în regim de spitalizare
continuă şi de zi, precum şi a metodologiei de evaluare a cazurilor neconfirmate din punctul de vedere al
datelor clinice şi medicale pentru care se solicită reconfirmarea
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 42/02.04.2020 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr. 110/2017 privind Programul de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii - IMM
INVEST ROMÂNIA, precum şi pentru aprobarea Schemei de ajutor de stat pentru susţinerea activităţii IMMurilor în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19
Ordonanţa Militară nr. 7/04.04.2020 a ministrului afacerilor interne privind măsuri de prevenire a răspândirii
COVID-19
Ordinul nr. 568/03.04.2020 al ministrului sănătăţii privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului
sănătăţii nr. 499/2020 pentru aprobarea suspendării temporare a distribuţiei în afara teritoriului României de
produse biocide utilizate pentru a asigura prevenţia apariţiei afecţiunilor asociate infecţiei cu SARS-CoV-2
Ordinul nr. 555/03.04.2020 al ministrului sănătătii privind aprobarea Planului de măsuri pentru pregătirea
spitalelor în contextul epidemiei de coronavirus COVID-19, a Listei spitalelor care asigură asistenta medicală
pacientilor testati pozitiv cu virusul SARS-CoV-2 în faza I si în faza a ll-a si a Listei cu spitalele de suport pentru
pacientii testati pozitiv sau suspecti cu virusul SARS-CoV-2
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 43/06.04.2020 pentru aprobarea unor măsuri de sprijin decontate din
fonduri europene, ca urmare a răspândirii coronavirusului COVID-19, pe perioada stării de urgentă
Ordinul nr. 570/06.04.2020 al ministrului sănătătii privind modificarea Ordinului ministrului sănătătii nr. 436/2020
pentru aprobarea Protocolului specific privind managementul în caz de deces al pacientilor infectati cu noul
corona virus (SARS-CoV2)
Ordinul nr. 577/06.04.2020 al ministrului sănătătii privind desemnarea din cadrul directiilor de sănătate publică
judetene si a municipiului Bucuresti a coordonatorilor pentru gestionarea situatiei COVID-19 pentru regiunile de
dezvoltare ale României
Ordonanţa Militară nr. 8/09.04.2020 a ministrului afacerilor interne privind măsuri de prevenire a răspândirii
COVID-19
Hotărârea nr. 69/07.04.2020 pentru aprobarea Normei "Asigurarea pe termen scurt, în numele si în contul
statului, a riscului de neplată la extern, riscuri nonpiată si riscuri temporar nonpiată în contextul pandemiei
COVID-19" (NI-ASR-07-IX/0)
Ordinul nr. 875/10.04.2020 al ministrului transporturilor, infrastructurii si comunicatiilor pentru aprobarea
procedurii de avizare a zborurilor care intră sub incidenta art. 10 alin. (1) din Ordonanta militară nr. 7/2020
privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19
Regulamentul nr. 5/09.04.2020 (A:S.F.) pentru adoptarea unor măsuri referitoare la desfăsurarea adunărilor
generale ale emitentilor pe perioada existentei stării de urgentă generate de COVID-19
Decretul nr. 240/14.04.2020 privind prelungirea stării de urgentă pe teritoriul României
Ordinul nr. 872/10.04.2020 al ministrului economiei, energiei si mediului de afaceri pentru modificarea anexei
nr. 3 la Ordinul ministrului economiei, energiei si mediului de afaceri nr. 791/2020 privind acordarea
certificatelor de situatii de urgentă operatorilor economici a căror activitate este afectată în contextul pandemiei
SARS-CoV-2
Ordinul nr. 621/14.04.2020 al ministrului sănătătii pentru modificarea Ordinului ministrului sănătătii nr. 577/2020
privind desemnarea din cadrul directiilor de sănătate publică judetene si a municipiului Bucuresti a
coordonatorilor pentru gestionarea situatiei COVID-19 pentru regiunile de dezvoltare ale României
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Ordinul nr. 622/14.04.2020 al ministrui sănătătii pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului sănătătii
nr. 414/2020 privind instituirea măsurii de carantina pentru persoanele aflate în situatia de urgentă de sănătate
publică internatională determinată de infectia cu COVID-19 si stabilirea unor măsuri în vederea prevenirii si
limitării efectelor epidemiei
Ordinul nr. 623/14.04.2020 al ministrului sănătăţii pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului
sănătăţii nr. 555/2020 privind aprobarea Planului de măsuri pentru pregătirea spitalelor în contextul epidemiei
de coronavirus COVID-19, a Listei spitalelor care asigură asistenţa medicală pacienţilor testaţi pozitiv cu virusul
SARS-CoV-2 în faza I şi în faza a II-a şi a Listei cu spitalele de suport pentru pacienţii testaţi pozitiv sau
suspecţi cu virusul SARS-CoV-2
Ordinul nr. 629/15.04.2020 al ministrului sănătăţii pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului
sănătăţii nr. 414/2020 privind instituirea măsurii de carantină pentru persoanele aflate în situaţia de urgenţă de
sănătate publică internaţională determinată de infecţia cu COVID-19 şi stabilirea unor măsuri în vederea
prevenirii şi limitării efectelor epidemiei
Hotărârea Parlamentului nr. 4/16.04.2020 pentru încuviintarea măsurii adoptate de Presedintele României
privind prelungirea stării de urgentă pe întreg teritoriul României
Ordonanţa Militară nr. 9/16.04.2020 a ministrului afacerilor interne privind măsuri de prevenire a răspândirii
COVID-19
Ordinul nr. 890/16.04.2020 al ministrului economiei, energiei şi mediului de afaceri pentru aprobarea Procedurii
de comercializare a benzinei şi motorinei pe perioada stării de urgenţă pe teritoriul României, instituite prin
Decretul nr. 195/2020, în contextul crizei economice generate de pandemia SARS-CoV-2
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 52/15.04.2020 pentru modificarea art. 293 alin. (2) din Ordonanta de
urgentă a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de
programare 2014 - 2020, precum si pentru adoptarea unor măsuri privind beneficiarii de fonduri europene în
contextul răspândirii COVID-19
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 53/15.04.2020 pentru modificarea si completarea unor acte normative
privind măsuri de protectie socială determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2
Ordinul nr. 654/22.04.2020 al ministrului sănătăţii privind aprobarea Metodologiei pentru colectarea, testarea,
procesarea, stocarea şi distribuţia plasmei de la donator vindecat de COVID-19 şi utilizarea monitorizată pentru
pacienţii critici cu COVID-19 din sectiile ATI
Ordinul nr. 4135/21.04.2020 al ministrului educatiei si cercetării privind aprobarea Instructiunii pentru crearea
si/sau întărirea capacitătii sistemului de învătământ preuniversitar prin învătare on-line
Ordinul nr. 672/23.04.2020 al ministrului sănătătii pentru aprobarea Listei cuprinzând dispozitivele medicale
necesare pentru a asigura preventia si tratarea afectiunilor asociate infectiei cu SARS-CoV-2, a căror distributie
se suspendă temporar, precum si a unor măsuri pentru asigurarea medicamentelor cu risc crescut de
discontinuitate pe piata national
Ordinul nr. 684/24.04.2020 al ministrului sănătătii privind modificarea Ordinului ministrului sănătătii nr. 499/2020
pentru aprobarea suspendării temporare a distributiei în afara teritoriului României de produse biocide utilizate
pentru a asigura preventia aparitiei afectiunilor asociate infectiei cu SARS-CoV-2
Ordinul nr. 848/23.04.2020 al ministrului muncii si protectiei sociale privind aprobarea modelului documentelor
prevăzute la art. XV alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea si
completarea unor acte normative, precum si pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protectiei sociale în
contextul situatiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, în cazul
persoanelor care au încheiate conventii individuale de muncă în baza Legii nr. 1/2005 privind organizarea si
functionarea cooperatiei
Ordinul nr. 849/23.04.2020 al ministrului muncii si protectiei sociale pentru aprobarea modelului de declaratie
pe propria răspundere prevăzută la art. XV alin. (11) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 30/2020 pentru
modificarea si completarea unor acte normative, precum si pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protectiei
sociale în contextul situatiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 55/23.04.2020 privind instituirea unor măsuri de protecţie socială în
contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS- CoV-2
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 56/23.04.2020 privind unele măsuri provizorii în contextul situaţiei
epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2
Ordonanţa Militară nr. 10/27.04.2020 a ministrului afacerilor interne privind măsuri de prevenire a răspândirii
COVID-19
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Regulamentul nr. 8/22.04.2020 (A.S.F.) pentru adoptarea unor măsuri exceptionale aplicabile entitătilor
autorizate, reglementate si supravegheate de ASF - Sectorul instrumentelor si investitiilor financiare pe
perioada instituirii pe teritoriul României a stării de urgentă generate de criza COVID-19
Ordinul nr. 1886/28.04.2020 al ministrului finantelor publice privind aprobarea mecanismului financiar de
transfer al sumelor aferente granturilor cuvenite beneficiarilor în cadrul Schemei de ajutor de stat pentru
sustinerea activitătii IMM-urilor în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19 din bugetul
Ministerului Finantelor Publice - Actiuni generale către Fondul National de Garantare a Creditelor pentru
întreprinderile Mici si Mijlocii - S.A. - IFN, a modelului Conventiei privind implementarea Programului de
sustinere a întreprinderilor mici si mijlocii "IMM INVEST ROMÂNIA", a modelului Conventiei de garantare si
plată a granturilor, al contractului de garantare, al înscrisului, precum si pentru stabilirea nivelului comisionului
de risc si al comisionului de administrare pentru anul 2020
Ordinul nr. 725/30.04.2020 al ministrului sănătătii privind stabilirea măsurilor de sprijinire a persoanelor
vulnerabile care se află în izolare la domiciliu, ca urmare a măsurilor de limitare a răspândirii COVID-19
Ordinul nr. 389/27.04.2020 al presedintelui Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Muncă pentru
modificarea anexei la Ordinul presedintelui Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Muncă nr. 346/2020
privind aprobarea modelului declaratiei pe propria răspundere prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. c) din Hotărârea
Guvernului nr. 217/2020 pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 19/2020 privind acordarea unor zile libere
părintilor pentru supravegherea copiilor, în situatia închiderii temporare a unitătilor de învătământ
Hptărârea Senatului nr. 18/28.04.2020 referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European,
Consiliul European, Consiliu, Banca Centrală Europeană, Banca Europeană de Investiţii şi Eurogroup răspunsul economic coordonat ia epidemia de COVID-19 - COM (2020) 112 final
Ordinul nr. 951/06.05.2020 al ministrului transporturilor, infrastructurii şi comunicaţiilor privind aprobarea
Procedurii pentru circulaţia trenurilor de călători special comandate în vederea transportului de lucrători
sezonieri, inclusiv al celor care desfăşoară activităţi de îngrijire a persoanelor vulnerabile, între România şi alte
state membre ale Uniunii Europene, pe perioada stării de urgenţă cauzate de pandemia de COVID-19
Ordinul nr. 752/06.05.2020 al ministrului sănătătii privind completarea Ordinului ministrului sănătătii nr.
499/2020 pentru aprobarea suspendării temporare a distributiei în afara teritoriului României de produse
biocide utilizate pentru a asigura preventia aparitiei afectiunilor asociate infectiei cu SARS-CoV-2
Ordinul nr. 753/07.05.2020 al ministrului sănătătii pentru modificarea Ordinului ministrului sănătătii nr. 555/2020
privind aprobarea Planului de măsuri pentru pregătirea spitalelor în contextul epidemiei de coronavirus COVID19, a Listei spitalelor care asigură asistenta medicală pacientilor testati pozitiv cu virusul SARS-CoV-2 în faza I
si în faza a ll-a si a Listei cu spitalele de suport pentru pacientii testati pozitiv sau suspecti cu virusul SARSCoV-2
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 63/07.05.2020 pentru organizarea si desfăsurarea unor campanii de
informare publică în contextul situatiei epidemiologice determinate de răspândirea COVID-19
Hotărârea Guvernului nr. 369/07.05.2020 pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 252/2020
privind stabilirea unor măsuri în domeniul sănătătii pe perioada instituirii stării de urgentă pe teritoriul României
Ordinul nr. 767/08.05.2020 al ministrului sănătăţii privind aprobarea condiţiilor de funcţionare a cabinetelor
stomatologice pentru efectuarea intervenţiilor stomatologice de urgenţă, precum şi măsurile de prevenţie
necesare în perioada stării de urgentă determinate de epidemia de COVID-19
Ordinul nr. 1926/07.05.2020 al ministrului finanţelor publice pentru punerea în aplicare a Deciziei (UE)
2020/491 a Comisiei din 3 aprilie 2020 privind scutirea de taxe la import şi exonerarea de TVA la importuri,
acordate pentru mărfurile necesare pentru combaterea efectelor epidemiei de COVID-19 în cursul anului 2020
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/07.05.2020 privind modificarea şi completarea art. 8 din Ordonanţa
de urgenţă a Guvernului nr. 43/2020 pentru aprobarea unor măsuri de sprijin decontate din fonduri europene,
ca urmare a răspândirii coronavirusului COVID-19, pe perioada stării de urgenţă
Hotărârea Guvernului nr. 370/07.05.2020 privind aprobarea Programului naţional "Şcoala de acasă" şi pentru
alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul
2020, pentru Ministerul Educaţiei şi Cercetării
Ordonanţa Militară nr. 11/ 11.05.2020 a ministrului afacerilor interne privind măsuri de prevenire a răspândirii
COVID-19
Ordinul nr. 4220/769/08.05.2020 al ministrului educatiei si cercetării si al ministrului sănătătii pentru stabilirea
unor măsuri de prevenire si combatere a îmbolnăvirilor cu SARS-CoV-2 în unitătile/institutiile de învătământ
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 66/07.05.2020 privind modificarea si completarea art. 1 din Ordonanta
de urgentă a Guvernului nr. 47/2020 pentru stabilirea, pe perioada stării de urgentă instituite prin Decretul nr.
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195/2020, a conditiilor de comercializare a benzinei si motorinei în contextul crizei economice generate de
pandemia SARS-CoV-2
Ordinul nr. 800/12.05.2020 al ministrului sănătătii pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului
sănătătii nr. 555/2020 privind aprobarea Planului de măsuri pentru pregătirea spitalelor in contextul epidemiei
de coronavirus COVID-19, a Listei spitalelor care asigură asistenta medicală pacientilor testati pozitiv cu virusul
SARS-CoV-2 în faza I si în faza a l l-a si a Listei cu spitalele de suport pentru pacientii testati pozitiv sau
suspecti cu virusul SARS-CoV-2
Ordinul nr. 1706/12.05.2020 al ministrului economiei, energiei si mediului de afaceri privind modificarea
Ordinului ministrului economiei, energiei si mediului de afaceri nr. 791/2020 privind acordarea certificatelor de
situatii de urgentă operatorilor economici a căror activitate este afectată în contextul pandemiei SARS-CoV-2
Ordonanţa Militară nr. 12/ 13.05.2020 a ministrului afacerilor interne privind măsuri de prevenire a răspândirii
COVID-19
Ordinul nr. 807/13.05.2020 al ministrului sănătătii pentru stabilirea atributiilor în activitatea de testare în vederea
depistării infectiei cu virusul SARS-CoV-2 la nivelul unor unităti aflate în subordinea Ministerului Sănătătii
Ordinul nr. 808/14.05.2020 al ministrului sănătătii pentru modificarea Ordinului ministrului sănătătii nr. 577/2020
privind desemnarea din cadrul directiilor de sănătate publică judetene si a municipiului Bucuresti a
coordonatorilor pentru gestionarea situatiei COVID-19 pentru regiunile de dezvoltare ale României
Ordinul nr. 1722/13.05.2020 al ministrului economiei, energiei si mediului de afaceri privind modificarea anexei
la Ordinul ministrului economiei, energiei si mediului de afaceri nr. 890/2020 pentru aprobarea Procedurii de
comercializare a benzinei si motorinei pe perioada stării de urgentă pe teritoriul României, instituite prin
Decretul nr. 195/2020, în contextul crizei economice generate de pandemia SARS-CoV-2
Ordinul nr. 816/14.05.2020 al ministrului sănătătii pentru completarea Ordinului ministrului sănătătii nr.
414/2020 privind instituirea măsurii de carantină pentru persoanele aflate în situatia de urgentă de sănătate
publică internațională determinată de infecția cu COVID-19 si stabilirea unor măsuri în vederea prevenirii si
limitării efectelor epidemiei
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Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 70/14.05.2020 privind reglementarea unor măsuri, începând cu data de
15 mai 2020, în contextul situatiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2,
pentru prelungirea unor termene, pentru modificarea si completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, a
Legii educatiei nationale nr. 1/2011, precum si a altor acte normative
Hotărârea Guvernului nr. 24/14.05.2020 privind aprobarea instituirii stării de alertă la nivel national si a
măsurilor de prevenire si control al infectiilor, în contextul situatiei epidemiologice generate de virusul SARSCoV-2
Legea nr. 55/15.05.2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID19
Decretul nr. 261/15.05.2020 pentru promulgarea Legii privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea
efectelor pandemiei de COVID-19
Hptărârea Senatului nr. 24/05.05.2020 referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European,
Consiliul European si Consiliu - COVID-19: restrictia temporară a călătoriilor neesentiale către UE - COM
(2020) 115 final
Ordinul nr. 828/15.05.2020 al ministrului sănătătii privind măsurile de organizare si desfăsurare a activitătii la
nivelul cabinetelor stomatologice si la nivelul unitătilor sanitare non-COVID, pe perioada stării de alertă
Ordinul nr. 1070/826/15.05.2020 al secretarului de stat al Secretariatului de Stat pentru Culte si al ministrului
sănătătii privind măsurile pentru prevenirea contaminării cu noul coronavirus SARS-CoV-2 si pentru asigurarea
desfăsurării activitătii în lăcasurile de cult pe perioada stării de alertă
Decizia nr. 14/2CN/05.05.2020pentru aprobarea Recomandărilor privind reluarea activitătii în cabinetele
stomatologice
Legea nr. 56/15.05.2020 pentru recunoasterea meritelor personalului medical participant la actiuni medicale
împotriva COVID-19
Ordinul nr. 3.577/831/15.05.2020 al ministrului muncii si protectiei sociale si al ministrului sănătătii privind
măsurile pentru prevenirea contaminării cu noul coronavirus SARS-CoV-2 si pentru asigurarea desfăsurării
activitătii la locul de muncă în conditii de securitate si sănătate în muncă, pe perioada stării de alertă
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Ordinul nr. 984/829/15.05.2020 al ministrului transporturilor, infrastructurii si comunicatiilor si al ministrului
sănătătii privind măsurile pentru prevenirea contaminării cu noul virus SARS-CoV-2 si pentru asigurarea
desfăsurării activitătilor în conditii de sigurantă sanitară în domeniul transporturilor, pe perioada stării de alertă
Ordinul nr. 2855/830/15.05.2020 al ministrului culturii si al ministrului sănătătii privind măsurile pentru
prevenirea contaminării cu noul coronavirus SARS-CoV-2 si pentru asigurarea desfăsurării activitătilor în
conditii de sigurantă sanitară în domeniul culturii
Ordinul nr. 565/806/13.05.2020 al ministrului tineretului si sportului si al ministrului sănătătii pentru aprobarea
Regulamentului privind conditiile necesar a fi respectate în vederea reluării antrenamentelor sportive în
cantonamente, precum si a Regulamentului privind conditiile necesar a fi respectate în vederea reluării
antrenamentelor în cazul sporturilor individuale care se practică în aer liber
Ordinul nr. 4259/827/15.05.2020 al ministrului educatiei si cercetării si al ministrului sănătătii pentru stabilirea
unor măsuri de prevenire si combatere a îmbolnăvirilor cu SARS-CoV-2 în unitătile/institutiile de învătământ,
institutiile publice si toate structurile aflate în subordonarea sau coordonarea Ministerului Educatiei si Cercetării
Ordinul nr. 1731/832/15.05.2020 al ministrului economiei, energiei si mediului de afaceri si al ministrului
sănătătii privind măsurile pentru prevenirea contaminării cu noul corona vi rus SARS CoV-2 si pentru
asigurarea desfăsurării activitătilor în conditii de sigurantă sanitară în domeniul economiei, pe durata stării de
alertă
Hotărârea Guvernului nr. 394/18.05.2020 privind declararea stării de alertă si măsurile care se aplică pe durata
acesteia pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19
Ordinul nr. 540/14.05.2020 privind aprobarea Metodologiei de aplicare a prevederilor art. 8 din Ordonanţa de
urgenţă a Guvernului nr. 43/2020 pentru aprobarea unor măsuri de sprijin decontate din fonduri europene, ca
urmare a răspândirii coronavirusului COVID-19, pe perioada stării de urgenţă
Legea nr. 59/19.05.2020 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea
şi completarea unor acte normative, precum şi pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecţiei sociale în
contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2
Legea nr. 60/19.05.2020 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 32/2020 privind modificarea
şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea şi completarea unor acte
normative, precum şi pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecţiei sociale în contextul situaţiei
epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2 şi pentru stabilirea unor măsuri
suplimentare de protecţie socială
Legea nr. 61/19.05.2020 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 41/2020 pentru modificarea
şi completarea Legii nr. 19/2020 privind acordarea unor zile libere părinţilor pentru supravegherea copiilor, în
situaţia închiderii temporare a unităţilor de învăţământ
Ordinul nr. 4266/840/18.05.2020, 19.05.2020 al ministrului educaţiei şi cercetării şi al ministrului sănătăţii pentru
punerea în aplicare a măsurilor privind sistemul de învăţământ în contextul instituirii stării de alertă pe teritoriul
României
Ordinul nr. 4267/841/18.05.2020, 19.05.2020 al ministrului educaţiei şi cercetării şi al ministrului sănătăţii
pentru stabilirea unor măsuri de prevenire şi combatere a îmbolnăvirilor cu SARS-CoV-2 în unităţile/instituţiile
de învăţământ, instituţiile publice şi toate structurile aflate în subordonarea sau coordonarea Ministerului
Educaţiei si Cercetării
Ordinul nr. 1730/15.05.2020 al ministrului economiei, energiei şi mediului de afaceri pentru modificarea
Ordinului ministrului economiei, energiei şi mediului de afaceri nr. 791/2020 privind acordarea certificatelor de
situaţii de urgenţă operatorilor economici a căror activitate este afectată în contextul pandemiei SARS-CoV-2
Ordinul nr. 583/842/19.05.2020 al ministrului tineretului si sportului si al ministrului sănătătii pentru aprobarea
Regulamentului privind conditiile necesar a fi respectate în vederea reluării antrenamentelor sportive în
cantonamente, precum si a Regulamentului privind conditiile necesar a fi respectate în vederea reluării
antrenamentelor în cazul sporturilor individuale care se practică în aer liber
Hotărârea Parlamentului nr. 5/20.05.2020 pentru încuviinţarea stării de alertă şi a măsurilor instituite prin
Hotărârea Guvernului nr. 394/2020 privind declararea stării de alertă şi măsurile care se aplică pe durata
acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19
Ordinul nr. 847/20.05.2020 al ministrului sănătăţii pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului
sănătăţii nr. 414/2020 privind instituirea măsurii de carantină pentru persoanele aflate în situaţia de urgenţă de
sănătate publică internaţională determinată de infecţia cu COVID-19 şi stabilirea unor măsuri în vederea
prevenirii şi limitării efectelor epidemiei
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Ordinul nr. 843/19.05.2020 al ministrului sănătăţii privind desemnarea din cadrul direcţiilor de sănătate publică
judeţene şi a municipiului Bucureşti a coordonatorilor pentru gestionarea situaţiei COVID-19 pentru regiunile de
dezvoltare ale României
Legea nr. 62/20.05.2020 privind aplicarea unor facilităţi de la plata chiriei pentru perioada aferentă stării de
urgenţă
Ordinul nr. 860/21.05.2020 al ministrului sănătăţii privind modificarea anexei la Ordinul ministrului sănătăţii nr.
487/2020 pentru aprobarea protocolului de tratament al infecţiei cu virusul SARS-Cov-2
Ordinul nr. 78/22.05.2020 al ministrului afacerilor interne pentru stabilirea categoriilor de personal din Ministerul
Afacerilor Interne cărora nu li se aplică prevederile Legii nr. 19/2020 privind acordarea unor zile libere părinţilor
pentru supravegherea copiilor, în situaţia închiderii temporare a unităţilor de învăţământ, precum şi a măsurilor
necesare acordării majorării salariale, în condiţiile art. 7 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 70/2020
privind reglementarea unor măsuri, începând cu data de 15 mai 2020, în contextul situaţiei epidemiologice
determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, pentru prelungirea unor termene, pentru modificarea
şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, a Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, precum şi a altor
acte normative
Ordinul nr. 79/988/22.05.2020, 18.05.2020 al ministrului afacerilor interne şi al ministrului transporturilor,
infrastructurii şi comunicaţiilor privind măsuri şi reguli în domeniul transporturilor, pe perioada stării de alertă,
pentru prevenirea răspândirii COVID-19
Ordinul nr. 872/543/22.05.2020, 15.05.2020 al ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de
Asigurări de Sănătate pentru modificarea şi completarea Normelor de aplicare a prevederilor Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, aprobate
prin Ordinul ministrului sănătătii si al preşedintelui Casei Naţionale deAsigurări de Sănatate nr. 15/2018/1.311
/2017
Ordinul nr. 874/81/22.05.2020 al ministrului sănătăţii şi al ministrului afacerilor interne privind instituirea
obligativităţii purtării măştii de protecţie, a triajului epidemiologie şi dezinfectarea obligatorie a mâinilor pentru
prevenirea contaminării cu virusul SARS-CoV-2 pe durata stării de alertă
Ordinul nr. 875/80/22.05.2020 al ministrului sănătăţii şi al ministrului afacerilor interne pentru aprobarea
regulilor privind accesul în lăcaşele de cult, distanţa minimă de siguranţă şi măsuri sanitare specifice pentru
desfăşurarea activităţilor religioase
Ordinul nr. 873/22.05.2020 al ministrului sănătăţii pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului
sănătăţii nr. 828/2020 privind măsurile de organizare şi desfăşurare a activităţii la nivelul cabinetelor
stomatologice şi la nivelul unităţilor sanitare non-COVID pe perioada stării de alertă
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/21.05.2020 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în
domeniul sănătăţii
Ordinul nr. 647/22.05.2020 privind modificarea şi completarea anexei nr. 1 la Metodologia de aplicare a
prevederilor art. 8 din Ordonanţa de urgentă a Guvernului nr. 43/2020 pentru aprobarea unor măsuri de sprijin
decontate din fonduri europene, ca urmare a răspândirii coronavirusului COVID-19, pe perioada stării de
urgenţă, aprobată prin Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 540/2020
Ordinul nr. 86/26.05.2020 al ministrului afacerilor interne privind stabilirea unor măsuri pentru angajarea de
personal fără concurs, în condiţiile art. 27 alin. (1) din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea
şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19
Ordinul nr. 911/653/26.05.2020 al ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de
Sănătate pentru aplicarea art. 11 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 70/2020 privind reglementarea
unor măsuri, începând cu data de 15 mai 2020, în contextul situaţiei epidemblogice determinate de răspândirea
ooronavirusului SARS-CoV-2, pentru prelungirea unor termene, pentru modificarea şi completarea Legii nr.
227/2015 privind Codul fiscal, a Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, precum şi a altor acte normative
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 83/21.05.2020 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice şi pentru stabilirea unor măsuri în
domeniul circulaţiei pe drumurile publice în contextul pandemiei de COVID-19
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 86/27.05.2020 privind modificarea şi completarea Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr. 63/2020 pentru organizarea şi desfăşurarea unor campanii de informare publică în
contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea COVID-19
Hotărârea Guvernului nr. 423/27.05.2020 pentru aprobarea Listei cuprinzând urgenţele medico-chirurgicale,
precum şi bolile infectocontagioase din grupa A, pentru care asiguraţii beneficiază de indemnizaţie pentru
incapacitate temporară de muncă, fără îndeplinirea condiţiei de stagiu de asigurare
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Hotărârea Guvernului nr. 434/28.05.2020 pentru modificarea şi completarea anexei nr. 3 la Hotărârea
Guvernului nr. 394/2020 privind declararea stării de alertă şi măsurile care se aplică pe durata acesteia pentru
prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 92/28.05.2020 pentru instituirea unor măsuri active de sprijin destinate
angajatilor si angajatorilor în contextul situatiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului
SARS-CoV-2, precum si pentru modificarea unor acte normative
Ordinul nr. 961/29.05.2020 al ministrului sănătătii pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului
sănătătii nr. 555/2020 privind aprobarea Planului de măsuri pentru pregătirea spitalelor în contextul epidemiei
de coronavirus COVID-19, a Listei spitalelor care asigură asistenta medicală pacientilor testati pozitiv cu virusul
SARS-CoV-2 în faza I si în faza a II-a si a Listei cu spitalele de suport pentru pacientii testati pozitiv sau
suspecti cu virusul SARS-CoV-2
Ordinul nr. 2879/967/29.05.2020 al ministrului culturii si al ministrului sănătătii privind măsurile pentru
prevenirea contaminării cu noul coronavirus SARS-CoV-2 si pentru asigurarea desfăsurării activitătilor în
conditii de sigurantă sanitară în domeniul culturii
Ordinul nr. 966/1809/105/29.05.2020 al ministrului sănătătii, al ministrului economiei, energiei si mediului de
afaceri si al presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor pentru
aprobarea Normei privind stabilirea măsurilor specifice de prevenire a răspândirii virusului SARS-CoV-2 pentru
activitătile de preparare, servire si consum al produselor alimentare, băuturilor alcoolice si nealcoolice în spatiile
special amenajate din exteriorul clădirilor unitătilor de alimentatie publică
Ordinul nr. 969/1810/1166/29.05.2020 al ministrului sănătătii, al ministrului economiei, energiei si mediului de
afaceri si al ministrului mediului, apelor si pădurilor pentru aprobarea Normei privind stabilirea măsurilor
specifice de prevenire a răspândirii virusului SARS-CoV-2 pentru activitătile de operare a plajelor turistice
Ordinul nr. 601/971/29.05.2020 al ministrului tineretului si sportului si al ministrului sănătătii pentru aprobarea
regulamentelor privind conditiile necesar a fi respectate în vederea reluării competitiilor sportive organizate în
aer liber sau în bazine acoperite ori aflate în aer liber, precum si a activitătilor de pregătire sportivă în spatii
închise, în bazine acoperite sau aflate în aer liber de către sportivii profesionisti, sportivii de performantă si/sau
legitimati
Ordinul nr. 143/949/28.05.2020, 27.05.2020 al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale şi al ministrului
sănătăţii privind aprobarea Regulamentului de practicare a pescuitului recreativ în condiţii de siguranţă şi de
limitare a efectelor pandemiei de COVID-19 în cadrul amenajărilor piscicole şi habitatelor piscicole naturale
Ordinul nr. 905/26.05.2020 al ministrului sănătăţii pentru aprobarea Metodologiei privind ocuparea, fără
concurs, a posturilor vacante sau temporar vacante din cadrul Ministerului Sănătăţii şi unităţilor aflate în
subordinea, coordonarea şi sub autoritatea Ministerului Sănătăţii, inclusiv funcţiile publice de execuţie şi
conducere, pe perioadă determinată, în contextul instituirii stării de alertă pe teritoriul României, conform art. 11
din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19
Ordinul nr. 1005/28.05.2020 al ministrului muncii şi protecţiei sociale pentru stabilirea domeniilor de activitate şi
a instrucţiunilor privind autorizarea furnizorilor de formare profesională să desfăşoare programe de formare
profesională a adulţilor în sistem on-line
Hotărârea Guvernului nr. 433/28.05.2020 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 155/2017
privind aprobarea programelor naţionale de sănătate pentru anii 2017 şi 2018, precum şi pentru stabilirea unor
măsuri în domeniul sănătăţii în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului
SARS-CoV-2
Hotărârea Guvernului nr. 438/28.05.2020 privind completarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr.
140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile
acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări
sociale de sănătate pentru anii 2018-2019, precum şi pentru stabilirea unor măsuri în domeniul sănătăţii în
contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2
Ordinul nr. 978/02.06.2020 al ministrului sănătăţii pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului
sănătăţii nr. 807/2020 pentru stabilirea atribuţiilor în activitatea de testare în vederea depistării infecţiei cu
virusul SARS-CoV-2 la nivelul unor unităţi aflate în subordinea Ministerului Sănătăţii
Ordinul nr. 979/02.06.2020al ministrului sănătăţii pentru aprobarea efectuării Studiului de seroprevalenţă a
infecţiei SARS-CoV-2 pe teritoriul României
Ordinul nr. 1017/2880/02.06.2020, 29.05.2020 al ministrului muncii şi protecţiei sociale şi al ministrului culturii
pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului muncii şi protecţiei sociale şi al ministrului culturii nr.
743/2.802/2020 privind aprobarea modelului documentelor prevăzute la art. XV alin. (4) din Ordonanţa de
urgenţă a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru
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stabilirea unor măsuri în domeniul protecţiei sociale în contextul situaţiei epidemiologice determinate de
răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, cu modificările şi completările aduse prin Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului nr. 32/2020 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 30/2020
pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru stabilirea unor măsuri în domeniul
protecţiei sociale în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2
şi pentru stabilirea unor măsuri suplimentare de protecţie socială
Ordinul nr. 1011/709/03.06.2020 al ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de
Sănătate pentru modificarea şi completarea prevederilor Ordinului ministrului sănătătii şi al preşedintelui Casei
Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 397/836/2018 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în
anul 2018 a Hotărârii Guvernului nr. 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru
care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în
cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018-2019 şi pentru stabilirea unor măsuri în
contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2
Ordinul nr. 457/03.06.2020 al preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă privind
aprobarea modelului documentelor prevăzute de art. II alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.
92/2020 pentru instituirea unor măsuri active de sprijin destinate angajaţilor şi angajatorilor în contextul situaţiei
epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum şi pentru modificarea unor
acte normative
Hotărârea Guvernului nr. 443/04.06.2020 pentru modificarea şi completarea anexelor nr. 2 şi 3 la Hotărârea
Guvernului nr. 394/2020 privind declararea stării de alertă şi măsurile care se aplică pe durata acesteia pentru
prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19
Ordinul nr. 456/03.06.2020 al preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă pentru
aprobarea Procedurii de acordare a sumelor prevăzute de art. III alin. (1) şi (2) din Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului nr. 92/2020 pentru instituirea unor măsuri active de sprijin destinate angajaţilor şi angajatorilor în
contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea cororiavirusului SARS-CoV-2, precum şi pentru
modificarea unor acte normative
Ordinul nr. 153/1024/03.06.2020, 05.06.2020 al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale şi al ministrului
sănătăţii pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale şi al ministrului sănătăţii
nr. 143/949/2020 privind aprobarea Regulamentului de practicare a pescuitului recreativ în condiţii de siguranţă
şi de limitare a efectelor pandemiei de COVID-19 în cadrul amenajărilor piscicole şi habitatelor piscicole
naturale
Ordinul nr. 715/04.06.2020 pentru modificarea şi completarea Normelor tehnice de realizare a programelor
naţionale de sănătate curative pentru anii 2017 şi 2018, aprobate prin Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de
Asigurări de Sănătate nr. 245/2017, precum'şi pentru stabilirea unor măsuri în domeniul sănătăţii în contextul
situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2
Legea nr. 75/10.06.2020 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 42/2020 pentru modificarea
şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 110/2017 privind Programul de susţinere a
întreprinderilor mici şi mijlocii - IMM INVEST ROMÂNIA, precum şi pentru aprobarea Schemei de ajutor de stat
pentru susţinerea activităţii IMM-urilor în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19
Ordinul nr. 1069/11.06.2020 al ministrului sănătăţii pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului
sănătăţii nr. 414/2020 privind instituirea măsurii de carantină pentru persoanele aflate în situaţia de urgenţă de
sănătate publică internaţională determinată de infecţia cu COVID-19 şi stabilirea unor măsuri în vederea
prevenirii şi limitării efectelor epidemiei
Ordinul nr. 722/10.06.2020 privind completarea Metodologiei de aplicare a prevederilor art. 8 din Ordonanţa de
urgenţă a Guvernului nr. 43/2020 pentru aprobarea unor măsuri de sprijin decontate din fonduri europene, ca
urmare a răspândirii coronavirusului COVID-19, pe perioada stării de urgenţă, aprobată prin Ordinul
preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 540/2020
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 98/11.06.2020 pentru prorogarea intrării în vigoare a unor prevederi din
Legea nr. 75/2020 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 42/2020 pentru modificarea şi
completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 110/2017 privind Programul de susţinere a întreprinderilor
mici şi mijlocii - IMM INVEST ROMÂNIA, precum şi pentru aprobarea Schemei de ajutor de stat pentru
susţinerea activităţii IMM-urilor în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19
Hotărârea Guvernului nr. 465/11.06.2020pentru modificarea şi completarea anexelor nr. 2 şi 3 la Hotărârea
Guvernului nr. 394/2020 privind declararea stării de alertă şi măsurile care se aplică pe durata acesteia pentru
prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19
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Ordinul nr. 1074/724/12.06.2020, 11.06.2020 al ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de
Asigurări de Sănătate pentru completarea Normelor de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, aprobate prin
Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 15/2018/1.311/2017
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 97/11.06.2020 pentru implementarea unor măsuri de simplificare
administrativă în domeniul protecţiei sociale, precum şi pentru acordarea unor drepturi şi beneficii de asistenţă
socială în domeniile de activitate în care se menţin restricţii
Ordinul nr. 619/1077/12.06.2020 al ministrului tineretului şi sportului şi al ministrului sănătăţii pentru aprobarea
regulamentelor privind condiţiile necesar a fi respectate pentru accesul în bazele sportive, în vederea practicării
sporturilor individuale în aer liber, pentru practicarea sporturilor de echipă în aer liber de către sportivii de
performanţă, pentru reluarea activităţii de nataţie în bazinele acoperite şi în aer liber din România, în vederea
desfăşurării de către sportivii profesionişti, sportivii de performanţă şi/sau legitimaţi a activităţilor de pregătire
fizică organizate în spaţii închise, respectiv desfăşurării activităţilor de pregătire fizică în săli de fitness şi
aerobic
Ordinul nr. 1080/12.06.2020 al ministrului sănătăţii pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului
sănătăţii nr. 414/2020 privind instituirea măsurii de carantină pentru persoanele aflate în situaţia de urgenţă de
sănătate publică internaţională determinată de infecţia cu COVID-19 şi stabilirea unor măsuri In vederea
prevenirii şi limitării efectelor epidemiei
Ordinul nr. 1076/4518/3936/12.06.2020 al ministrului sănătăţii, al ministrului educaţiei şi cercetării şi al
ministrului muncii şi protecţiei sociale privind stabilirea măsurilor necesare în vederea redeschiderii creşelor,
grădiniţelor, afterschool-urilor pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu SARS-CoV-2
Hotărârea Guvernului nr. 476/16.06.2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României şi măsurile
care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19
Legea nr. 82/17.06.2020 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 43/2020 pentru aprobarea
unor măsuri de sprijin decontate din fonduri europene, ca urmare a răspândirii coronavirusului COVID-19, pe
perioada stării de urgentă
Ordinul nr. 1103/95/17.06.2020 al ministrului sănătătii si al ministrului afacerilor interne pentru aprobarea
regulilor privind accesul în lacasele de cult, distanta minima de sigurantă si măsuri sanitare specifice pentru
desfăsurarea activitătilor religioase
Ordinul nr. 1082/97/1112/18.06.2020 al ministrului transporturilor, infrastructurii si comunicatiilor, al ministrului
afacerilor interne si al ministrului sănătătii privind măsuri si reguli în domeniul transporturilor, pe perioada stării
de alertă, pentru prevenirea răspândirii COVID-19
Ordinul nr. 2941/1120/19.06.2020 al ministrului culturii şi al ministrului sănătăţii privind măsurile pentru
prevenirea contaminării cu noul coronavirus SARS-CoV-2 şi pentru asigurarea desfăşurării activităţilor în
condiţii de siguranţă sanitară în domeniul culturii
Hotărârea Senatului nr. 28/12.06.2020 referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European şi
al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1.303/2013 şi a Regulamentului (UE) nr. 1.301/2013 in
ceea ce priveşte măsuri specifice de asigurare a unei flexibilităţi excepţionale pentru utilizarea fondurilor
structurale si de investitii europene ca răspuns la epidemia de COVID-19 - COM (2020) 138 final
Hotărârea Senatului nr. 29/12.06.2020 referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European şi
al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) 223/2014 privind introducerea unor măsuri specifice pentru
soluţionarea crizei COVID-19 - COM (2020) 141 final
Hotărârea Senatului nr. 30/12.06.2020 referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European şi
al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1.379/2013 şi a Regulamentului (UE) nr. 508/2014 în
ceea ce priveşte măsurile specifice de atenuare a impactului epidemiei de COVID-19 în sectorul pescuitului şi
acvaculturii - COM (2020) 142 final
Hotărârea Senatului nr. 31/12.06.2020 referitoare la propunerea de Regulament al Consiliului privind instituirea
unui instrument european de sprijin temporar pentru atenuarea riscurilor de şomaj în situatie de urgentă
(SURE) ca urmare a apariţiei epidemiei de COVID-19 - COM (2020) 139 final
Hotărârea Senatului nr. 32/12.06.2020 referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European şi
al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) 2017/745 privind dispozitivele medicale în ceea ce priveşte
datele aplicării anumitor dispoziţii ale sale - COM (2020) 144 final
Hotărârea Senatului nr. 33/12.06.2020 referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European,
Consiliul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor — Răspunsul la
coronavirus: Utilizarea fiecărui euro disponibil, prin orice modalitate posibilă, pentru a salva vieţile şi mijloacele
de trai — COM (2020) 143 final
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Hotărârea Senatului nr. 38/12.06.2020 referitoare la propunerea de Decizie a Parlamentului European şi a
Consiliului privind acordarea de asistenţă macrofinanciară partenerilor vizaţi de politica de extindere şi de
politica de vecinătate în contextul crizei generate de pandemia de COVID-19 - COM (2020) 163 final
Hotărârea Senatului nr. 44/12.06.2020 referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European,
Consiliu, Comitetul Economic si Social European si Comitetul Regiunilor - Sprijinirea Balcanilor de Vest pentru
combaterea COVID-19 si redresarea postpandemică - Contributia Comisiei în perspectiva reuniunii liderilor UE
si ai Balcanilor de Vest din 6 mai 2020 - COM (2020) 315 final
Hotărârea Senatului nr. 46/12.06.2020 referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European si
al Consiliului de stabilire a unor măsuri specifice si temporare, în contextul pandemiei de COVID-19, privind
valabilitatea anumitor certificate, licente si autorizatii, precum si amânarea anumitor controale si formări
periodice în anumite domenii ale legislatiei din sectorul transporturibr - COM (2020) 176 final
Hotărârea Senatului nr. 47/12.06.2020 referitoare la propunerea de Regulament al Pariamentului7 European si
al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1.008/2008 al Parlamentului European si al Consiliului
privind normele comune pentru operarea serviciilor aeriene în Comunitate, având în vedere pandemia de
COVID-19 - COM (2020) 178 final
Hotărârea Senatului nr. 49/12.06.2020 referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European si
al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) 2017/352 pentru a permite organebr de administrare sau
autoritătilor competente să prevadă o flexibilitate în ceea ce priveste perceperea taxei de utilizare a
infrastructurii portuare în contextul pandemiei de COVID-19 - COM (2020) 177 final
Ordinul nr. 1137/23.06.2020 al ministrului sănătăţii pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului
sănătăţii nr. 555/2020 privind aprobarea Planului de măsuri pentru pregătirea spitalelor în contextul epidemiei
de coronavirus COVID-19, a Listei spitalelor care asigură asistenţa medicală pacienţilor testaţi pozitiv cu virusul
SARS-CoV-2 în faza I şi în faza a ll-a şi a Listei cu spitalele de suport pentru pacienţii testaţi pozitiv sau
suspecţi cu virusul SARS-CoV-2
Hotărârea Senatului nr. 50/23.06.2020 referitoare la propunerea de Directivă a Consiliului de modificare a
Directivei 2011/16/UE în vederea soluţionării nevoii urgente de amânare a anumitor termene pentru depunerea
şi schimbul de informaţii în domeniul fiscal ca urmare a pandemiei de COVID-19 - COM (2020) 197 final
Hotărârea Senatului nr. 55/23.06.2020 referitoare la propunerea de Decizie a Consiliului de modificare a
directivelor (UE) 2017/2.455 şi (UE) 2019/1.995 în ceea ce priveşte datele de transpunere si aplicare, din cauza
izbucnirii crizei COVID-19 - COM (2020) 198 final
Hotărârea Senatului nr. 56/23.06.2020 referitoare la propunerea de Regulament de punere în aplicare al
Consiliului de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2019/2.026 în ceea ce priveşte datele de
aplicare, din cauza izbucnirii crizei COVlD-19 - COM (2020) 199 final
Hotărârea Senatului nr. 57/23.06.2020 referitoare la propunerea de Regulament al Consiliului de modificare a
Regulamentului (UE) 2017/2.454 în ceea ce priveşte datele de aplicare, din cauza izbucnirii crizei COVID-19 COM (2020) 201 final
Hotărârea Senatului nr. 58/23.06.2020 referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European şi
al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1.305/2013 în ceea ce priveşte măsurile specifice de
acordare a unui sprijin temporar excepţional în cadrul FEADR ca răspuns la epidemia de COVID-19 - COM
(2020) 186 final
Ordinul nr. 748/23.06.2020 privind completarea Metodologiei de aplicare a prevederilor art. 8 din Ordonanţa de
urgenţă a Guvernului nr. 43/2020 pentru aprobarea unor măsuri de sprijin decontate din fonduri europene, ca
urmare a răspândirii coronavirusului COVID-19, pe perioada stării de urgenţă, aprobată prin Ordinul
preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 540/2020
Ordinul nr. 491/25.06.2020 al preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă pentru
modificarea anexei nr. 3 la Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă nr.
457/2020 privind aprobarea modelului documentelor prevăzute de art. II alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului nr. 92/2020 pentru instituirea unor măsuri active de sprijin destinate angajaţilor şi angajatorilor în
contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum şi pentru
modificarea unor acte normative
Ordinul nr. 1106/30.06.2020 al ministrului muncii şi protecţiei sociale pentru modificarea Ordinului ministrului
muncii şi protecţiei sociale nr. 740/2020 privind aprobarea modelului documentelor prevăzute la art. XV alin. (1)
din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea şi completarea unor acte normative,
precum si pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecţiei sociale în contextul situaţiei epidemiologice
determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, cu modificările şi completările aduse prin Ordonanţa
de urgenţă a Guvernului nr. 32/2020 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.
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30/2020 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru stabilirea unor măsuri în
domeniul protecţiei sociale în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului
SARS-CoV-2 şi pentru stabilirea unor măsuri suplimentare de protecţie social
Ordinul nr. 1107/30.06.2020 al ministrului muncii şi protecţiei sociale privind modificarea Ordinului ministrului
muncii şi protecţiei sociale nr. 741/2020 pentru aprobarea modelului documentelor prevăzute la art. XII alin. (1)
din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea şi completarea unor acte normative,
precum si pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecţiei sociale în contextul situaţiei epidemiologice
determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, cu modificările si completările aduse prin Ordonanţa
de urgenţă a Guvernului nr. 32/2020 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.
30/2020 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru stabilirea unor măsuri în
domeniul protecţiei sociale în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului
SARS-CoV-2 şi pentru stabilirea unor măsuri suplimentare de protecţie social
Ordinul nr. 1108/30.06.2020 al ministrului muncii şi protecţiei sociale pentru modificarea Ordinului ministrului
muncii şi protecţiei sociale nr. 848/2020 privind aprobarea modelului documentelor prevăzute la art. XV alin. (1)
din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea şi completarea unor acte normative,
precum şi pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecţiei sociale în contextul situaţiei epidemiologice
determinate de răspândirea coronavirusului SARS- CoV-2, în cazul persoanelor care au încheiate convenţii
individuale de muncă în baza Legii nr. 1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei
Hotărârea Guvernului nr. 511/01.07.2020 pentru modificarea şi completarea anexelor nr. 1 şi 3 la Hotărârea
Guvernului nr. 476/2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României şi măsurile care se aplică pe
durata acesteia pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19
Ordinul nr. 1109/2974/30.06.2020,01.07.2020 al ministrului muncii şi protecţiei sociale şi al ministrului culturii
pentru modificarea Ordinului ministrului muncii şi protecţiei sociale şi al ministrului culturii nr. 743/2.802/2020
privind aprobarea modelului documentelor prevăzute la art. XV alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului
nr. 30/2020 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru stabilirea unor măsuri în
domeniul protecţiei sociale în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului
SARS-CoV-2, cu modificările şi completările aduse prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 32/2020 pentru
modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea şi completarea
unor acte normative, precum şi pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecţiei sociale în contextul situaţiei
epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2 şi pentru stabilirea unor măsuri
suplimentare de protecţie social
Ordinul nr. 1110/654/30.06.2020,01.07.2020 al ministrului muncii şi protecţiei sociale şi al ministrului tineretului
şi sportului pentru modificarea Ordinului ministrului muncii şi protecţiei sociale şi al ministrului tineretului şi
sportului nr. 742/493/2020 privind aprobarea modelului documentelor prevăzute la art. XV alin. (2) din
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum
şi pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecţiei sociale în contextul situaţiei epidemiologice determinate
de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, cu modificările şi completările aduse prin Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului nr. 32/2020 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 30/2020
pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru stabilirea unor măsuri în domeniul
protecţiei sociale în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2
şi pentru stabilirea unor măsuri suplimentare de protecţie social
Ordinul nr. 1092/745/01.07.2020, 26.06.2020 al ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de
Asigurări de Sănătate pentru aprobarea modelului unic al certificatului de concediu medical şi a instrucţiunilor
privind utilizarea şi modul de completare a certificatelor de concediu medical pe baza cărora se acordă
indemnizaţii asiguraţilor din sistemul asigurărilor sociale de sănătate şi din sistemul de asigurare pentru
accidente de muncă şi boli profesionale
Ordinul nr. 2068/23.06.2020 al ministrului finanţelor publice pentru modificarea şi completarea anexei nr. 3 la
Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.886/2020 privind aprobarea mecanismului financiar de transfer al
sumelor aferente granturilor cuvenite beneficiarilor în cadrul Schemei de ajutor de stat pentru susţinerea
activităţii IMM-urilor în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19 din bugetul Ministerului
Finanţelor Publice - Acţiuni generale către Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru întreprinderile Mici
şi Mijlocii - S.A. - IFN, a modelului Convenţiei privind implementarea Programului de susţinere a întreprinderilor
mici şi mijlocii "IMM INVEST ROMÂNIA", a modelului Convenţiei de garantare şi plată a granturilor, al
contractului de garantare, al înscrisului, precum şi pentru stabilirea nivelului comisionului de risc şi al
comisionului de administrare pentru anul 2020
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Ordinul nr. 1228/03.07.2020 al ministrului sănătăţii privind măsurile de prevenire a răspândirii infecţiei cu noul
coronavirus SARS-CoV-2 care trebuie implementate de către cei care organizează cursuri de perfecţionare,
formare, instruire şi workshopuri pentru adulţi, inclusiv cele organizate pentru implementarea proiectelor
finanţate din fonduri europene, precum şi unele activităţi specifice organizate de către instituţiile cu atribuţii în
domeniul apărării naţionale, ordinii şi siguranţei publice şi cele din domeniul diplomatic
Ordinul nr. 1239/08.07.2020 al ministrului sănătătii pentru modificarea anexei nr. 3 la Ordinul ministrului
sănătăţii nr. 555/2020 privind aprobarea Planului de măsuri pentru pregătirea spitalelor în contextul epidemiei
de coronavirus COVID-19, a Listei spitalelor care asigură asistenţa medicală pacienţilor testaţi pozitiv cu virusul
SARS-CoV-2 în faza I şi în faza a ll-a şi a Listei cu spitalele de suport pentru pacienţii testaţi pozitiv sau
suspecţi cu virusul SARS-CoV-2
Ordinul nr. 667/1237/07.07.2020 al ministrului tineretului şi sportului şi al ministrului sănătăţii pentru aprobarea
regulamentelor privind condiţiile necesar a fi respectate pentru accesul în bazele sportive, în vederea practicării
sporturilor individuale în aer liber, pentru practicarea sporturilor de echipă în aer liber de către sportivii de
performanţă, pentru reluarea activităţii de nataţie în bazinele acoperite şi în aer liber din România, în vederea
desfăşurării de către sportivii profesionişti, sportivii de performanţă şi/sau legitimaţi a activităţilor de pregătire
fizică organizate în spaţii închise, respectiv desfăşurării activităţilor de pregătire fizică în săli de fitness şi
aerobic
Hotărârea Guvernului nr. 553/15.07.2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu
data de 17 iulie 2020, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi
combaterea efectelor pandemiei de COVID-19
Legea nr. 136/18.07.2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătătii publice în situatii de risc
epidemiologic si biologic
Hotărârea Guvernului nr. 570/21.07.2020 pentru modificarea şi completarea anexelor nr. 2 şi 3 la Hotărârea
Guvernului nr. 553/2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 17 iulie
2020, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea si combaterea
efectelor pandemiei de COVID-19
Ordinul nr. 1302/21.07.2020 al ministrului sănătăţii pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului
sănătăţii nr. 555/2020 privind aprobarea Planului de măsuri pentru pregătirea spitalelor în contextul epidemiei
de coronavirus COVID-19, a Listei spitalelor care asigură asistenţa medicală pacienţilor testaţi pozitiv cu virusul
SARS- CoV-2 în faza I şi în faza a ll-a şi a Listei cu spitalele de suport pentru pacienţii testaţi pozitiv sau
suspecţi cu virusul SARS-CoV-2
Ordinul nr. 1309/21.07.2020 al ministrului sănătăţii privind modalitatea de aplicarea măsurilor de prevenire si
limitare a îmbolnăvirilor cu SARS-CoV-2
Ordinul nr. 1321/22.07.2020 al ministrului sănătăţii pentru aprobarea planurilor privind modalitatea de aplicare
de direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, de Institutul Naţional de Sănătate Publică,
precum şi de unităţile sanitare a măsurilor în domeniul sănătătii publice în situatii de risc epidemiologie de
infectare cu virusul SARS-CoV-2
Ordinul nr. 1322/23.07.2020 al ministrului sănătătii pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului
sănătătii nr. 555/2020 privind aprobarea Planului de măsuri pentru pregătirea spitalelor în contextul epidemiei
de coronavirus COVID-19, a Listei spitalelor care asigură asistenta medicală pacientilor testati pozitiv cu virusul
SARS-CoV-2 în faza I si in faza a ll-a si a Listei cu spitalele de suport pentru pacientii testati pozitiv sau
suspecti cu virusul SARS-CoV-2
Legea nr. 146/23.07.2020 privind acordarea de măsti pentru protectia cetătenilor români de virusul COVID-19
Ordinul nr. 4659.206/26.07.2020 al sefului Departamentului pentru Situatii de Urgentă privind instituirea
carantinei zonale în orasul Făget si satele apartinătoare Bichigi, Temeresti si Colonia Mică din judetul Timis
Hotărârea Senatului nr. 71/30.06.2020 referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European şi
al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) 223/2014 în ceea ce priveşte introducerea unor măsuri
specifice pentru soluţionarea crizei provocate de pandemla de COVID-19 - COM (2020) 223 final
Hotărârea Senatului nr. 73/30.06.2020 referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European şi
al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) 2016/1.628 în ceea ce priveşte dispoziţiile sale tranzitorii
pentru a aborda impactul crizei provocate de COVID-19 - COM (2020) 233 final
Hotărârea Senatului nr. 74/30.06.2020 referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European şi
al Consiliului de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 575/2013 şi (UE) 2019/876 în ceea ce priveşte o serie de
ajustări ca răspuns la pandemia de COVID-19 -COM (2020) 310 final
Hotărârea Senatului nr. 86/30.06.2020 referitoare la propunerea modificată de Regulament al Parlamentului
European şi al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1.303/2013 în ceea ce priveşte resursele
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suplimentare şi măsurile de implementare excepţionale în temeiul obiectivului privind investiţiile pentru creştere
economică şi locuri de muncă, cu scopul de a oferi asistenţă pentru promovarea reparării daunelor provocate
de criză în contextul pandemiei de COVID-19 şi pentru pregătirea unei redresări verzi, digitale şi reziliente a
economiei (REACT-EU) - COM (2020) 451 final
Ordinul nr. 1343/28.07.2020 al ministrului sănătăţii pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului
sănătăţii nr. 555/2020 privind aprobarea Planului de măsuri pentru pregătirea spitalelor în contextul epidemiei
de coronavirus COVID-19, a Listei spitalelor care asigură asistenţa medicală pacienţilor testaţi pozitiv cu virusul
SARS-CoV-2 în faza I şi în faza a II-a şi a Listei cu spitalele de suport pentru pacienţii testaţi pozitiv sau
suspecţi cu virusul SARS-CoV-2
Ordinul nr. 4749/27.07.2020 al ministrului educaţiei şi cercetării privind organizarea şi desfăşurarea concursului
pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante în unităţile de învăţământ preuniversitar particular în
contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2
Hotărârea Guvernului nr. 511/01.07.2020 pentru modificarea şi completarea anexelor nr. 2 şi 3 la Hotărârea
Guvernului nr. 588/31.07.2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 17
iulie 2020, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea
efectelor pandemiei de COVID-19
Ordinul nr. 4659.263/01.08.2020 al şefului Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă privind instituirea
carantinei zonale în satele Seleus si Moroda din comuna Seleus, judeţul Arad
Ordinul nr. 4659.264/01.08.2020 al şefului Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă privind instituirea
carantinei zonale în satele Gurahonţ şi Bonţeşti din comuna Gurahonţ, judeţul Arad
Ordinul nr. 4659.265/01.08.2020 al şefului Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă privind instituirea
carantinei zonale în comuna Bălileşti, judeţul Argeş
Ordinul nr. 4659.266/01.08.2020 al şefului Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă privind instituirea
carantinei zonale în comuna Dârmăneşti, judeţul Argeş
Ordinul nr. 4659.267/01.08.2020 al şefului Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă privind încetarea
carantinei zonale instituite la nivelul satului Cartojani, comuna Roata de Jos, judeţul Giurgiu
Ordinanța de urgență a Guvernului nr. 126/31.07.2020 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate şi instituirea unor măsuri
privind indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate
Ordinanța de urgență a Guvernului nr. 125/31.07.2020 privind stabilirea unor măsuri în domeniul cercetăriidezvoltării-inovării şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2017 privind
stabilirea unor măsuri în domeniul cercetării-dezvoltării-inovării şi producerii de mijloace imunoprofilactice,
terapeutice şi antidoturi, în vederea asigurării protecţiei intereselor esenţiale ale siguranţei stării de sănătate a
populaţiei 594. - Hotărâre pentru aprobarea Acordului de garanţie voluntară în conformitate cu articolul 11 din
Regulamentul (UE) 2020/672 al Consiliului - SURE - Instrument european de sprijin temporar pentru atenuarea
riscurilor de şomaj într-o situaţie de urgenţă ca urmare a epidemiei de COVID-19, între Comisia Europeană şi
România, semnat la Bucureşti la 22 iunie 2020’ şi la Bruxelles la 15 iulie 2020 Acord de garanţie voluntară în
conformitate cu articolul 11 din Regulamentul (UE) 2020/672 al Consiliului - SURE - Instrument european de
sprijin temporar pentru atenuarea riscurilor de şomaj într-o situaţie de urgenţă ca urmare a epidemiei de
COVID-19
Hotărârea Guvernului nr. 588/31.07.2020 pentru aprobarea Acordului de garanţie voluntară în conformitate cu
articolul 11 din Regulamentul (UE) 2020/672 al Consiliului - SURE - Instrument european de sprijin temporar
pentru atenuarea riscurilor de şomaj într-o situaţie de urgenţă ca urmare a epidemiei de COVID-19, între
Comisia Europeană şi România, semnat la Bucureşti la 22 iunie 2020 şi la Bruxelles la 15 iulie 2020
Legea nr. 164/04.08.2020 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 63/2020 pentru
organizarea şi desfăşurarea unor campanii de informare publică în contextul situaţiei epidemiologice
determinate de răspândirea COVID-19
Legea nr. 165/04.08.2020 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 86/2020 privind
modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 63/2020 pentru organizarea si desfăşurarea
unor campanii de informare publică fn contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea COVID-19
Legea nr. 166/04.08.2020 privind respingerea Ordonanţei de urgentă a Guvernului nr. 82/2020 pentru
aprobarea acordării unui stimulent de risc pentru personalul centrelor rezidenţiale de îngrijire şi asistenţă a
persoanelor vârstnice, centrelor rezidenţiale pentru copii şi adulţi, cu şi fără dizabilităţi, precum şi pentru alte
categorii vulnerabile, izolate preventiv la locul de muncă, pe perioada stării de urgenţă
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Ordinanța de urgență a Guvernului nr. 130/31.07.2020 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin
financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului operaţional Competitivitate 2014-2020, în
contextul crizei provocate de COVID-19, precum şi alte măsuri în domeniul fondurilor europene
Ordinul nr. 1389/31.07.2020 al ministrului sănătăţii pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului
sănătăţii nr. 555/2020 privind aprobarea Planului de măsuri pentru pregătirea spitalelor în contextul epidemiei
de coronavirus COVID-19, a Listei spitalelor care asigură asistenţa medicală pacienţilor testaţi pozitiv cu virusul
SARS-CoV-2 în faza I şi în faza a ll-a şi a Listei cu spitalele de suport pentru pacienţii testaţi pozitiv sau
suspecţi cu virusul SARS-CoV-2
Ordinul nr. 1395/830/06.08.2020, 05.2020 al ministrul sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări
de Sănătate pentru modificarea şi completarea Normelor de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, aprobate prin
Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 15/2018/1.311/2017
Ordinul nr. 1418/07.08.2020 al ministrului sănătăţii privind modificarea anexei la Ordinul ministrului sănătăţii nr.
487/2020 pentru aprobarea protocolului de tratament al infecţiei cu virusul SARS-Cov-2
Ordinanța de urgență a Guvernului nr. 132/07.08.2020 privind măsuri de sprijin destinate salariaţilor şi
angajatorilor în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2,
precum şi pentru stimularea creşterii ocupării forţei de muncă
Ordinul nr. 1421/10.08.2020 al ministrului sănătăţii pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului sănătăţii nr.
654/2020 privind aprobarea Metodologiei pentru colectarea, testarea, procesarea, stocarea şi distribuţia
plasmei de la donator vindecat de COVID-19 şi utilizarea monitorizată pentru pacienţii critici cu COVID-19 din
secţiile ATI
Ordinul nr. 1427/12.08.2020 al ministrului sănătăţii pentru modificarea Ordinului ministrului sănătăţii nr.
555/2020 privind aprobarea Planului de măsuri pentru pregătirea spitalelor în contextul epidemiei de
coronavirus COVID-19, a Listei spitalelor care asigură asistenţa medicală pacienţilor testaţi pozitiv cu virusul
SARS-CoV-2 în faza I şi în faza a II-a şi a Listei cu spitalele de suport pentru pacienţii testaţi pozitiv sau
suspecţi cu virusul SARS-CoV-2
Ordinul nr. 2673/10.08.2020 al ministrului economiei, energiei şi mediului de afaceri pentru completarea
Ordinului ministrului economiei, energiei şi mediului de afaceri nr. 791/2020 privind acordarea certificatelor de
situaţii de urgenţă operatorilor economici a căror activitate este afectată în contextul pandemiei SARS-CoV-2
Hotărârea Guvernului nr. 668/14.08.2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu
data de 16 august 2020 precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi
combaterea efectelor pandemiei de COVID-19
Legea nr. 179/18.08.2020 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 70/2020 privind
reglementarea unor măsuri, începând cu data de 15 mai 2020, în contextul situaţiei epidemiologice determinate
de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, pentru prelungirea unor termene, pentru modificarea şi
completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, a Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, precum şi a altor
acte normative
Ordinul nr. 780/1432/12.08.2020, 14.08.2020 al ministrului tineretului şi sportului şi al ministrului sănătăţii pentru
aprobarea regulamentelor privind condiţiile necesar a fi respectate pentru accesul în bazele sportive, în
vederea practicării sporturilor individuale în aer liber, pentru practicarea sporturilor de echipă în aer liber de
către sportivii de performanţă, pentru reluarea activităţii de nataţie în bazinele acoperite şi în aer liber din
România, în vederea desfăşurării de către sportivii profesionişti, sportivii de performanţă şi/sau legitimaţi a
activităţilor sportive în spaţii închise, respectiv în vederea desfăşurării activităţilor de pregătire fizică în săli de
fitness şi aerobic
Ordinul nr. 1421/10.08.2020 al ministrului sănătăţii pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului sănătăţii nr.
654/2020 privind aprobarea Metodologiei pentru colectarea, testarea, procesarea, stocarea şi distribuţia
plasmei de la donator vindecat de COVID-19 şi utilizarea monitorizată pentru pacienţii critici cu COVID-19 din
secţiile ATI
Ordinanța de urgență a Guvernului nr. 143/24.08.2020 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr. 110/2017 privind Programul de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii şi a întreprinderilor mici cu
capitalizare de piaţă medie - IMM INVEST ROMÂNIA, precum şi pentru modificarea şi completarea Schemei de
ajutor de stat pentru susţinerea activităţii IMM-urilor în contextul crizei economice generate de pandemia
COVID-19, aprobată prin art. II din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 42/2020
Ordinanța de urgență a Guvernului nr. 144/24.08.2020 privind unele măsuri pentru alocarea de fonduri externe
nerambursabile necesare desfăşurării în condiţii de prevenţie a activităţilor didactice aferente anului şcolar
2020/2021 în contextul riscului de infecţie cu coronavirus SARS-CoV-2
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Ordinanța de urgență a Guvernului nr. 145/24.08.2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006
privind reforma în domeniul sănătăţii, a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi
indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, pentru abrogarea unor prevederi legale, precum şi pentru
stabilirea unor măsuri în domeniul sănătăţii
Ordinul nr. 1474/26.08.2020 al ministrului sănătăţii pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului sănătăţii nr.
654/2020 privind aprobarea Metodologiei pentru colectarea, testarea, procesarea, stocarea şi distribuţia
plasmei de la donator vindecat de COVID-19 si utilizarea monitorizată pentru pacienţii critici cu COVID-19 din
secţiile ATI
Ordinanța de urgență a Guvernului nr. 147/27.08.2020 privind acordarea unor zile libere pentru părinţi în
vederea supravegherii copiilor, în situaţia limitării sau suspendării activităţilor didactice care presupun prezenţa
efectivă a copiilor în unităţile de învăţământ şi în unităţile de educaţie timpurie anteprescolară, ca urmare a
răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2
Hotărârea Guvernului nr. 713/27.08.2020 pentru modificarea şi completarea anexelor nr. 2 şi 3 la Hotărârea
Guvernului nr. 668/2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 16
august 2020, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea
efectelor pandemiei de COVID-19
Hotărârea Guvernului nr. 719/27.08.2020 pentru aprobarea procedurii de decontare şi de plată a sumelor
acordate în baza Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 132/2020 privind măsuri de sprijin destinate
salariaţilor şi angajatorilor în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea cororiavirusului
SARS-CoV-2, precum şi pentru stimularea creşterii ocupării forţei de munca
Hotărârea Guvernului nr. 729/31.08.2020 pentru modificarea şi completarea anexei nr. 3 la Hotărârea
Guvernului nr. 668/2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 16
august 2020, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea si combaterea
efectelor pandemiei de COVID-19
Ordinul nr. 3142/1495/31.08.2020, 01.09.2020 al ministrului culturii şi al ministrului sănătăţii privind măsurile
pentru prevenirea contaminării cu noul coronavirus SARS-CoV-2 şi pentru asigurarea desfăşurării activităţilor în
condiţii de siguranţă sanitară în domeniul culturii
Ordinul nr. 1493/2788/149/31.08.2020 al ministrului sănătăţii, al ministrului economiei, energiei şi mediului de
afaceri şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor pentru
aprobarea Normei privind stabilirea măsurilor specifice de prevenire a răspândirii virusului SARS-CoV-2 pentru
activităţile de preparare, comercializare şi consum al produselor alimentare şi/sau băuturilor alcoolice şi
nealcoolice în unităţile de alimentaţie publică de tipul restaurantelor şi cafenelelor din interiorul clădirilor,
precum şi în spaţiile special amenajate din exteriorul clădirilor
Ordinul nr. 5487/1494/31.08.2020 al ministrului educaţiei şi cercetării şi al ministrului sănătăţii pentru aprobarea
măsurilor de organizare a activităţii în cadrul unităţilor/instituţiilor de învăţământ în condiţii de siguranţă
epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2
Ordinul nr. 1511/02.09.2020 al ministrului sănătăţii pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului
sănătăţii nr. 555/2020 privind aprobarea Planului de măsuri pentru pregătirea spitalelor în contextul epidemiei
de coronavirus COVID-19, a Listei spitalelor care asigură asistenţa medicală pacienţilor testaţi pozitiv cu virusul
SARS-CoV-2 în faza I şi în faza a ll-a şi a Listei cu spitalele de suport pentru pacienţii testaţi pozitiv sau
suspecţi cu virusul SARS-CoV-2
Ordinul nr. 3146/1544/03.09.2020 al ministrului culturii şi al ministrului sănătăţii pentru modificarea anexei la
Ordinul ministrului culturii şi al ministrului sănătăţii nr. 3.142/1.495/2020 privind măsurile pentru prevenirea
contaminării cu noul coronavirus SARS-CoV-2 şi pentru asigurarea desfăşurării activităţilor în condiţii de
siguranţă sanitară în domeniul culturii
Ordinul nr. 1546/938/07.09.2020, 02.09.2020 al ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de
Asigurări de Sănătate privind modificarea anexelor nr. 1 şi 2 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui
Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.092/745/2020 pentru aprobarea modelului unic al certificatului
de concediu medical şi a instrucţiunilor privind utilizarea şi modul de completare a certificatelor de concediu
medical pe baza cărora se acordă indemnizaţii asiguraţilor din sistemul asigurărilor sociale de sănătate şi din
sistemul de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale
Ordinul nr. 1549/08.09.2020 al ministrului sănătăţii pentru modificarea Ordinului ministrului sănătăţii nr.
555/2020 privind aprobarea Planului de măsuri pentru pregătirea spitalelor în contextul epidemiei de
coronavirus COVID-19, a Listei spitalelor care asigură asistenţa medicală pacienţilor testaţi pozitiv cu virusul
SARS-CoV-2 în faza I şi în faza a ll-a şi a Listei cu spitalele de suport pentru pacienţii testaţi pozitiv sau
suspecţi cu virusul SARS-CoV-2
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Ordinul nr. 1375/09.09.2020 al ministrului muncii şi protecţiei sociale pentru aprobarea modelelor cererii si
declaraţiei pe propria răspundere prevăzute la art. 2 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.
147/2020 privind acordarea unor zile libere pentru părinţi în vederea supravegherii copiilor, în situaţia limitării
sau suspendării activităţilor didactice care presupun prezenţa efectivă a copiilor în unităţile de învăţământ şi în
unităţile de educaţie timpurie antepreşcolară, ca urmare a răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2
Ordinul nr. 1376/09.09.2020 al ministrului muncii şi protecţiei sociale pentru stabilirea modalităţii de acordare a
sprijinului financiar şi a categoriilor de bunuri ce pot fi achiziţionate conform art. 6 alin. (1) din Ordonanţa de
urgenţă a Guvernului nr. 132/2020 privind măsuri de sprijin destinate salariaţilor şi angajatorilor în contextul
situaţiei epidemioiogice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum şi pentru stimularea
creşterii ocupării forţei de muncă
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Anexa 8

KITT - Evidente administrative 2020
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1 PROIECT - 1 Propunere de proiect
DOCUMENT INTERN / EXTERN

Nr.: ............./ .....................

PROPUNERE PROIECT 2020

Program:
Descriere program

(cf. Proiectului de Management 2017 –
2020 sau altul)

Proiect:
Descriere, obiective

(cf. Proiectului de Management 2017 –
2020 sau altul)

Temei legal
Conexiuni cu alte proiecte,
activități, acțiuni:
Program minimal sau Plus:
Grup țintă:
Perioada de desfășurare:
Locul desfăsurării:

Legea bibliotecilor 334/2002, HCJ nr. 119 / 14 aprilie 2017

Local

Caracterul

Județean

Național

Internațional

Ediții anterioare:
Parteneri
Sponsori:
Buget (lei)
Nr. beneficiari direcți
Rezultatele - Indicatorii

(se vor prezenta rezultatele imediate
anticipate, efectele scontate pe termen
mediu și lung)

ECHIPA
de implementare proiect,
responsabilități

Alte informații relevante,
observații, mențiuni, etc.

Activități
Nr.

1.
2.
3.
Nr.

4.

Compartiment

Total estimat inițial:
Pe segmente de cheltuieli:
Estimați inițial:
PRENUME, NUME
1. Silvan Stâncel
2.
3.
4. Elena Vesa
5. Maria Copândean
6. Monica Boca
...
Inițial planificate:

c.f. 2 Buget estimativ de proiect

RESPONSABILITATE:
Manager
Responsabil de proiect
Responsabil de proiect adjunct
Contabilitate
Resurse umane
Secretariat
...

c.f. 3 Agenda proiectului (...an...)

Avizat

Nu este cazul pentru aviz

Neavizat

Se aprobă

Nu se aprobă

Necesită revizuire

Responsabil proiect
Contabilitate
Resurse umane
Compartiment

Manager
###
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2 PROIECT - 2 Buget estimativ de proiect
JUDETUL ALBA
CONSILIUL JUDETEAN
DIRECŢIA/INSTITUŢIA : Biblioteca Judeteana Lucian Blaga Alba
Titlul proiectului:
DEVIZ ESTIMATIV DE CHELTUIELI
Nr crt
Tipul cheltuielilor(*)
1

ANEXA 2

Suma (lei)

Închirieri spatii/echipamente/ mijloace de transport

0

a

inchirieri spatii

0

b

inchireri echipamente/aparatura

0

c

inchierieri mijloace de transport

0

d

inchirieri costume/decoruri

0

e

inchirieri standuri/vitrine

0

Onorarii (drept de autor şi drepturi conexe în temeiul Legii 8/1996)

0

a

onorarii artisti

0

b
c

onorarii colaboratori
design grafic
Prestări servicii (colaboratorii, alte servicii)
traduceri
diseminare materiale promoţionale
sonorizare
Cheltuieli ocazionate de cazare si diurna
Cazare
Diurna
Cheltuieli cu transportul
transport echipamente
transportul invitatilor/participantilor
transportul membrilor echipei
Tipărituri
afişe
invitaţii
flyer
broşură
Acţiuni promoţionale şi de publicitate
materiale promoţionale: banner, roll up, sacoşe, tricouri, CD/DVD-uri etc.
spoturi audio/video
anunturi in presa scrisa
Cheltuieli administrative
cheltuieli pentru corespondenta si internet
produse de curaţenie
produse birotică
Alte cheltuieli (**)
premii ( in baza regulamentului aprobat de autoritatea deliberativa)
premii in obiecte specifice proiectului
materiale specifice atelierelor de lucru

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

3
a
b
c
4
a
b
5
a
b
c
6
a
b
c
d
7
a
b
c
8
a
b
c
9
a
b
c

TOTAL

0

(1+2+3+4+5+6+7+8+9)
MANAGER,

RESPONSABIL PROIECT,

###
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3 PROIECT - 3 Agenda proiectului
DOCUMENT INTERN / EXTERN

Nr.: ............./ .....................

AGENDA PROIECTULUI 2020
Program:
Proiect:
ACTIVITĂȚI

Inițial planificate:
PLANIFICAREA CRONOLOGICĂ

Act.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Nr.

1.
2.
3.
Nr.

4.

Denumire activitate

Data

Ora

Locul desfășurării

Ianuarie
Februarie
Martie
Aprilie
Mai
Iunie
Iulie
August
Septembrie
Octombrie
Noiembrie
Decembrie

Compartiment

Avizat

Nu este cazul pentru aviz

Neavizat

Se aprobă

Nu se aprobă

Necesită revizuire

Responsabil proiect
Contabilitate
Resurse umane
Compartiment

Manager

###
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4 PROIECT - 4 Raport final al proiectului
DOCUMENT INTERN / EXTERN

Nr.: ............./ .....................

RAPORT FINAL AL PROIECTULUI 2020

Program:
Descriere program

(cf. Proiectului de Management 2017 –
2020 sau altul)

Proiect:
Descriere, obiective

(cf. Proiectului de Management 2017 –
2020 sau altul)

Rezultatele raportate (la indicatorii
Proiectului de Management 2017 – 2020
sau la propunerea de proiect)

Temei legal
Conexiuni cu alte proiecte,
activități, acțiuni:
Program minimal sau Plus:
Grup țintă:
Perioada de desfășurare:
Locul desfăsurării:

Legea bibliotecilor 334/2002, HCJ nr. 119 / 14 aprilie 2017

Local

Caracterul

Județean

Național

Internațional

Ediții anterioare:
Parteneri
Sponsori:

BUGET PROIECT

Nr. beneficiari direcți
Rezultatele - Indicatorii

(se vor prezenta rezultatele imediate
anticipate, efectele scontate pe termen
mediu și lung)

ECHIPA
de implementare proiect,
responsabilități

Concluzii (dacă este cazul)
Alte informații relevante,
observații, mențiuni, probleme,
etc.

Estimat inițial :
Alocat inițial / la data de ... :
Rectificare bugetară / la data de ... :
Cheltuit:
Rămas/de restituit:
Pe segmente de cheltuieli:
Estimați inițial:
PRENUME, NUME
1. Silvan Stâncel
2.
3.
4. Elena Vesa
5. Maria Copândean
6. Monica Boca
...

c.f. 5 Buget final realizat pe proiect
După implementare:

RESPONSABILITATE:
Manager
Responsabil de proiect
Responsabil de proiect adjunct
Contabilitate
Resurse umane
Secretariat
...

-
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Inițial planificate:
Implementate:
În plus față de inițial planificat:
În minus față de inițial planificat:

ACTIVITĂȚI

PLANIFICAREA CRONOLOGICĂ
Act.

Denumire activitate

Data

Locul desfășurării

Buget
lei

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Nr.

1.
2.
3.
Nr.

4.

Compartiment

Avizat

Nu este cazul pentru aviz

Neavizat

Se aprobă

Nu se aprobă

Necesită revizuire

Responsabil proiect
Contabilitate
Resurse umane
Compartiment

Manager

###
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5 PROIECT - 5 Buget final realizat pe proiect
JUDETUL ALBA
CONSILIUL JUDETEAN ALBA
DIRECTIA/INSTITUTIA_______________
BUGETUL PROIECTULUI PE ANUL__________
Denumire activitate:
Nr crt
SPECIFICATIE
A

Suma exactă (lei)

CHELTUIELI TOTAL (I+II+III)

I

Cheltuieli de personal

1

Indemnizatii de delegare (diurna)

II

Cheltuieli materiale

1

Materiale consumabile

2

Materiale pentru curatenie

3

Cheltuieli privind inchiriere de spatii/echipamente/ mijloace de transport
a

4

inchirieri spatii
Cheltuieli privind onorariile

a

onorarii artisti

b

onorarii colaboratori
Cheltuieli privind serviciile executate de terti (colaboratorii, alte servicii)

a
b
c
e

traduceri
diseminare materiale promoţionale
sonorizare
Alte chelt. specifice privind organizarea și desfaășurarea activității (asig. medicale,
carte verde, pompieri, ambulanță, pază și ordine, taxe, etc)

5

6
7
a
b
8
a
b
c
9
a
10

III

MODEL
ANEXA 4

….
Cheltuieli cu deplasari, detasari si transferari
Cheltuieli cu transportul
transport echipamente
transportul invitatilor/participantilor
Acţiuni promoţionale şi de publicitate
materiale promoţionale: banner, agende, sacoşe, tricouri, CD/DVD-uri etc.
spoturi
catalog
Alte cheltuieli
premii ( in baza regulamentului aprobat)
Obiecte de inventar
Bunuri de natura obiectelor de inventar specifice activitatii (se detaliaza….)
Cheltuieli de capital
Mijloace fixe ….
MANAGER

CONTABIL SEF

RESPONSABIL
ACTIVITATE,

###
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6 PROIECT - 6 Proces verbal de predare - primire a evidentelor administrative
DOCUMENT INTERN

Nr.: ............... / ....................................

PROCES VERBAL
de predare – primire a evidențelor administrative
(acțiuni / activități / proiect / program)

An management:

2020

Program:
Proiect:
Am predat evidențele administrative:

Am primit evidențele administrative:

La data: ............................................................
Responsabil de proiect (semnătură)

Contabil șef (semnătură)

Obs.:
- prin eveniment/produs cultural din cadrul serviciilor de animație culturală înțelegem în viziunea managerială acțiuni specifice în cadrul unei
activități în cadrul unui proiect în cadrul unui program în cadrul proiectului de management 2017 – 2020;
- fiecare acțiune, activitate, proiect, program generează evidențe administrative în urma implementării:
● specifice PROIECTULUI: 1 Propunere de proiect, 2 Buget estimativ pe proiect, 3 Agenda proiectului, 4 Raport final al proiectului, 5
Buget final realizat pe proiect, 6 Proces verbal de predare – primire a evidențelor administrative,
● specifice ACTIVITĂȚII: 7 Propunere agenda activitate, 8 Referat de necesitate, 9 Propunere bibliografie pentru activitate, 10
Comunicare publică activitate, 11 Arhiva foto – video – live streaming, 12 Raport de activitate, 13 Dosar de presa de activitate, 14 Evidente
contabile;
- totalitatea evidențelor administrative generate în urma implementării de acțiuni, activități, proiecte, programe de către fiecare echipă de proiect se
vor centraliza la responsabilul de proiect în original, în format scris și electronic, se comunică pe email către manager;
- responsabilul de proiect predă conducerii instituției pe bază de proces verbal de predare - primire totalitatea evidențelor admistrative în original, în
format scris și electronic;
- la contabilitate se constituie dosare complete (bibliorafturi) care vor contine în original totalitatea evidentelor administrative de implementare a
tuturor programelor din cadrul Proiectului de Management (de ex.: 30 proiecte = 30 bibliorafturi). Aceste dosare se arhivează ulterior conform legii.

###
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7 ACTIVITATE - 1 Propunere agenda activitate
DOCUMENT INTERN / EXTERN

Nr.: ............./ .....................

PROPUNERE AGENDĂ ACTIVITATE 2020

Program:
Proiect:
Activitate:

Nr.:

Nume:

Acțiuni (cronologic):
Ora

Echipa
de implementare a
activității

Data:

Locul:

Conținut activitate

Prenume, nume
1. Silvan Stâncel
2. Elena Vesa
3. Maria Copândean
4. Monica Boca
5.
6.
7.

Responsabilitate:
Manager
Contabilitate
Resurse umane
Secretariat
Responsabil de proiect/adjunct
Responsabil de activitate
...

Notă: Responsabilul de proiect discută cu fiecare membru din echipă înaintea prezentării către manager a prezentului document.
Nr.

1.
2.
3.
Nr.

4.

Compartiment

Avizat

Nu este cazul pentru aviz

Neavizat

Se aprobă

Nu se aprobă

Necesită revizuire

Responsabil proiect
Contabilitate
Resurse umane
Compartiment

Manager

###
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8 ACTIVITATE - 2 Referat de necesitate
DOCUMENT INTERN / EXTERN

Nr.: ............./ .....................

REFERAT DE NECESITATE 2020

Program:
Proiect:
Activitate:

Nr.:

Nume:

Data:

Locul:

În vederea implementării activității sunt necesare următoarele:
-

Buget: .................... lei pentru:
.................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................

-

Alte resurse după cum urmează:
.................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
(Notă: acest conținut este cu titlu orientativ, el poate fi adaptat în funcție de fiecare activitate în parte)

Nr.

1.
2.
3.
Nr.

4.

Compartiment

Avizat

Nu este cazul pentru aviz

Neavizat

Se aprobă

Nu se aprobă

Necesită revizuire

Responsabil proiect
Contabilitate
Resurse umane
Compartiment

Manager

###
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9 ACTIVITATE - 3 Propunere bibliografie pentru activitate
DOCUMENT INTERN / EXTERN

Nr.: ............./ .....................

PROPUNERE BIBLIOGRAFIE PENTRU ACTIVITATE 2020

Program:
Proiect:
Nr.:

Activitate:
CZU

...
Nr.

1.
Nr.

2.

Nr.
crt.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
...

Nume:

Data:

Locul:

Bibliografie propusă pentru activitate
(NUME, Prenume, Titlul, Localitate, Editură, An)

...

Compartiment

Avizat

Nu este cazul pentru aviz

Neavizat

Se aprobă

Nu se aprobă

Necesită revizuire

Responsabil proiect
Compartiment

Manager

###
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10 ACTIVITATE - 4 Comunicare publica activitate
DOCUMENT INTERN / EXTERN

Nr.: ............./ .....................

Propunere - COMUNICARE PUBLICĂ ACTIVITATE 2020
X = activare item

Program:
Proiect:
Activitate:
Nr.
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Nr.:

Nume:

CANALUL DE COMUNICARE
Site - www.bjalba.ro
Facebook - Cont instituțional
Facebook - Live cf. procedurilor
Facebook - Foto cf. procedurilor
Video arhivă
Facebook - Eveniment creat
Facebook - Grupuri
Comunicat de presă
Consiliul Județean Alba: Președinte,

Data:

X/-

Nr.
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Vicepreședinți, Secretariat, Administrator Public
Județean, Contabilitate, Comunicator/i

Informare verbală directă pe secții instituție

Locul:

CANALUL DE COMUNICARE
SMS
Instagram
Twitter
Youtube
Televizor hol
Telefoane (atașat listă)
Email (atașat listă)
Televiziune (atașat listă)
Radio (atașat listă)
Conferință de presă

26

(atașat lista invitați + lista conținut mapa de
presă)

11 Bibliotecile publice din județul Alba
12 Afiș electronic: Site/ Facebook/ Email
13 Afiș fizic (atașat listă puncte de distribuire)
14 Gang instituție (materiale promoționale)
15 Hol instituție (materiale promoționale)
16 Curte instituției (materiale promoționale)
Altele:

27
28

Invitații tipărite (atașat lista invitați)
Voluntari (atașat lista voluntari)

Nr.

Avizat

Nu este cazul pentru aviz

Neavizat

Se aprobă

Nu se aprobă

Necesită revizuire

10

1.
2.
3.
Nr.

4.

(Responsabilul de proiect trimite prin
email/direct/telefonic informația publică care trebuie
comunicată utilizatorilor)

Compartiment

X/-

Responsabil proiect
Contabilitate
Resurse umane
Compartiment

Manager

###
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11 ACTIVITATE - 5 Arhiva foto, video, live streaming
DOCUMENT INTERN / EXTERN

Nr.: ............./ .....................

ARHIVA FOTO, VIDEO, LIVE STREAMING 2020

Program:
Proiect:
Activitate:

Nr.:

Nume:

Data:

Locul:

Predare
CD/DVD

Nr.

1.
2.
3.
Nr.

4.

Compartiment

Avizat

Nu este cazul pentru aviz

Neavizat

Se aprobă

Nu se aprobă

Necesită revizuire

Responsabil proiect
Contabilitate
Resurse umane
Compartiment

Manager

###
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12 ACTIVITATE - 6 Raport de activitate
DOCUMENT INTERN / EXTERN

Nr.: ............./ .....................

RAPORT DE ACTIVITATE 2020

Program:
Proiect:
Activitate:

Nr.:

Nume:

Data:

Locul:

(Itemii se stabilesc în funcție de fiecare activitate/proiect/program)

Ora:
Nr. participanți/beneficiari direcți:
Categoria de vârstă (0-6 ani; 7-14 ani; 15-24 ani; 25-64 ani; 65 ani și peste):
Cărți propuse spre lectură:
Teme de dezbatere:
Buget alocat:
Buget cheltuit:
Buget rămas/de restituit:
Elemente de promovare: comunicat de presă, telefoane, email, discutii directe
Voluntari implicați:
Apariții în presă monitorizate (link-uri Internet, pagini presă scrisă): vezi dosar de presă activitate
Conexiuni cu alte programe/proiecte/activități/acțiuni:
Grup țintă: publicul de toate vârstele
Caracterul activității (local, județean, național, internațional): național
Foto: vezi dosar foto activitate
Video: vezi dosar video activitate
Live streaming: vezi postare facebook la data activității
Parteneri:
Sponsori/tipul sponsorizării:
Rezultate obținute (se vor prezenta rezultatele,efectele imediate după implementarea activității):
-

Agenda activității:
Ora:

Echipa
de implementare a
activității

Conținut

Prenume, nume
1. Silvan Stâncel
2. Elena Vesa
3. Maria Copândean
4. Monica Boca

Responsabilitate:
Manager
Contabilitate
Resurse umane
Secretariat
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5.
6.
7. ...

Responsabil de proiect/adjunct
Responsabil de activitate
...

Acțiuni

Denumire acțiune

(ante, în, post
implementare)

Data

Responsabil
(nr. cf. echipă)

Acțiunea 1
Acțiunea 2
Acțiunea 3
Acțiunea 4
Acțiunea 5
Acțiunea 6
Acțiunea 7
Acțiunea 8
Acțiunea 9
Acțiunea ...
Probleme apărute Măsuri luate pentru
solutionarea
problemei
Alte informații
relevante,
observații, mențiuni
etc.

Nr.

1.
2.
3.
Nr.

4.

Compartiment

Avizat

Nu este cazul pentru aviz

Neavizat

Se aprobă

Nu se aprobă

Necesită revizuire

Responsabil proiect
Contabilitate
Resurse umane
Compartiment

Manager

###
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13 ACTIVITATE - 7 Dosar de presa activitate
DOCUMENT INTERN / EXTERN

Nr.: ............./ .....................

DOSAR DE PRESĂ DE ACTIVITATE 2020

Program:
Proiect:
Activitate:

Nr.:

Presa scrisa
Presa on line

- vezi atasat la 7.8 Biroul de marketing și PR
- vezi atasat 7.8 Biroul de marketing și PR

Nr.

1.
2.
3.
Nr.

4.

Compartiment

Nume:

Data:

Locul:

Avizat

Nu este cazul pentru aviz

Neavizat

Se aprobă

Nu se aprobă

Necesită revizuire

Responsabil proiect
Contabilitate
Resurse umane
Compartiment

Manager

###
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14 ACTIVITATE - 8 Evidente contabile
DOCUMENT INTERN / EXTERN

Nr.: ............./ .....................

EVIDENȚE CONTABILE 2020

Program:
Proiect:
Activitate:

Nr.:

Nume:

Data:

Locul:

TIPUL EVIDENȚEI CONTABILE
Comenzi
Contracte
Facturi
Note de receptie
Bonuri de consum
Stat de plată
Ordin de plată
Altele...

Nr.

1.
2.
3.
Nr.

4.

Compartiment

Avizat

Nu este cazul pentru aviz

Neavizat

Se aprobă

Nu se aprobă

Necesită revizuire

Responsabil proiect
Contabilitate
Resurse umane
Compartiment

Manager

###
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Info - Circuitul evidentelor administrative
DOCUMENT INTERN

Actualizat: 1.02.2018, 24.02.2019, 23.01.2020

PROCEDURĂ - CIRCUITUL EVIDENȚELOR ADMINISTRATIVE
PROGRAM
Evidențe administrative
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Concurs manager
Contract de management (CJ Alba – Manager)
HCJ nr. 119 / 14.04.2017 (CJ Alba)
Proiect de management 2017 – 2020 (Manager > CJ Alba)
Propunere, negociere anuală proiecte minimal si plus (Manager - CJ Alba)
Rectificări bugetare (CJ Alba)
Raport de activitate anual, informări specifice (Manager > CJ Alba)
Evaluare anuală manager (CJ Alba)
PROIECT
Evidențe administrative

Ante implementare
1. 1 Propunere de proiect (responsabil de proiect, echipă) > Aprobare manager > Implementare: echipa de
proiect > Raportare implementare = 4. Raport final al proiectului (responsabil de proiect > manager) > Arhivare
document în dosarul de proiect
2. 2 Buget estimativ de proiect (responsabil de proiect, echipă + contabilitate) > Aprobare manager >
Responsabil de proiect > Arhivare document în dosarul de proiect
3. 3 Agenda proiectului (responsabil de proiect, echipă) > Aprobare manager > Arhivare document în dosarul de
proiect
Post implementare
4. 4 Raport final al proiectului (responsabil de proiect, echipă) > Aprobare manager > Arhivare document în
dosarul de proiect
5. 5 Buget final realizat pe proiect (contabilitate, echipă) > Aprobare manager > Arhivare document în dosarul
de proiect
6. 6 Proces verbal de predare-primire a evidențelor administrative la final de proiect: responsabil de proiect >
contabilitate > arhivă
ACTIVITATE
Evidențe administrative
Ante implementare
1. 7 Propunere agendă activitate (responsabilul de proiect, echipă) > Aprobare manager > Implementare:
echipa de proiect > Raportare implementare = 12. Raport de activitate (responsabil de proiect, echipă) >
manager > Arhivare document în dosarul de proiect
2. 8 Referat de necesitate (pe fiecare cheltuiala din activitate - responsabil de proiect, echipă) > Aviz contabil >
Înregistrare referat la secretariat > Aprobare manager > Contabilitate – viza CFP (control financiar preventiv) >
Implementare > Arhivare document în dosarul de proiect
3. 9 Propunere bibliografie pentru activitate (responsabilul de proiect, echipă) > Aprobare manager >
Implementare: echipa de proiect > Arhivare document în dosarul de proiect
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4. 10 Comunicare publică activitate (PR, echipă - comunicat de presa, conferinta de presa, telefoane, email,
facebook, discutii directe, invitatii) > Aprobare manager > Implementare (PR, echipă) > Arhivare document în
dosarul de proiect
Implementare
5. 11 Arhiva Foto, Video, Live streaming (responsabil de proiect, echipă) > Arhivare document în dosarul de
proiect
Post implementare
6. 12 Raport de activitate (responsabilul de proiect, echipă) > Aprobare manager > Arhivare document în dosarul
de proiect
7. 13 Dosar de presa activitate (PR, echipă) aparitii in mass media, link, copii articole > Arhivare document în
dosarul de proiect
8. 14 Evidente contabile (Comenzi, Contracte, Facturi, Note de receptie, Bonuri de consum, State de plată,
Ordinul de plată, etc.) responsabilul de proiect, contabilitate > Aprobare manager > Arhivare document în
dosarul de proiect

Manager
Biblioteca Judeţeană „Lucian Blaga” Alba

Silvan Stâncel

Semnătura, ștampila
Transmiterea acestui document prin
managerbiblioteca@yahoo.com are
valoare de semnătură, ștampilă.

###
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Info - Sistemul de organizare actual

PROIECTUL DE MANAGEMENT 2017 - 2020
este structurat astfel:

PROGRAM

- poate contine unul sau mai multe proiecte. Programele au nume, de ex.: 1 USERS
- mai multe programe formeaza proiectul de management
- unitatea de masură a programului este proiectul
- programul este o responsabilitate a managerului
- evidențele administrative specifice programului sunt:
9. Proiect de management 2017 – 2020 (Manager > CJ Alba)
10. Concurs (Manager)
11. HCJ nr. 119 / 14.04.2017 (CJ Alba)
12. Negociere contract de management (CJ Alba – Manager)
13. Contract de management (CJ Alba – Manager)
14. Propunere, negociere Proiect minimal si Plus anual (Manager - CJ Alba)
15. HCJ – Votare Proiect minimal si Plus anual, alocare buget anual din partea autorității (CJ Alba > Manager)
16. Implementare Proiect minimal si Plus anual (Manager)
17. Rectificări bugetare (CJ ALBA)
18. Raport de activitate anual (Manager > CJ Alba)
19. Evaluare anuală manager (CJ Alba > (6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11) x 4 )

Proiect
- poate contine una sau mai multe activități. Proiectele au nume, de ex.: 1.1. Clubul de lectură
- unul sau mai multe proiecte formează un program
- unitatea de masură a proiectului este activitatea
- are un responsabil de proiect, un responsabil de proiect adjunct, o echipa de proiect care împreună implementează
proiectul
- implementarea proiectului este o responsabilitate a responsabilului de proiect și a responsabilului de proiect adjunct
sub directa coordonare a managerului
- evidențele administrative specifice proiectului au un circuit propriu, conțin itemi de referință în funcție de proiect, la
încheierea proiectului se centralizează într-un biblioraft specific (sau mai multe, în funcție de volumul informațiilor),
evidențele administrative se pot modifica în funcție de necesități și sunt actualmente:
Ante implementare
7. 1 Propunere de proiect (responsabil de proiect, echipă) > Aprobare manager > Implementare: echipa de
proiect > Raportare implementare = 4. Raport final al proiectului (responsabil de proiect > manager) > Arhivare
document în dosarul de proiect
8. 2 Buget estimativ de proiect (responsabil de proiect, echipă + contabilitate) > Aprobare manager >
Responsabil de proiect > Arhivare document în dosarul de proiect
9. 3 Agenda proiectului (responsabil de proiect, echipă) > Aprobare manager > Arhivare document în dosarul de
proiect
Post implementare
10. 4 Raport final al proiectului (responsabil de proiect, echipă) > Aprobare manager > Arhivare document în
dosarul de proiect
11. 5 Buget final realizat pe proiect (contabilitate, echipă) > Aprobare manager > Arhivare document în dosarul
de proiect
12. 6 Proces verbal de predare-primire a evidențelor administrative la final de proiect: responsabil de proiect >
contabilitate > arhivă
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Activitate
- poate conține una sau mai multe acțiuni. Activitățile au nume, de ex: LecturAlba (ianuarie 2018)
- una sau mai multe activități formează un proiect
- unitatea de masură a activității este acțiunea
- o activitate este implementată de către o echipă de implementare a activității coordonată de responsabilul de
proiect, iar în lipsa acestuia de către responsabilul de proiect adjunct, sub coordonarea managerului ori de câte ori este
nevoie. Fiecare membru dintr-o echipă de implementare îndeplinește una sau mai multe acțiuni în vederea îndeplinirii
unei activități.
- o activitate poate implica una sau mai multe persoane în mod direct, din cadrul echipei de proiect, în vederea
îndeplinirii activității respective, a proiectului din care face parte, a programului din care face parte, a proiectului de
management din care face parte.
- evidențele administrative specifice activității au un circuit propriu, conțin itemi de referință în funcție de activitate, la
încheierea activității se centralizează într-un biblioraft specific al proiectului din care fac parte (sau mai multe, în funcție
de volumul informațiilor), evidențele administrative se pot modifica în funcție de necesități și sunt actualmente:
Ante implementare
9. 7 Propunere agendă activitate (responsabilul de proiect, echipă) > Aprobare manager > Implementare:
echipa de proiect > Raportare implementare = 12. Raport de activitate (responsabil de proiect, echipă >
manager) > Arhivare document în dosarul de proiect
10. 8 Referat de necesitate (pe fiecare cheltuiala din activitate - responsabil de proiect, echipă) > Aviz contabil >
Înregistrare referat la secretariat > Aprobare manager > Contabilitate – viza CFP (control financiar preventiv) >
Implementare > Arhivare document în dosarul de proiect
11. 9 Propunere bibliografie pentru activitate (responsabilul de proiect, echipă) > Aprobare manager >
Implementare: echipa de proiect > Arhivare document în dosarul de proiect
12. 10 Comunicare publică activitate (PR, echipă - comunicat de presa, conferinta de presa, telefoane, email,
facebook, discutii directe, invitatii) > Aprobare manager > Implementare (PR, echipă) > Arhivare document în
dosarul de proiect
Implementare
13. 11 Arhiva Foto, Video, Live streaming (responsabil de proiect, echipă) > Arhivare document în dosarul de
proiect
Post implementare
14. 12 Raport de activitate (responsabilul de proiect, echipă) > Aprobare manager > Arhivare document în dosarul
de proiect
15. 13 Dosar de presa activitate (PR, echipă) aparitii in mass media, link, copii articole > Arhivare document în
dosarul de proiect
16. 14 Evidente contabile (Comenzi, Contracte, Facturi, Note de receptie, Bonuri de consum, State de plată,
Ordinul de plată, etc.) responsabilul de proiect, contabilitate > Aprobare manager > Arhivare document în
dosarul de proiect
Acțiune
- cea mai mică unitate de implementare. Actiunile nu au în mod obligatoriu un nume, ele se descriu prin cuvinte cheie,
de ex.: Pregatire sala pentru LecturAlba (ianuarie 2018), etc.
- una sau mai multe acțiuni formeaza o activitate
- o acțiune poate implica una sau mai multe persoane în mod direct, din cadrul echipei de proiect, în vederea îndeplinirii
acțiunii respective, a activității din care face parte, a proiectului din care face parte, a programului din care face parte, a
proiectului de management din care face parte.
Obs.:
-orice se realizează se încadrează în mod obligatoriu într-o acțiune, activitate, proiect, program.
###
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Anexa 9

ECHIPA

Bibliotecii Judeţene „Lucian Blaga” Alba
în perioada 14.04.2017 - 14.09.2020
Manager: Stâncel Silvan-Theodor
Nr.
Nume şi prenume
crt.
1. Vesa Elena
2. Avram Monica
3. Bobar Ioan Aurelian
4. Boca Monica
5. Bolca Luciana Claudia
6. Bolca Mariana
7. Chiciudean Viorica Gabriela
8. Cioflică Liudmila
9. Colda Felicia
10. Copândean Maria
11. Dad Roxana Maria
12. Damşa Victoria
13. Danciu Dorin
14. Danciu Eugenia
15. Dubleș Oana Veronica
16. Floroian Daniela
17. Iacșa Nicolae
18. Iova Dana
19. Măriuţă Codruţa Cipriana
20. Miron Laura Anca
21. Muntean Anuța
22. Oarga Cornelia
23. Pașca Petronela
24. Petruţ Emilia
25. Pienar Ana Maria
26. Popan Ioana
27. Pop Lidia Delia
28. Pop Luiza Maria
29. Preda Loredana
30. Radu Simona Sanda
31. Salaoru Alexandra Gabriela
32. Scrieciu Emil Dragoș
33. Smadea Cristina Simona
34. Toma Elena
35. Ungur Maria
36. Vârciu Casandra Paraschiva Nicoleta

Funcţia
contabil şef
bibliotecar
inspector de specialitate
secretar-dactilograf
inginer de sistem
bibliotecar
redactor
bibliotecar
bibliotecar
inspector de specialitate
bibliotecar
bibliotecar
magaziner
bibliotecar
bibliotecar
bibliotecar
șofer
bibliotecar
bibliotecar
bibliotecar
îngrijitor
bibliotecar
secretar de redacție
bibliotecar
bibliograf
bibliotecar
operator
bibliotecar
bibliotecar
îngrijitor
bibliotecar
bibliotecar
bibliotecar
bibliotecar
bibliotecar
bibliotecar

Observații
în 2020 a încetat C.I.M.
activ
activ
activ
activ
activ
în 2020 a încetat C.I.M.
activ
în 2019 a încetat C.I.M.
activ
activ
în 2019 a încetat C.I.M.
în 2017 a încetat C.I.M.
în 2019 a încetat C.I.M.
activ
activ
în 2018 a încetat C.I.M.
activ
activ
activ
activ
activ
activ
activ
activ
activ
în 2017 a încetat C.I.M.
activ
activ
activ
în 2019 a încetat C.I.M.
în 2018 a încetat C.I.M.
în 2018 a încetat C.I.M.
în 2018 a încetat C.I.M.
în 2018 a încetat C.I.M.
în 2018 a încetat C.I.M.

Legendă:
C.I.M. = contract individual de muncă
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ECHIPA

Bibliotecii Judeţene „Lucian Blaga” Alba în anul 2019,
în cadrul Târgului de Carte Alba Transilvana,
alături de Președintele României, Excelența Sa Domnul Klaus Werner Iohannis

ECHIPA

Bibliotecii Judeţene „Lucian Blaga” Alba în anul 2017
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Anexa 10

Serviciul de
ANIMAȚIE CULTURALĂ
2017 - 2020

În cadrul programelor și proiectelor specifice

349

1.1 CLUBUL DE LECTURĂ
Afișul activității

Anul 2017

Anul 2019

Anul 2018

Anul 2020

350

1.2 ATELIERE EDUCATIVE

Anul 2017

Anul 2019

Anul 2018

Anul 2020

351

1.3 BIBLIOVACANȚA
Afișul activității

Anul 2017

Anul 2018

Anul 2019

352

1.4 TRĂSURA CU CARTE
Anul 2017

Anul 2018

Anul 2019

Anul 2020

353

1.6 APROAPE DE TINE!
Afișul activității

Anul 2019

354

1.7 CARTEA CARE ELIBEREAZĂ

Anul 2019

355

1.12 VREAU SĂ-MI CITEȘTI!
Afișul activității

Anul 2018

Anul 2019

Anul 2020

356

1.13 DESCOPERĂ BIBLIOTECA
Afișul activității

Anul 2019

Anul 2020

357

1.14 BEBEBIBLIOTECA
Afișul activității

Anul 2018

Anul 2019

Anul 2020

358

1.15 BIBLIOVALIZA
Anul 2019

Anul 2020

359

1.17 SF, FANTASY & HORROR CLUB ALBA
Afișul activității

Anul 2018

Anul 2019

Anul 2020

360

1.18 ȘAH – MAT!
Afișul activității

Anul 2019

361

1.20 HAI SĂ NE JUCĂM LA BIBLIOTECĂ!
Afișul activității

Anul 2018

Anul 2019

Anul 2020

362

1.21 ENGLISH 4 KIDS
Afișul activității

Anul 2019

Anul 2020

363

1.22 COȘULEȚUL COPIILOR DEȘTEPȚI
Afișul activității

Anul 2019

Anul 2020

364

1.23 JURNAL DE CĂLĂTORIE
Afișul activității

Anul 2019

Anul 2020

365

1.24 COPIL BOGAT, COPIL SĂRAC
Afișul activității

Anul 2020

366

4.1 TÂRGUL DE CARTE ALBA TRANSILVANA
Afișul activității

Anul 2017

Anul 2018

Anul 2019

367

4.3 FESTIVALUL DILEMA VECHE

Anul 2017

368

4.8 VERBUM
Afișul activității

Anul 2017

Anul 2018

Anul 2019

Anul 2020

369

4.9 LANSĂRI DE CARTE
Afișul activității

Anul 2017

Anul 2018

Anul 2019

Anul 2020

370

4.10 CARAVANA LITERARĂ SCRIITORI ÎN ȘCOALĂ
Afișul activității

Anul 2017

Anul 2018

Anul 2019

Anul 2020

371

4.14 BIBLIOBUZUL ÎN JUDEȚUL ALBA
Anul 2017

Anul 2018

Anul 2019

Anul 2020

372

4.15 SERATELE BIBLIOTECII
Afișul activității

Anul 2019

373

4.16 ALBA IULIA STAND-UP POETRY
Afișul activității

Anul 2019

374

5.9 PUBLICAȚIILE BIBLIOTECII JUDEŢENE ,,LUCIAN BLAGA” ALBA
Anul 2017

Anul 2018

Anul 2019

375

5.11 ROMÂNIA TRADIȚIONALĂ
Afișul activității

Anul 2019

Anul 2020

376

6.1 PERFECȚIONARE PROFESIONALĂ
Anul 2018

Anul 2019

377

6.2 REUNIUNI ȘTIINȚIFICE DE PROFIL
Afișul activității

Anul 2017

Anul 2018

Anul 2019

378

7.4 VOLUNTARII BIBLIOTECII
Anul 2018

Anul 2019

Anul 2020

379

7.5 PARTENERIATE
Afișul activității

Anul 2017

Anul 2018

Anul 2019

Anul 2020

380

7.6 BIBLIOTECA „LUCIAN BLAGA” PESTE HOTARE
Anul 2018

381

8.1 LUCIAN BLAGA

ZILELE BIBLIOTECII JUDEȚENE „LUCIAN BLAGA” ALBA
Afișul activității

Anul 2017

Anul 2018

Anul 2019

382

8.1 LUCIAN BLAGA

FESTIVALUL INTERNAȚIONAL LUCIAN BLAGA.
Afișul activității

Anul 2018

Anul 2019

383

8.2 MIHAI EMINESCU
Afișul activității

Anul 2017

Anul 2018

Anul 2019

Anul 2020

384

8.3 CAFENEA CULTURALĂ - ANIVERSĂRI CULTURALE
Afișul activității

Anul 2017

Anul 2018

Anul 2019

385

8.5 CULTURA SUPORT

PREMIUL NAȚIONAL PENTRU POEZIE LUCIAN BLAGA
Afișul activității

Anul 2017 ed.I - Laureat ADRIAN POPESCU

Anul 2018 ed.II - Laureat EMIL BRUMARU

Anul 2019 ed. III - Laureat ANA BLANDIANA

386

8.5 CULTURA SUPORT

FESTIVALUL INTERNAȚIONAL DE LITERATURĂ „ALB-UMOR”
Afișul activității

Anul 2017

Anul 2018

Anul 2019

387

8.5 CULTURA SUPORT

COLOCVIUL ROMANULUI ROMÂNESC CONTEMPORAN
Afișul activității

Anul 2017

Anul 2018

Anul 2019

388

8.5 CULTURA SUPORT

GALA POEZIEI ROMÂNEȘTI CONTEMPORANE - LISTA LUI MANOLESCU

Afișul activității

Anul 2017

Anul 2018

Anul 2019

389

8.5 CULTURA SUPORT

COLOCVIUL TINERILOR SCRIITORI
Afișul activității

Anul 2018

Anul 2019

390

8.7 PREMIILE FILIALEI ALBA-HUNEDOARA A UNIUNII SCRIITORILOR DIN ROMÂNIA
Anul 2018

Anul 2019

391

8.8 GALA PREMIILOR BIBLIOTECII
Anul 2018

Anul 2019

392

8.9 ROMÂNIA 100
Afișul activității

Anul 2018

393

8.10 ZIUA BIBLIOTECARULUI DIN ROMÂNIA, 23 APRILIE
Afișul activității

Anul 2017

Anul 2018

Anul 2019

394

8.11 1 DECEMBRIE
Afișul activității

Anul 2019

395

8.12 MONUMENTELE LITERATURII ROMÂNE
Afișul activității

Anul 2020

396

8.14 ZIUA LIMBII ROMÂNE - 31 august

Anul 2020

397

Mulțumiri speciale Consiliului Județean Alba, echipei Bibliotecii Județene ,,Lucian Blaga” Alba, partenerilor și
colaboratorilor pentru eforturile depuse în vederea îndeplinirii misiunii bibliotecii în relație cu comunitatea
municipiului Alba Iulia și a județului Alba!

398

Toate drepturile rezervate.

14 septembrie 2020
Alba Iulia, ROMÂNIA
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