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RAPORT DE ACTIVITATE 

01 iulie 2017-30 noiembrie 2017 

 

 

 

Profil organizațional: 

Instituție publică în subordinea Consiliului Județean Argeș, Biblioteca 

Județeană “Dinicu Golescu” pune la dispoziția cetățenilor din municipiu și județ 

peste 450.000 documente specifice: cărți, publicații periodice și seriale, cărți 

poștale ilustrate, manuscrise, lucrări de artă, documente audio-video ce conțin 

informații din toate domeniile cunoașterii umane.  

Misiunea Bibliotecii Județene ”Dinicu Golescu” Argeș este aceea de a 

promova cunoașterea, folosind în acest scop întreaga sa infrastructură umană și 

tehnologică și având ca obiectiv final satisfacerea intereselor de studiu, lectură, 

informare, documentare, educare și recreere pentru întreaga comunitate argeșeană. 

Instituție cu rol fundamental în societatea cunoașterii, Biblioteca și-a stabilit 

și îndeplinit strategii care au urmărit: să asigure accesul la toate tipurile de 

informații; să ofere adulților posibilități de instruire permanentă; să inițieze 

utilizatorii și personalul în folosirea tehnologiilor informaționale; să le permită 

accesul la calculatoare și aplicații software; să sprijine menținerea identității și 

activităților culturale în cadrul comunității, să acceseze fonduri externe. 

 

Prezentarea programelor desfășurate 

 

1. În cadrul Programului privind constituirea, organizarea, dezvoltarea 

și conservarea colecțiilor s-au avut în vedere două direcții de dezvoltare: 

dezvoltarea permanentă a colecțiilor și modernizarea bibliotecii prin automatizare 

și informatizare, în scopul îndeplinirii misiunii bibliotecii. 

În perioada 01.07.2017-30.11.2017 au intrat în fondul de documente un 

număr de 2948 documente de bibliotecă, respectiv 1850 unități de bibliotecă au 

fost achiziționate prin cumpărare directă și 1098 unități de bibliotecă au provenit 

din donații. Dezvoltarea colecțiilor s-a realizat în proporție de 47% din surse 

bugetare și 53% din donații diverse.  
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 Ca structură un număr de 2569 unități de bibliotecă au fost documente tip 

carte, 185 au fost publicații periodice, 38 unități de bibliotecă au fost documente 

multimedia, 156 unități de bibliotecă au fost documente ce aparțin depozitului 

legal.   

Buletinele informative editate de bibliotecă sunt: 

- ED@arges, în format electronic care poate fi consultat online la adresa 

http://www.edarges.ro/www/?cat=16  

- Bibliosphere, revistă care se difuzează, în format electronic, tuturor 

bibliotecilor publice din județ și din țară. Bibliosphere poate fi consultat online la 

adresa http://www.bjarges.ro/biblioteca/profesional/anbpr-filiala-arges/  

- Buletinul presei argeșene, buletin informativ trimestrial, care oferă trimiteri 

bibliografice la articole din presa locală ce reflectă diferite aspecte ale vieţii 

sociale, politice, economice şi culturale desfăşurate în judeţul Argeş. Poate fi 

consultat la adresa http://www.bjarges.ro/biblioteca/profesional/proiecte/argesul-

reflectat-in-presa-locala/  

 

2. Programul privind promovarea colecțiilor și serviciilor de bibliotecă 

Serviciul Comunicarea Colectiilor  asigură relațiile cu publicul și lectura la 

nivelul întregii comunități argeșene pe tot parcursul săptămânii, cu excepția zilei 

de duminică, prin următoarele secții: Secția Beletristică, Secția Știință și Tehnică, 

Secția pentru Copii și Tineret, Secția cataloage electronice, Secția pentru carte 

religioasa, Sala de Lectură, Secția Presă, Periodice și Legislație, Secția Referințe 

electronice și Internet, Secția Colecții Speciale, Filialele din cartierele Craiovei și 

Prundu.    

În perioada 01.07.2017-30.11.2017 Biblioteca Județeană Argeș “Dinicu 

Golescu” a înregistrat, la principalii indicatori de activitate, următoarele date 

statistice: 

-utilizatori înscriși: 3900, 

-documente de bibliotecă consultate: 100800, 

-frecvența utilizatorilor: 43000. 

 

 Tot în scopul  promovării colecțiilor și serviciilor de bibliotecă s-au 

desfășurat și următoarele proiecte educative: 

- Biblioteca din vacanță – proiect derulat pe parcursul a cinci săptămâni, în 

perioada 31 iulie-1 septembrie 2017, în care s-au desfășurat zilnic activități 

adresate copiilor cu vârste cuprinse între 4-14 ani.  

- Explorați biblioteca alături de cercetași – desfășurat în perioada octombrie-

noiembrie 2017, în parteneriat cu organizația ”Cercetașii României”, proiect prin 

http://www.edarges.ro/www/?cat=16
http://www.bjarges.ro/biblioteca/profesional/anbpr-filiala-arges/
http://www.bjarges.ro/biblioteca/profesional/proiecte/argesul-reflectat-in-presa-locala/
http://www.bjarges.ro/biblioteca/profesional/proiecte/argesul-reflectat-in-presa-locala/
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care s-au derulat ore de lectură, ore de informare, ore de orientare, ateliere creative. 

Scopul proiectului a fost acela de a diversifica natura activităților adresate 

comunității locale, de a stabili noi contacte, colaborări și parteneriate cu entități ce 

activează în societatea civilă, de a încuraja voluntariatul.  

- Bătălia Cărților- proiect în continuare, aflat la a IV- ediție în 2017, derulat 

în perioada martie-octombrie 2017.  

Scopul proiectului a fost acela de a stimula actul lecturii în rândul copiilor și 

adolescenților, de a promova literatura specifică vârstei - diferită de cea prevăzută 

în programa școlară, de a stabili relații de colaborare cu toate instituțiile de 

învățământ preuniversitar. 

Rezultatele finale ale acestui proiect pot fi, sintetic prezentate, astfel:  

număr participanți: copii- 124+adolescenți-58 

număr finaliști: copii- 14+ adolescenți-14 

Se observă o dublare a numărului de copii înscriși la categoria de vârstă 11-13 ani 

în anul 2017 față de anul 2016. 

-Biblioteca Altfel- proiect în continuare, aflat la a III- ediție în anul școlar 2017-

2018. Scopul proiectului este acela de a promova biblioteca și serviciile ei în 

rândul elevilor aflați în programul Școala altfel – Să știi mai multe, să fii mai bun! 

Proiectul este în plină desfășurare, câteva cifre orientative aferente perioadei 

01.10.2017-30.11.2017: 10 activități programate, adresate unui număr de 

aproximativ 220 elevi. 

 

-Code Kids – copiii fac coding în biblioteci-  proiectul are o dimensiune națională 

și are drept scop crearea unei comunități active de copii, tineri și bibliotecari. În 

cadrul proiectului au fost înființate 30 de cluburi de coding în 30 de biblioteci 

publice din 6 județe din diferite zone ale României (Argeș, Vâlcea, Gorj, Timiș, 

Bihor, Sălaj). Aceste cluburi contribuie la dezvoltarea competențelor digitale ale 

copiilor și la implicarea acestora în viața comunității din care provin prin 

rezolvarea unor teme digitale creative, astfel încât 380 copii din mediile rural și 

urban mic, cu vârste cuprinse între 10 și 14 ani, să fie încurajați să se implice activ 

și chiar să urmeze o carieră în tehnologie. Designul și livrarea cursurilor inițiale de 

coding a avut loc în perioada martie-aprilie la centrul de formare al bibliotecilor 

județene implicate. Ulterior acestei etape de inițiere, în perioada aprilie-noiembrie 

2017, au urmat activitățile grupelor locale, care au constat în rezolvarea  unor 

sarcini săptămânale de coding, sub coordonarea trainerilor ETIC și cu mentorat IT. 

Acest proiect este un proiect al Fundației Progress din Bistrița, realizat în 

parteneriat cu Asociația ETIC din Cluj, cu sprijinul financiar al Fundației Româno-

Americane. 
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Din Argeș sunt înscrise bibliotecile publice din localitățile: Topoloveni, Bradu, 

Merișani, Beleți-Negrești și Vlădești, biblioteci în care s-au înființat 5 cluburi de 

coding: 

-Window for Future – Biblioteca Publică Vlădești, 

-Smart Code Kids – Biblioteca Orășănească Topoloveni, 

-Clube Explore Code – Biblioteca Publică Merișani, 

-Coding Club Library – Biblioteca Publică Bradu, 

-Coding for Future – Biblioteca Publică Beleți Negrești. 

Numărul de copii înscriți este de 60 dintre care 5 au rol de ambasadori. 

Acest proiect, care s-a dovedit a fi unul de foarte mare succes, se va încheia la 

sfîrșitul anului 2017. Menționăm faptul că proiectul CodeKids- copiii fac coding în 

bibliotecile publice, însoțit de un mic film de prezentare filmat în bibliotecile 

publice din Argeș, a fost prezentat drept exemplu de bună practică la Conferința 

Asociației Naționale a Bibliotecilor Publice din România (Cluj, octombrie 2017) 

precum și la Conferința Internațională a IFLA (International Federation of Library 

Association) din Polonia, în august 2017. 
 

3. Proiectul de promovare şi marketing  

În scopul sporirii vizibilităţii bibliotecii şi a promovării active a acesteia 

prezentăm câteva direcții în care s-a lucrat: 

-Încheierea de parteneriate în scopul transformării Bibliotecii într-un mediu 

propice relaţionării dintre universităţi, instituţii publice de cultură şi cercetare, 

precum şi cu mediul de afaceri la nivel local şi regional.  

-Publicarea permanentă şi periodică a articolelor de prezentare/semnalare în 

presa locală, realizarea de interviuri şi reportaje. 

 

Instituţia noastră a colaborat  cu reviste de cultură şi cu alte publicaţii din 

judeţ, care au rubrici culturale, precum: Argeşul, Cafeneaua literară, Ziarul de 

Argeş, Săgetătorul, Atitudine în Argeş, Curierul zilei, Jurnalul de Argeş, Top, 

Universul argeşean, Obiectiv argeşean. De asemenea, au fost realizate -  în acelaşi 

scop, al mediatizării actului cultural specific Bibliotecii Judeţene Argeş – de 

salariaţi ai instituţiei - emisiuni TV., în direct, înregistrate, reportaje şi ştiri, la 

posturile locale Absolut TV, Antena 1 Piteşti, Argeş TV. 

 

4. -Proiecte cu finanțări externe 

 

Pe lângă furnizarea serviciilor tradiționale, Biblioteca Județeană Argeș s-a 

implicat în atragerea de fonduri externe prin scrierea și câștigarea unor proiecte.   

*Europe Direct Arges  
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-Date generale despre proiect -  Crearea unui serviciu de informare 

europeana in cadrul bibliotecii județene. Centrul EUROPE DIRECT Argeș face 

parte din Rețeaua Europe Direct – rețea de diseminare a informațiilor la nivelul 

țărilor din Uniunea Europeana. Scopul acestui centru este diseminarea de 

informaţii despre politicile si programele Uniunii Europene,  in județul Argeș. 

- Perioada de implementare a proiectului: 2013-2017 

Obiectivele acestui proiect sunt:  

-Funcționarea unui serviciu permanent de întrebări și răspunsuri.  

-Organizarea de evenimente (seminarii, dezbateri, expoziții tematice) în 

vederea diseminării priorităților de comunicare ale Comisiei Europene.  

-Utilizarea mijloacelor centrului în vederea culegerii și diseminării de 

informații despre Uniunea Europeana, instituțiile, politicile și programele ei. 

-Diseminarea de informații și publicații, în special la sediu, dar și în 

localitățile județului în care există multiplicatori ai  

-Feedback lunar transmis către Comisia Europeană.  

-Primirea, din partea Oficiului pentru publicații al Uniunii Europene a peste 

3000 exemplare de publicații pe teme de interes european. 

Aceste material informative au fost folosite în cadrul activităților realizate pe 

parcursul anului sau au fost distribuite, pentru informare, către solicitanți, direct la 

sediu.  

Cunoașterea și diseminarea informației europene, încurajarea dezbaterilor, 

promovarea unei cetățenii active și responsabile au constituit  priorități de lucru 

pentru întreaga activitate a Europe Direct Argeș.  

Prezentăm câteva dintre evenimentele organizate de Centrul Europe Direct 

Argeș: 

 Connecting (social) start-ups - cum sa devii antreprenor în epoca web 

5.0, training adresat tinerilor viitori antreprenori, organizat în colaborare cu Europe 

Direct Bacău și Europe Direct București despre ecosistemul start-up-urilor 

(sociale) în Uniunea Europeană și în România. (septembrie 2017) 

 Poți și meriți mai mult, activitate non-formală dedicată voluntarelor 

Centrului Europe Direct Argeș despre cum își pot construi viața pe care o merită, 

bazată pe respect, independență și iubire prin dobândirea unei mai bune cunoașteri 

de sine și obținerea unor instrumente de gestionare a relațiilor personale și 

sociale. Evenimentul face parte din proiectul ”Poți și meriți mai mult #RESPECT” 

derulat de Asociația The Social Incubator.  (octombrie 2017) 

 Bibliotecile publice și dezvoltarea comunitară – tendințe și bune practici 

europene, conferintă în cadrul căreia au fost atinse teme precum: programul 

european   Erasmus+, proiectul național EduCab-oportunități de creștere a 
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capacității bibliotecilor publice de a funcționa ca centre de resurse pentru 

comunitățile locale.  europene de dezvoltare personală și profesională. (noiembrie 

2017)  

 Competențe digitale europene, dezvoltarea capacității de a lucra cu 

instrumente de informare și comunicare online, abilități necesare în dezvoltarea 

profesională. Evenimentul s-a adresat multiplicatorilor de informații europene din 

cele 25 de puncte deschise în bibliotecile comunale argesene. (noiembrie 2017) 

În scopul promovării, la nivel național, a proiectului Europe Direct Argeș ca 

exemplu de bună practică, membri ai echipei de proiect au participat la începutul 

lunii octombrie 2017 la conferința  internațională BIBLIONEXT- Inovație. 

Creativitate. Leadership, conferința în cadrul căreia se prezintă proiecte inedite 

derulate în biblioteci.  

 

5. Programul evenimentelor culturale 

 

În perioada 01.07.2017-30.11.2017 Biblioteca Județeană Argeș “Dinicu 

Golescu” a desfăşurat o serie de manifestări – programe culturale şi expoziţii de 

carte şi artă plastică – destinate să suscite interesul consumatorului de cultură. 

Oferta a fost diversă, reuşind să răspundă solicitărilor formulate şi, în egală 

măsură, să aducă în atenţia opiniei publice teme, aspecte, problematici de reflecţie, 

specifice perioadei şi orizontului de aşteptare, aflat în continuă schimbare. 

Au avut loc: 

-6 lansări de carte – poezie, roman, memorii, proză scurtă (5 autori sunt argeșeni, 

unul este bucureștean); 

-5 expoziții de artă plastică – desen, grafică, pictură, sticlă; artiștii sunt argeșeni, 

membri ai Uniunii Artiștilor Plastici din România sau aspiranți la acest statut; 

-Salonul Cărții Argeșene – ediția a XI-a – prima ediție tematică, având în 

prim-plan cenaclurile active, funcționale din județ:  

Cenaclul Curtea de la Argeș, coordonat de acad. Gheorghe Păun, 

Cenaclul Colegiului I.C. Brătianu, coordonat de prof. Lucian Costache,   

Fundația Culturală Liviu Rebreanu, coordonată de prof. Allora Albulescu,  

Cenaclul Cafeneaua literară, coordonat de poetul Virgil Diaconu,  

Cenaclul Pietrele Doamnei, coordonat de prof. George Baciu,  

Cenaclul Armonii Carpatine, coordonat de ing. Nicolae Cosmescu. 
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Priorități pentru perioada următoare 

Pentru anul 2018  se va continua implementarea programelor și proiectelor 

prezentate mai sus și se va urmări evoluția indicatorilor de activitate și de 

performanță. 

 

Bugetul instituției 

In perioada 01.07.2017-30.11.2017 Biblioteca Județeană Argeș a a avut 

aprobate în bugetul propriu următoarele sume: 

-subvenții de la bugetul local (43.10.09) 1.724.000lei 

-venituri proprii (33.10.08)-18.000lei. 

Din aceste sume s-au efectuat cheltuieli în valoare de 1.610.020lei, după cum 

urmează: 

1.Cheltuieli de personal (titlu 10)-974.259lei din care: 

a) Salarii de baza (10.01.01)-781.001lei 

b) Indemnizații de delegare (10.01.13)-255lei 

c) Contribuții (10.03)-193.003lei din care: 

- contribuții asigurări sociale de stat (10.03.01)-127.972lei 

- contribuții asigurări de șomaj (10.03.02)-3.794lei 

- contribuții asigurări de sănătate (10.03.03)-40.609lei 

- contribuții asigurări pentru accidente de muncă și boli profesionale 

(10.03.04)-1.273lei 

- contributii pentru concedii și indemnizatii (10.03.06)-19.355lei 

2.Cheltuieli materiale (titlu 20)-460.489lei din care; 

a) Cheltuieli cu bunuri și servicii (20.01)-460.489lei din care: 

- cheltuieli cu furnituri de birou (20.01.01)-4.066lei 

- cheltuieli cu materiale de curățenie (20.01.02)-3.858lei 

- cheltuieli cu încălzit, iluminat și forța motrică (20.01.03)-25.147lei 

- cheltuieli cu apa, canal și salubritate (20.01.04)-7.472lei 

- cheltuieli cu carburanți, lubrefianți (20.01.05)-5.000lei 

- cheltuieli cu poșta- telecomunicații (20.01.08)-13.879lei 

- cheltuieli cu materiale și prestări servicii cu caracter funcțional (20.01.09)-

48.317lei 

- cheltuieli cu alte bunuri și servicii cu caracter funcțional (20.01.30)-

16.753lei 

b) Bunuri de natura obiectelor de inventar (20.05.30)-41.466lei 

c) Deplasări, detașări, transferuri (20.06.01)-7.695lei 

d) Cărți, publicații și material documentar (20.11)-89.291lei 

e) Pregătire profesională (20.13)-4.610lei 
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f) Protecția muncii (20.14)-5.807lei 

g) Alte cheltuieli (20.30)-187.128lei din care: 

- cheltuieli cu chiriile (20.30.04)- 5.807lei 

- cheltuieli cu alte bunuri și servicii (20.30.30)-181.941lei 

3.Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (56) 

a) Alte facilități și intrumente postaderare (56.16)-97.278lei din care: 

- finanțare externă nerambursabilă (56.16.02)- 57.303lei 

- cheltuieli neeligibile (56.16.03)-39.975lei 

4.Cheltuieli de capital 

a) Active fixe (71.01)-77.994lei 

- mașini, echipamente și mijloace de transport (71.01.02)-77.994lei 

 

 

Informații legate de procesul de achiziții publice 

In perioada 01.07.2017-31.11.2017, la nivelul Bibliotecii Județene ”Dinicu 

Golescu Argeș”, s-au  încheiat un număr de 4 contracte, astfel: 

 

 Obiectul contractului Durata 

contractului 

Prețul 

contractului 

Contract de publicitate - . 

33/08.11.2017, încheiat între 

BJA si ARGESUL LIBER SA 

înscrierea beneficiarului 

(BJA) în catalogul anual 

al firmelor - 2 pagini 

până la 

31.12.2017 

4000 lei + 

TVA 

Contract de inchiriere, prestări 

servicii Toalete mobile  - 

34/08.11.2017, încheiat între 

BJA și  SC TOALETE 

ECOLOGICE 

activitatea de închiriere, 

întreținere, igienizare 

periodică, vidanjare a 

toaletei ecologice pentru 

persoanele cu 

dizabilități 

1 an, cu 

prelungire 

automată  

350le

i/ luna + 

TVA 

Contract de prestări servicii 

de evaluare, nr. 36/1311.2017,  

încheiat intre  BJA și SC 

TEHNOCONT EXPERT SRL 

evaluarea clădirii BJA și 

a terenului aferent ei 

30 zile 16660 lei 

cu TVA 

Contract de reînnoire 

certificat digital, nr. 

37/14.11.2017, încheiat intre 

BJA și  SC CERTSINGN 

obiectul contractului: 

semnătura digitală 

1 an 165,31 lei 

 

In perioada 01.07.2017 - 30.11.2017 Biblioteca Județeană Argeș  a realizat 

un număr de 130 de cumpărări conform listei cumpărării directe atribuite prin 
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Sistemul Electronic al Achizițiilor Publice. Procedura folosita fiind cumpărare 

directă.  

Nu au fost formulate contestații la Consiliul Național de Soluționare a 

Contestațiilor și nu au existat proceduri anulate. 

Mai multe informații http://www.bjarges.ro/biblioteca/centralizator-ap-si-

contracte/  

Informații despre litigii în care este implicată instituția 

Nr de litigii aflate pe rolul instanțelor de judecată: 

*a) Dosar nr. 446/46/2015 obiectul dosarului: acțiune în constatare 

DECLINARE, materia: contencios administrativ și fiscal, părțile dosarului: 

reclamant: Bălan Marius, chemată în garanție Biblioteca Județeană Argeș,....., 

Tribunalul Argeș. 

*b) Dosar nr. 5024/109/2016, obiectul cauzei: pretenții restituire 

indemnizații  C.M, reclamant Biblioteca Județeană Argeș, pârât Casa Județeană de 

Asigurări de Sănătate, stadiul procesului: fond, Tribunalul Argeș 

*c) Dosarul nr. 7952/109/2017, materia: litigii de munca, obiectul dosarului: 

calcul drepturi salariale, părțile dosarului: reclamant- angajați ai BJA: Baibarac 

Ileana, Coman Adrian, Dinu Adela, Gheorghe Mihaela, Ioniță-Roșoiu Maria 

Magdalena, Pănescu Lavinia, Tofan Cosmin, Tofan Eugen, Zaharia Daniela, pârât: 

Biblioteca Județeană Argeș, stadiul procesului: fond, Tribunalul Argeș. 

 

Organigrama 

Organigrama instituției poate fi consultată la următoarea adresă web 
http://www.bjarges.ro/www/wp-content/uploads/2016/11/Organigrama-BJA-la-10.11.2016.pdf  

 

Informații despre managementul resurselor umane 

Schema de personal conține un număr de 71 de posturi, din care 3 posturi de 

conducere: manager, director adjunct, șef serviciu, și 68 de posturi de execuție. Din 

posturile aprobate, 66 de posturi sunt ocupate, respectiv 5 posturi sunt vacante. 

Fluctuația de personal: În perioada de raportare 2 persoane care ocupau funcții 

de execuție au încetat raporturile de muncă cu instituția noastră de drept (Legea nr. 

53/2003 – Codul muncii, art. 56, litera c) și i).  

Numărul de concursuri organizate: Nu au fost organizate concursuri de 

ocupare a posturilor vacante sau temporar vacante; 

Fluctuația la nivelul funcțiilor de conducere: În perioada de raportare nu a 

existat o fluctuație de personal la nivelul funcțiilor de conducere. 

Numărul de funcții de conducere exercitate temporar: Nu este cazul 

 

 

http://www.bjarges.ro/biblioteca/centralizator-ap-si-contracte/
http://www.bjarges.ro/biblioteca/centralizator-ap-si-contracte/
http://www.bjarges.ro/www/wp-content/uploads/2016/11/Organigrama-BJA-la-10.11.2016.pdf
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Venitul mediu brut, inclusiv diferitele sporuri:  

Perioada de 

referință 

Venit mediu 

brut (lei) 

Iulie 2017 2450 

August 2017 2494 

Septembrie 2017 2507 

Octombrie 2017 2532 

Noiembrie 2017 2599 

 

Informații cu privire la aplicarea Legii nr. 544/2001 

 

Referitor la aplicarea Legii 544/2001 privind liberul acces la informațiile de 

interes public, în perioada de raportare a existat o astfel de solicitare, adresată 

Consiliului Județean Argeș și retransmisă către Biblioteca Județeană Argeș (nr. 

12427/04.08.2017), la care s-a formulat răspuns prin adresa nr. 1667/04.08.2017 

transmisă Consiliului Județean Argeș. 

 

Acestea au fost, în sinteză, activitățile desfășurate de Biblioteca Județeană 

“Dinicu Golescu” Argeș în perioada iulie 2017-noiembrie 2017.  

Apreciem, de asemenea, că toate obiectivele pe care ni le–am propus au fost 

realizate în conditii bune, ca rezultat al efortului întregului colectiv. 

 

 

 

 

 

MANAGER, 

Octavian Mihail Sachelarie  

 


