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RAPORT DE ACTIVITATE
iunie 2016-iunie 2017
Profil organizațional:
Instituție publică în subordinea Consiliului Județean Argeș, Biblioteca
Județeană “Dinicu Golescu” pune la dispoziția cetățenilor din municipiu și județ
peste 449.438 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 cursul anului 2016 au intrat în fondul de documente un număr de 9.519
documente de bibliotecă, respectiv 4497 unități de bibliotecă au fost achiziționate
prin cumpărare directă și 5022 unități de bibliotecă au provenit din donații.
Dezvoltarea colecțiilor s-a realizat în proporție de 47% din surse bugetare și 53%
din donații diverse. In urma uzurii fizice sau morale s-a operat scăderea unui
număr de 3.475 volume.
Dinamica completării colecțiilor este prezentată în următorul grafic:
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Ca structură un număr de 7.397 unități de bibliotecă au fost documente tip
carte, 860 au fost publicații periodice, 291 unități de bibliotecă au fost documente
multimedia, 471 unități de bibliotecă au fost documente ce aparțin depozitului
legal iar 500 unități de bibliotecă au fost fotografii. Pe parcursul anului 2016 s-au
contractat un număr de 86 abonamente la ziare și reviste românești precum și la
publicații ale Monitorului Oficial.
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/argesulreflectat-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
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electronice și Internet, Secția Colecții Speciale, Filialele din cartierele Craiovei și
Prundu.
În anul 2016 Biblioteca Județeană Argeș “Dinicu Golescu” a înregistrat, la
principalii indicatori de activitate, următoarele date statistice:
-utilizatori înscriși: 11138,
-documente de bibliotecă consultate: 321993,
-frecvența utilizatorilor: 143036.
În primele șase luni ale anului 2017, datele statistice sunt:
-utilizatori înscriși: 6172,
-documente de bibliotecă consultate: 118264,
-frecvența utilizatorilor: 70629.
-Bătălia Cărților- proiect în continuare, aflat la a III- ediție în 2016, derulat
în perioada martie-octombrie 2016. El a fost reluat în martie 2017, în ediția a IV-a
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.
Rezultate:
număr participanți: copii- 59+beletristică-40
număr finaliști: copii- 13+ beletristică-12
-Biblioteca Altfel- proiect în continuare, aflat la a II- ediție în anul școlar 20162017.
Scopul proiectului a fost acela de a promova biblioteca și serviciile ei în
rândul elevilor aflați în programul Școala altfel – Să știi mai multe, să fii mai bun!
Rezultate:
număr participanți: 1396 elevi dintre care 6,5% au fost din localitățile județului,
număr activități: 55 ore de informare.
-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 vor fi 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 vor contribui 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
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și chiar să urmeze o carieră în tehnologie. proiectul se desfășoară în perioada
ianuarie-decembrie 2017. Designul și livrarea cursurilor inițiale de coding va avea
loc în perioada martie-aprilie la centrul de formare al bibliotecilor județene
implicate. Ulterior acestei etape de inițiere, în perioada aprilie-noiembrie 2017, vor
urma activitățile grupelor locale, care vor consta 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.
Din Argeș sunt înscrise bibliotecile publice din localitățile: Topoloveni, Bradu,
Merișani, Beleți-Negrești și Vlădești.
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.
Principalii indicatori care oglindesc direcțiile amintite mai sus sunt:
-69 parteneriate încheiate
-457 articole/interviuri/apariții în mass-media
-1700 de materiale de informare realizate (pliante, fluturași, afișe)
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.
3.Proiectul de asistenţă metodologică acordată bibliotecilor publice din judeţ
– funcție specifică bibliotecilor județene, vizează revigorarea și creșterea eficienței
acestora în comunitate, ca structuri apte să aibă răspunsuri pentru fiecare problemă
de natură informațională, educațională, de formare continuă și culturală a
membrilor comunității.
Prezentăm situația indicatorilor realizati, pentru anul 2016.

Nr. activități organizate de bibliotecile din județ
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Indicatori realizați
pentru anul 2016
767

Nr. utilizatori activi în bibliotecile din județ
Nr. documente de bibliotecă înregistrate în
bibliotecile din județ, din care:
-din finanțare publică
-din donații
Frecvența utilizatorilor la bibliotecile din județ

32802
13478
8324
5154
267544

Bibliotecile publice argeșene au primit, prin donații intermediate de
Biblioteca Județeană Argeș, un număr de 909 documente (cărți și reviste) în
valoare de 14013,21 lei la care se adugă și donații din partea diverselor persoane
fizice: 654 cărți cu o valoare estimată de 1702,45 lei.
Dintre problemele cu care se confruntă bibliotecile publice comunale, care sau constatat următoarele:
-se mențin desființate posturile de bibliotecar la bibliotecile din:
Dâmbovicioara, Dârmănești și Filiala Broșteni a Bibliotecii Orășănești Costești;
-la bibliotecile din: Costești, Boțești, Corbeni, Ciofrângeni, Dobrești,
Dârmănești, Dâmbovicioara și Mihăiești posturile de bibliotecar sunt vacante.
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
-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
-Costurile proiectului - 60% din valoarea proiectului este suportată de
Comisia Europeana (20.000 euro anual) și 40% de Consiliul Județean Argeș
(13.600 euro anual).
Principalii indicatori realizați sunt următorii:
-Funcționarea unui serviciu permanent de întrebări și răspunsuri. În anul
2016 au existat un număr de 1308 solicitări de informații/ contacte directe.
-Organizarea de evenimente (seminarii, dezbateri, expoziții tematice) în
vederea diseminării priorităților de comunicare ale Comisiei Europene. La cele 39
evenimente organizate de Europe Direct Arges în anul 2016 au participat un
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număr de peste 2456 persoane.
-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 proiectului – 6382 publicații
diseminate.
-Feedback lunar transmis către Comisia Europeană.
-Primirea, din partea Oficiului pentru publicații al Uniunii Europene a 3685
exemplare de publicații pe teme de interes european, respectiv 172 titluri.
-Editarea a șase numere a buletinului informativ ”ED@rges” precum și
tipărirea broșurilor:
 ”Argeș – locuri și legende. Repere europene/ Argeș – places and
legends. European landmarks” cu informaţii despre obiectivele turistice,
culturale, de infrastructura și arheologice locale care au beneficiat de fonduri
europene în scopul prezervării și repunerii în circuitul universal.
 ”Pofticioși și sănătoși. Drumul alimentelor de la fermă la
supermarket” cu informații despre producerea, prelucrarea și consumul
produselor alimentare în cadrul normelor stabilite în Uniunea Europeană
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:
- Europa – spațiu al diversității și al valorilor-9 mai 2017 – eveniment de celebrare
a Zilei Europei: dezbateri pe tema: De 10 ani, România în Uniunea Europeană și
Cum ajung să studiez în spațiul european? și vernisarea unor expoziții cu caracter
național și internațional.
-organizarea, în colaborare cu Ambasada Suediei și Centrul Filia, a expoziției de
fotografie Swedish Dads și a unor sesiuni de informare (1 martie 2017). Temele
dezbătute au fost referitoare la egalitatea de gen și la posibilitatea construirii unei
societăți incluzive, în care diferențele să fie valorificate și nu ierarhizate.
-organizarea, în calitate de partener regional, a conferinței Succesul e…molipsitor”,
eveniment la care am avut alături de noi pe doamna ambasador Angela Cristea, Șef
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al Reprezentanței Comisiei Europene în România și reprezentanți ai Structural
Consulting Group.
5. Programul evenimentelor culturale
În anul 2016, Biblioteca Judeţeană Argeş 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: 103
evenimente culturale desfășurate la sediul instituției, dintre care 52 de lansări de
carte, la care se adaugă și 14 expoziții pe simeze și vernisaje ale acestora – ea
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.
Manifestările culturale, derulate în anul 2016, au atras îndeosebi intelectuali
– de la elevi şi studenţi şi până la scriitori şi profesori pensionari. Printre invitaţii
de prestigiu din ţară, care ne-au onorat cu prezenţa, s-au numărat: scriitorii Lucian
Chișu, Pavel Șușară, Silviu Angelescu, președintele Institutului Confucius din
Sibiu – Song Shaufeng, președintele Senatului Universității Lucian Blaga din Sibiu
– Constantin Oprean, avocatul Doru Viorel Ursu, scriitorul Varujan Vosganian,
psihoterapeutul Adriana Mitu, poeta Daniela Toma, jurnalistul Nicolae Melinescu,
directorul Editurii Cetatea de Scaun din Târgoviște – Dan Mărgărit, antropologul
Vintilă Mihăilescu, directorul Editurii Academiei Române – Mihai Popa, directorul
Bibliotecii Române din Freiburg – Mihai Neagu Basarab, redactorul-șef al
Courrier International Paris – Raymond Clarinard, directorul Editurii Scrisul
Românesc din Craiova – Florea Firan, redactorul-șef al Revistei Bucureștiul literar
și artistic – Florentin Popescu, eminescologul Nicolae Georgescu, criticul literar
Aureliu Goci, scriitoarea Eliza Roha, directorul Editurii Antim Ivireanul – Ioan
Barbu, redactorul-șef al Revistei Cultura vâlceană – Petru Cichirdean, directorul
Editurii TipoMoldova – Aurel Ștefanachi, scriitorul Adrian Georgescu,
psihoterapeutul Gaspar Gyorgy, funcționarul european Adrian Vasiliu, pictorița
Denisa Popescu din Craiova, ambasadorul României în Germania – Emil
Hurezeanu, artistele vizuale Anca și Maria Milea din Sibiu, istoricul Radu Ștefan
Vergatti, cercetătorul Constantin Gheorghe Paxino, artistul-fotograf Marius
Sminchișe din Paris, regizorul Marcel Stănciucu din Suedia, actrița Cosmina Soare,
balerinul Relu Dobrin, instrumentiștii Luiza Cîrlan și Daniel Castravete, scriitorul
Mihail Diaconescu, criticul literar Alex Ștefănescu, actorul Ion Caramitru,
caricaturistul Costel Pătrășcan, consulul onorific al României în Elveția – Marinela
Somazzi-Safta, E. S. Hamid Moayyer – ambasadorul Republicii Islamice Iran în
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România. Toţi aceştia au fost invitaţi fie să lanseze, la Piteşti, volume personale –
proză, poezie, eseu, memorii, jurnale – fie să verniseze expoziţii personale şi de
grup, fie să conferenţieze pe marginea unor teme de actualitate naţională şi
internaţională.
Salonul Cărţii Argeşene – manifestare aflată la a XI-a ediţie, iniţiată în
scopul promovării literaturii române contemporane, în contextul valorificării
potenţialului creativ specific, pe care îl au municipiul Piteşti şi judeţul Argeş;
manifestarea a inclus o expoziţie de carte a editurilor partenere ale Bibliotecii
Județene Argeș; s-au desfăşurat, de asemenea, lansări de carte, aparţinând autorilor
din zonă, dar şi din alte localităţi și spectacolul de teatru neconvențional
LIBERTANGO, susținut de CompaniaTeatrală Un teatru ca toate celelalte din
București; pe simeze, au fost expuse, sub genericul Dimensiuni și interferențe
cromatice, lucrările Irinei Maria Aldea, iar în holul central, lucrările meșterului
popular Ion Rodoș de la Nucșoara.
Biblioteca te citește - proiect de promovare a literaturii argeșene, adresat
unor grupuri țintă diferite și derulat în luna mai 2017, în patru etape distincte la
Colegiul Național ”I.C.Brătianu”, Camera de Comerț, Industrie și Agricultură
Argeș, Școala ”Nicolae Simonide” din Pitești și Terasa Artiștilor.
Festivalul de C*ARTE, desfășurat în luna aprilie 2017 a adus aproape de
publicul argeșean două zile de conferițe publice, expoziții, vernisaje și muzică,
prilejuite de Ziua Internațională a Cărții și a Bibliotecarului. Au fost alături de noi
critical și istoricul literar Dan C. Mihăilescu, academicianul Gheorghe Păun,
criticul literar și scriitorul Alex Ștefănescu precum și pictorița venezueleană
Yasmina Moscovici.
Priorități pentru perioada următoare
Pentru anul 2017 se va continua implementarea programelor și proiectelor
prezentate mai sus și se va urmări evoluția indicatorilor de activitate și de
performanță.
Bugetul instituției
În perioada 01.07.2016-30.06.2017 Biblioteca Județeană Argeș a a avut
aprobate în bugetul propriu urmatoarele sume:
-subvenții de la bugetul local (43.10.09) 3.187.371lei
-subvenții de la bugetul local pt secțiunea dezvoltare (43.10.19)-323.385lei
-venituri proprii (33.10.08)-18.000lei.
-fonduri externe nerambursabile (45.10.16.03)-89.691
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Din aceste sume s-au efectuat cheltuieli în valoare de 3.455.128lei după cum
urmează:
1.Cheltuieli de personal (titlu 10)-2.016.769lei din care:
a) Salarii de bază (10.01.01)-1.623.139lei
b) Indemnizații de delegare (10.01.13)-1.095lei
c) Contribuții (10.03)-392.535lei din care:
- contribuții asigurări sociale de stat (10.03.01)-274.898lei
- contribuții asigurări de șomaj (10.03.02)-7.843lei
- contribuții asigurări de sănătate (10.03.03)-84.463lei
- contribuții asigurări pentru accidente de munca și boli profesionale (10.03.04)2.641lei
- contribuții pentru concedii și indemnizații (10.03.06)-22.690lei
2.Cheltuieli materiale (titlu 20)-1.206.164lei din care;
a) Cheltuieli cu bunuri și servicii (20.01)-458.428lei din care:
- cheltuieli cu furnituri de birou (20.01.01)-14.843lei
- cheltuieli cu materiale de curățenie (20.01.02)-12.308lei
- cheltuieli cu încălzit, iluminat și forța motrica (20.01.03)-154.490lei
- cheltuieli cu apa, canal și salubritate (20.01.04)-20.059lei
- cheltuieli cu carburanți, lubrefianți (20.01.05)-7.500lei
- cheltuieli cu poșta telecomunicații (20.01.08)-37.301lei
- cheltuieli cu materiale și prestări servicii cu caracter funcțional (20.01.09)171.343lei
- cheltuieli cu alte bunuri și servicii cu caracter funcțional (20.01.30)-40.584lei
b) Bunuri de natura obiectelor de inventar (20.05.30)-3.9059lei
c) Deplasări, detașări, transferuri (20.06.01)-10.330lei
d) Cărți, publicații și material documentar (20.11)-156.506lei
e) Pregătire profesională (20.13)-11.905lei
f) Protecția muncii (20.14)-10.931lei
g) Alte cheltuieli (20.30)-518.995lei din care:
-cheltuieli cu asigurările non viata (20.30.03)-21.621lei
- cheltuieli cu chiriile (20.30.04)- 12.713lei
- cheltuieli cu alte bunuri si servicii (20.30.30)-484.661lei
3.Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (56)
a) Alte facilități și intrumente postaderare (56.16)-136.723lei din care:
- finanțare externă nerambursabilă (56.16.02)- 85.017lei
- cheltuieli neeligibile (56.16.03)-51.706lei
4.Cheltuieli de capital
a) Active fixe (71.01)-101.385lei
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- mașini, echipamente și mijloace de transport (71.01.02)-99.265lei
- alte active fixe (71.01.30)-2.120lei
Informații legate de procesul de achiziții publice
In perioada 01.07.2016 - 30.06.2017, la nivelul Bibliotecii Județene ”Dinicu
Golescu Argeș”, s-au încheiat un număr de 19 contracte, astfel:
Durata
Prețul
contractului
contractului
Contract
de
publicitate
nr. Prestari
servicii
si 01,07,2016 - 1200 LEI
43/01.07.2016
publicitate in ziarul 31,07,2016
BJA si SC ARGESL LIBER SA
Argesul
Contract
de
colaborare
nr. Curs de limba persana si 01.08.2016 1274
46/01.08.2016 BJA si CERNATESCU civilizatie persana
31.12.2016
lei / luna
MIHAI
Contract de servicii nr. 49/25.08.2016 Macheta publicitara in 25.08.2016 - 4272 LEI
BJA si ARGESUL LIBER SA
catalogul firmelor 2016 30.12.2016
Contract
prestari
servicii
nr. Training ”Dezvoltare de 06,09,2016 - 600 LEI
51/01.09.2016 BJA si MARGARETA noi
servicii
de 08,09,2016
TATARUS
biblioteca”
Contract de servicii Nr. 52/01.09.2016 Activitate de securitate 01.09.2016 - 700
lei
BJA si RDK RESURSE UMANE a muncii si PSI
01.19.2017
+TVA/luna
ELITE
Contract de prestari servicii nr. Curs
de
instruire 17
21 3200 LEI
55/17.10.2016 BJA si ANBPR
UNIMARC II fisiere de octombrie
autoritate
2016
Contract de servicii nr. 58/17.11.2016 Serviciul informatic de 01.01.2017 - 1000 +TVA
BJA si VDN BASE SRL
tip
web
(portal) 30.12.2017
/ luna
monitorizarea
si
imbunatatirea continua
a sistemului de control
intern/managerial
implementat la nivelul
BJA
Contract de servici nr. 59/05.12.2016 Livrarea
de
catre 01.01.2017 - 22953 lei
BJA si SC DALUMSI MORARU SRL prestator a publicatiilor 30.12.2017
comandate de beneficiar
Contract de prestari servicii nr. REINOIRE
01,01,2017 - 324,80 lei
60/05,12,2016 BJA si CERT SING
CERTIFICAT
30,12,2017
DIGITAL
Contract de prestari servicii nr. Servicii
de 01,01,2017 - 32475,58 lei
63/27,12,2016 BJA SI REGIA DE supraveghere
31,12,2017
Partile contractului

Obiectul contractului
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ADMINISTRAE A DOMENIULUI
PUBLIC SI PRIVAT AL JUDETULUI
LARGES R.A
Contract de prestari servicii nr.
64/27,12,2016 BJA SI REGIA DE
ADMINISTRAE A DOMENIULUI
PUBLIC SI PRIVAT AL JUDETULUI
ARGES R.A
Contract de prestari servicii nr.
65/27,12,2016 BJA SI REGIA DE
ADMINISTRAE A DOMENIULUI
PUBLIC SI PRIVAT AL JUDETULUI
ARGES R.A
Contract de prestari servicii nr.
66/27,12,2016 BJA SI REGIA DE
ADMINISTRAE A DOMENIULUI
PUBLIC SI PRIVAT AL JUDETULUI
ARGES R.A
Contract de prestari servicii nr.
67/27,12,2016 BJA SI REGIA DE
ADMINISTRAE A DOMENIULUI
PUBLIC SI PRIVAT AL JUDETULUI
ARGES R.A
Contract de prestari servicii nr.
68/27,12,2016 BJA SI REGIA DE
ADMINISTRAE A DOMENIULUI
PUBLIC SI PRIVAT AL JUDETULUI
ARGES R.A
Contract de prestari servicii nr.
69/27,12,2016 BJA SI REGIA DE
ADMINISTRAE A DOMENIULUI
PUBLIC SI PRIVAT AL JUDETULUI
ARGES R.A
Contract de prestari servicii nr.
70/27,12,2016 BJA SI REGIA DE
ADMINISTRAE A DOMENIULUI
PUBLIC SI PRIVAT AL JUDETULUI
ARGES R.A
Contract de furnizare de certificare nr.
6/24,02,2017 BJA si cert sign sa
Contract
prestari
servicii
nr.
17/31,05,2017 BJA si SC ELCAS
SISTEMS 2001 SRL

Lucrari de reparatie si 01,01,2017
intretinere a instalatiilor 31,12,2017
electrice

- 37216,54 lei

Lucrari de legatorie

01,01,2017
31,12,2017

- 36798,85 lei

Servicii de intrepretariat

01,01,2017
31,12,2017

- 42692,34 lei

Servicii de gestionare a 01,01,2017
bibliotecilor
31,12,2017

- 38591,41 lei

Lucrari de curatenie

01,01,2017
31,12,2017

- 99263,85 lei

Lucrari de deservire 01,01,2017
centrala termica
31,12,2017

- 33020,79 lei

Servicii de biblioteci 01,01,2017
arhiva si alte servicii 31,12,2017
culturale

- 118263,25 lei

Reinoire
servicii
certificat digital
Realizarea de instalatie 31,05,2017
de climatizare, tablou 31,06,2017
electric si lucrarii de
reparatii
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- 62999,99 lei

In perioada 01.07.2016 - 30.06.2017 Biblioteca Județeană Argeș a realizat
un număr de 216 de cumpărări conform listei cumpărării directe atribuite prin
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-sicontracte/
Informații despre litigii în care este implicată instituția
In perioada 01.07.2016 - 30.06.2017 numărul de litigii aflate pe rolul
instanțelor de judecată a fost:
*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
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, 68 de posturi sunt ocupate, respectiv 3 posturi sunt vacante.
Fluctuația de personal: În perioada de raportare - 01.07.2016-30.06.2017 – 1
salariată care ocupa funcția de execuție Bibliotecar studii superioare gradul I a
încheiat raporturile de muncă cu instituția noastră, prin încetarea contractului
individual de muncă cu acordul părților (Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, art.
55, litera b)).
Numărul de concursuri organizate: 1 concurs de ocupare a postului
contractual vacant bibliotecar studii superioare, gradul IA, care s-a desfășurat în
perioada 19.09.2016 – 21.10.2016. Postul scos la concurs a fost ocupat în urma
concursului.
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
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Venitul mediu brut realizat și declarat către Direcția Județeană de Statistică
Argeș se prezintă astfel:
Perioada de
Venit mediu
referință
brut (lei)
Iulie 2016
1908
August 2016
1962
Septembrie 2016
1943
Octombrie 2016
1953
Noiembrie 2016
1978
Decembrie 2016
1978
Ianuarie 2017
2045
Februarie 2017
2379
Martie 2017
2459
Aprilie 2017
2476
Mai 2017
2514
Iunie 2017
2529
Începând cu data de 01.01.2010, urmare a aplicării Legii nr. 330/2009 –
Legea cadru de salarizare, sporurile de care au beneficiat salariații Bibliotecii
Județene ”Dinicu Golescu” Argeș au fost incluse în salariul de bază. În momentul
de față nu există sporuri în afara salariului de bază.
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 nu au existat cereri formulate la adresa
Bibliotecii Județene Argeș.
Acestea au fost, în sinteza, activitățile desfășurate de Biblioteca Județeană
“Dinicu Golescu” Argeș în perioada iulie 2016-iunie 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
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