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RAPORT DE ACTIVITATE 

1 ianuarie-31 decembrie 2022 

 

 

 

Profil organizațional: 

Instituție publică în subordinea Consiliului Județean Argeș, Biblioteca Județeană 

“Dinicu Golescu” pune la dispoziția cetățenilor din municipiu și județ peste 425.000 

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. 

 

Prezentarea programelor desfășurate 

 

1. În cadrul Programului privind organizarea și dezvoltarea colecțiilor s-au avut 

în vedere două direcții de dezvoltare: dezvoltarea permanentă a colecțiilor și 

verificarea fondurilor de gestiune a colecțiilor de unități de bibliotecă. 

În anul 2022 a existat o creștere a fondului de documente cu un număr de 5130 

unități de bibliotecă (față de 6231 în anul 2021), din care 2613 unități de bibliotecă 

achiziționate din surse bugetare și 2517 unități de bibliotecă provenite din donații. Ca 

structură un număr de 3919 unități de bibliotecă -documente tip carte, 478 -publicații 

periodice, 21 unități de bibliotecă - documente multimedia, 114 unități de bibliotecă-

documente grafice, 598 unități de bibliotecă –documente ce aparțin depozitului legal.   
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77 

u.b. 
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u.b 

19 
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În această perioadă biblioteca a desfășurat operațiuni de deselecție carte și 

inventarieri de gestiuni la următoarele săli: Sala Copii și Tineret, Sala Presă și 

Seriale,  Sala de Referințe electronice și internet. 

 

2. Programul privind promovare a colecțiilor 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, Sala de Lectură, Secția Presă, 

Periodice și Legislație, Secția Referințe electronice și Internet, Secția Colecții 

Speciale, Filiala din cartierul Prundu.    

În anul 2022, în contextul reluării treptate a activității după perioada de 

pandemie în care biblioteca a fost închisă pentru public, principalii indicatori de 

bibliotecă sunt:  

Utilizatori şi utilizare Indicatori realizați 

în anul 2022 

I. Utilizarea bibliotecii direct  

Utilizatori activi 7312 

Vizite la biblioteca 98202 

Documente consultate/ împrumutate 192337 

II. Utilizarea bibliotecii de la distanţă (prin pagina WEB)  

Număr vizitatori virtuali (unici)/an 34514 

Număr de referințe prin email 270 

 

Biblioteca a continuat editarea următoarelor buletine informative care sunt 

disponibile online pe site-ul instituției: 

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

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

www.bjarges.ro  

- 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 www.bjarges.ro   

În scopul  promovării colecțiilor și serviciilor de bibliotecă s-au derulat și 

următoarele proiecte: 

http://www.bjarges.ro/
http://www.bjarges.ro/
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-Bătălia Cărților- proiect în continuare, aflat la a IX-a ediție, derulat în 

perioada martie-octombrie 2022. 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. Numărul total de participanți a fost de 

83 dintre care 21 au ajuns în finală. 

-Biblioteca din vacanță – proiect în continuare, aflat la a VII-a ediție, 

desfășurat în perioada vacanței de vară a elevilor, proiectul a derulat o serie de  

activități,  special gândite pentru  preșcolari și elevi. Activitățile au acoperit teme 

diverse precum: educație pentru sănătate, educație digitală, dezvoltare personală, 

ateliere de carte veche, de fotografie astfel oferite încât să atragă copiii și tinerii către 

bibliotecă. 

 

Totalul activităților educativ-informative organizate de Compartimentul 

Comunicarea Colecțiilor a fost de 225, activități care au atras la bibliotecă un număr 

de peste  5000 participanți. 

 

3.        Proiectul de promovare şi marketing  

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

care au rubrici culturale, precum: Argeşul, Cafeneaua literară, Atitudine în Argeş, 

Curierul zilei, Jurnalul de Argeş, Top, Universul argeşean. 

 

4. Proiectul de asistență metodologică acordată bibliotecilor publice din județ- 

Funcție specifică bibliotecilor județene care vizează revigorarea și creșterea 

eficienței bibliotecilor în comunitate.  

În județul Argeș există 88 de biblioteci publice comunale, 3 biblioteci publice 

orășănești (Mioveni, Topoloveni și Ștefănești) și două biblioteci publice municipale 

(Câmpulung și Curtea de Argeș). 

  2021 

Nr. utilizatori activi în bibliotecile din județ 19746 

Nr. documente de bibliotecă  înregistrate în bibliotecile din județ, 

din care:  

-din finanțare publică 

-din donații 

5465 

-2000 

-3465 

Frecvența utilizatorilor la bibliotecile din județ 134815 

 

-Code Kids – copiii fac coding în biblioteci-  proiectul a avut drept scop dezvoltarea 

competențelor digitale ale copiilor și  implicarea acestora în viața comunității din 

care provin prin rezolvarea unor teme digitale creative, astfel încât copiii 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. În anul 2022, după perioada de 

pandemie, am avut ca obiectiv menținerea activă a cluburilor: Minicoders (Biblioteca 

Municipală Câmpulung), Smart Code Kids (Biblioteca Publică Topoloveni), Code 

Kids Technology (Biblioteca Comunală Rucăr) cu  44 membri activi. 
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5. -Proiecte cu finanțări externe-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: 2021-2025 

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.  

-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.  

Între principalele evenimente desfășurate amintim: 

- Rețele europene, oameni conectați – sesiuni de informare despre rețelele de 

informare și asistență ale UE.  

- Viitorul mEU – celebrarea Zilei Europei în contextual Anului European al 

Tineretului, 

- sesiuni de promovare a exemplelor de bune practici în educația digitală, 

alfabetizarea mediatică  și combaterea dezinformării în rândul grupurilor vulnerabile; 

activități concentrate pe prioritatea ”O Europă pregătită pentru era digitală”. 

- Agora europeană – ore de informare pe subiecte europene și vizite la Europe 

Direct Argeș,  la solicitarea colaboratorilor noștri din școli și licee. Colaborare în 

cadrul inițiativelor: Euroscola, Școli ambasador și Europa, casa noastră. 

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.  

 

6. Programul evenimentelor culturale 

În perioadele: 8-11 iunie 2022 și 28 septembrie-2 octombrie s-au organizat două 

târguri de carte: Kidsfest și  Festivalul de C*Arte. Au fost prezente 14 edituri care au 

adus în atenția iubitorilor de carte cele mai noi apariții editoriale. De asemenea, așa 

cum publicul a fost obișnuit, programul manifestărilor a fost unul dens și variat care a 

trezit interesul publicului de toate vârstele. 

Au avut loc 24 lansări de carte (poezie, roman, memorii, proză scurtă), 22 

evenimente culturale (conferințe, mese rotunde, simpozioane), 13 expoziții pe simeze 

și 33 expoziții de carte la care au participat peste 2700 persoane. 

Pe lângă cele lansările de carte și lecturi publice pe site-ul bibliotecii 

www.bjarges.ro   s-a construit rubrica culturală ”Esențe. Perspective. Personaje” care 

reunește scrieri variate: interviuri, cronică de carte, cronică de artă plastică, cronică 

http://www.bjarges.ro/
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de teatru, eseuri, medalion literar/aniversar, reportaj eveniment, grupaj de poezii, 

fragmente de proză/roman care a reunit un număr de  97 articole. 

 

Priorități pentru perioada următoare 

În perioada următoare principalele direcții de acțiune ale Bibliotecii Județene 

”Dinicu Golescu” Argeș sunt: organizarea şi funcţionarea bibliotecii ca centru  

informaţional, educaţional și cultural; dezvoltarea d.p.d.v. biblioteconomic; 

extinderea parteneriatelor în comunitatea locală; adecvarea serviciilor bibliotecii la 

cerinţele utilizatorilor. 

  

Bugetul instituției 

In perioada 01.01.2022-31.12.2022 Biblioteca Județeană Argeș a avut aprobate în 

bugetul propriu, sume în valoare totală de 6.338.760lei, astfel: 

- subvenții de la bugetul local (43.10.09) -5.730.000 lei 

- subvenții de la bugetul local pentru secțiunea dezvoltare (43.10.19)-417.000 lei 

- venituri proprii (33.10.08)- 39.760lei. 

- prefinanțare (48.10.16.03)-152.000lei 

Din aceste sume s-au efectuat următoarele cheltuieli în anul 2022-în valoare de 

6.056.368,86lei, după cum urmează: 

1.Cheltuieli de personal (titlu 10)-4.312.257lei din care: 

a) Salarii de baza (10.01.01)-3.453.801 lei 

-spor condiții deosebite (10.01.05)- 426.961lei 

-alte sporuri (10.01.06)-410lei 

-indemnizatii delegare (10.01.13)-320lei 

- indemnizație hrana (10.01.17)-225.530lei 

-alte drepturi salariale in bani (10.01.30)-25.199lei 

b) Cheltuieli salariale in natura 87.720lei din care: 

-voucere vacanta (10.02.06)-87.720lei 

c)  Contribuții (10.03)-225.530 din care: 

-contribuția asiguratorie de munca (10.03.07)-225.530lei 

2.Cheltuieli materiale (titlu 20)- 1.384.593,66lei din care; 

a) Cheltuieli cu bunuri și servicii (20.01)-452.133,68 lei din care: 

- cheltuieli cu furnituri de birou (20.01.01)- 10.951,26 lei 

- cheltuieli cu materiale de curățenie (20.01.02)- 15.984,32lei 

- cheltuieli cu încălzit, iluminat și forța motrică (20.01.03)- 256.000 lei 

- cheltuieli cu apa, canal și salubritate (20.01.04)- 18.000 lei 

- cheltuieli cu carburanți, lubrefianți (20.01.05)- 9.000lei 

- cheltuieli cu poșta- telecomunicații (20.01.08)- 42.996,26 lei 

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

59.486,28- lei 

- cheltuieli cu alte bunuri și servicii cu caracter funcțional (20.01.30)-39.715,56 lei 

b)  Bunuri de natura obiectelor de inventar (20.05.30)- 9.787,34lei 

c) Deplasări, detașări, transferuri (20.06.01)-2.249,46lei 

d) Cărți, publicații și material documentar (20.11)-115.497,44lei 

e) Pregătire profesională (20.13)-9.250lei 
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f) Protecția muncii (20.14)-15.993,34lei 

g) Alte cheltuieli (20.30)-779.682,40lei din care: 

- cheltuieli cu prime de asigurare nonviata (20.30.03)-3.839,05lei 

- cheltuieli cu chiriile (20.30.04)-15.394,82lei 

- cheltuieli cu alte bunuri și servicii (20.30.30)-760.448,53lei 

3.Alte cheltuieli (titlul 59)-17.456 lei 

- sume aferente persoanelor cu handicap (59.40)-17.456lei 

4.Plati din anul precedent recuperate in anul curent (85.01.01)-53.754,70lei 

5.Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (58)  

b) Alte facilități și instrumente postaderare (58.16)-219.090lei din care: 

- finanțare externă nerambursabilă (58.16.02) -139.090.lei 

- cheltuieli neeligibile (58.16.03)-80.000lei 

6. Cheltuieli de investitii (71)-176.726,90lei din care: 

- masini, echipamente si mijloace de transport (71.01.02)-19.646,90lei 

- alte active fixe (71.01.30)-157.080lei 

 

Informații legate de procesul de achiziții publice 

In anul 2022, la nivelul Bibliotecii Județene ”Dinicu Golescu Argeș”, s-au  

încheiat un număr de 27 contracte, astfel: 

 

Nr. 

crt 

Partile 

contractului 

Obiectul contractului Valoarea 

contractului 

1. 
RADPP ARGEȘ   

prestări servicii- servicii de 

curățenie 

15.738,70 lei  cu 

tva/lună 

2 
RADPP ARGEȘ   

prestări servicii- servicii de 

supraveghere 

5,697,72 lei cu 

tva/lună 

3 

RADPP ARGEȘ   

prestări servicii- servicii de 

întreținere și reparare instalații 

electrice 

6.431,43 lei cu 

tva/lună 

4 
RADPP ARGEȘ   

prestări servicii- servicii de 

legătorie 

6.235,50 lei cu 

tva/lună 

5 
RADPP ARGEȘ   

prestări servicii- servicii de 

interpretariat 

6.731,31 lei cu 

tva/lună 

6 
RADPP ARGEȘ   

prestări servicii- servicii de 

gestionare a bibliotecilor 

6.499,40 lei cu 

tva/lună 

7 
RADPP ARGEȘ   

prestări servicii- servicii de 

supraveghere centrale termice 

5,693,72 lei cu 

tva/lună 

8 

RADPP ARGEȘ   

prestări servicii- servicii de 

bibliotecă 

arhivare și alte servicii culturale 

6,603,36 lei cu 

tva/lună 

9 Serviciul Public 

Județean De Pază 

Și Ordine Argeș 

prestări  servicii asigurarea pazei 

și ordinii 

30 lei/oră conform 

hcj argeș 

 nr. 117/30.04.2020 

10 Sc Total servicii de mentenanță- sistem de 300 lei cu tva/lună 



 

7 

 

Electroconstruct 

 Vg SRL 

supraveghere  video și alarmare la  

efacție)(spațiu prundu) 

11 

Sc Total 

Electroconstruct 

 Vg SRL 

servicii de mentenanță- sistem de 

supraveghere  video și alarmare la  

efacție sistem de detecție și 

alarmare la incendiu (sediu 

victoriei, nr. 18) 

300 lei cu tva/lună 

pentru fiecare  

aflat în 

mentenanță(2 ) 

12 
Sc Salubritate 2000 

SA 

prestări servicii- servicii de 

salubrizare 

636,15 lei cu 

tva/lună conform  

 hcl 

13 Consiliul  Local al 

Municipiului 

Pitești, prin 

Serviciul Public de 

 Exploatare a  

Patrimoniului  

Mun. Pitești 

contract de închiriere nr. 143/ 

20.05.2004 act adițional nr. 17/ 

18.01.2022 contract de închiriere  

nr.144/20.05.2004 

 act adițional nr. 17/ 

18.01.2022 

1285,24 lei cu 

tva/lună 

14 

Sc Apă Canal 2000 

SA 

contract de furnizare/prestare a 

serviciului de alimentare și de  

canalizare nr. 84899/22.01.2019 

act adițional  nr 3/24.03.2022 

prețul este pe mc. 

factura este 

raportată la 

consumul lunar 

15 
Consiliul Județean  

Argeș Sc Ara 

Software Group  

SRL 

contract de asociere nr. 13382/ 

06.11.2007 act adițional din  

24.02.2022- asocierea în vederea  

construcției și  implementării 

sistemului  informatic integrat 

3241 lei/luna cu tva 

 Sc Infostar 

Comprod SRL 

contract de mentenanță aparate de  

marcat nr. 1158/05.05.2022  

535,50 lei cu tva / 

trimestru 

16 

SC RCS & RDS 

SA  

contract unic pentru  furnizarea 

serviciilor de comunicații 

electronice nr. 

9489002444/03.01.2013 

act  adițional nr. 1/01.11.2021 

273 euro fără tva 

17 

SC Romtelecom 

SA 

contract furnizare de servicii nr. 

so3657300/ 02.07.2009 act 

adițional din  

02.06.2010 

factura este 

raportată la consum 

18 SC GDF Suez 

Energy  

România SA 

contract de vânzare cumpărare 

gaze 

naturale 

factura în functie de  

consum și de 

majorare a pretului  

19 
SC CEZ Vânzare 

SA 

contract vânzare cumpărare de 

energie electrica 

factura în funcție de  

consum și de 

majorare a pretului  

20 SC RDK Resurse contract de prestări servicii nr. 700 lei fără tva 



 

8 

 

Umane 

Elite SRL  

93/01.09.2016 act adițional nr.  

5/03.01.2022- activitatăți de 

securitate 

a muncii și psi 

21 

SC Ime România 

SRL 

contract de servicii nr.43/ 12 din 

08.12.2017- mentenanță și 

asistență  

tehnică pentru reteaua informatică 

22.621,9 lei/an cu 

tva 

22 
Compania De 

Informatică 

Neamț SA 

contract furnizare servicii nr. 

85/10.12.2004- furnizare si 

actualizarea  

produsului informatic lex expert 

25 euro/luna la 

cursul bnr 

23 SC Decarson 

Thermo  

Sistems SRL 

contract de prestări de servicii - 

verificare si analiza tehnica si 

servicii de RVTI 

309,4 lei /luna cu 

tva 

 SC Intreținere  

Ascensoare SRL 

contract de întreținere ascensoare 

nr. 230/21.04.2003 

506,89 lei/luna cu 

tva 

 Muntenia Top 

Coffee 

 SRL 

contract de comodat nr. 1114/ 

29.08.2022- folosirea unui 

automat de băuturi calde 

 

 

SC Dalumsi 

Moraru SRL 

contract de prestări servicii nr. 

48/09.12.2021- livrarea de 

publicații  

comandate 

16.366,9 lei  

 

Achizițiile care s-au realizat prin sistemul electronic SICAP din totalul 

achizitiilor desfasurate pe parcursul exercitiului financiar al anului calendaristic de 

raportare sunt în nr de 51, raportate la coduri CPV. La nivelul Bibliotecii Județene 

”Dinicu Golescu” Argeș nu există contestații formulate la Consiliul de Soluționare a 

Contestațiilor. 

 

Informații despre litigii în care este implicată instituția 

 

Nr 

Cr

t 

Nr. Dosar Obiectul dosarului Stadiul 

1 7367/109/

2019 

Acțiune în răspundere 

patrimonială  

Document încheiere finală prin 

Hotărârea nr. 5499/26.10.2022, 

comunicată in data de 22.12.2022, 

cu apel înregistrat la Tribunalul 

Argeș sub nr. 65/05.01.2023. 
2 317/46/20

22 

Acțiune în constatare Contestaţie în anulare -  - 

Hotărârea nr. 747/07.09.2022 - 

Definitivă 
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3 317/46/20

22 

Acțiune în constatare Contestaţie în anulare - Recurs 

Hotărârea ne. 957/19.10.2022 - 

Definitivă 
4 1947/1/20

22 

Cerere de strămutare a 

judecării procesului dosarului 

nr. 317/46/2022 aflat pe rolul 

Curții de Apel Pitești 

Dosar închis, respinge acțiunea,  

încheiere finală prin Hotărâre nr. 

5745/2022 din data de 25 

noiembrie 2022 

 

 

La nivelul anului 2022 a fost derulată misiunea de audit intern prin serviciul de 

Audit Public Intern de la nivelul Consiliului Județean Argeș, cu titlul „Evaluarea 

conformității activității de achiziții publice cu character normative aplicabil”. Prin 

Raportul nr. 91/26.04.2022 au fost constatate  deficiențe și s-au făcut 18 recomandări. 

Au fost adoptate măsuri în vederea remedierii celor sesizate. 
 

Organigrama 

Organigrama Bibliotecii Județene „Dinicu Golescu” Argeș a fost aprobată prin 

Hotărârea Consiliului Județean Argeș nr.196/26.08.2021. 

Funcții de conducere: 3, după cum urmează: manager, director adjunct, șef serviciu. 

Statul de funcții al Bibliotecii Județene „Dinicu Golescu” Argeș a fost aprobat prin 

Hotărârea Consiliului Județean Argeș nr.196/26.08.2021.În conformitate cu acest 

document, numărul total de posturi aprobate este de 67, din care numărul total de 

posturi disponibile (vacante): 3. 

Organigrama instituției poate fi consultată la următoarea adresă web 

https://www.bjarges.ro/www/wp-content/uploads/2021/09/Organigrama-2021.pdf  

 

 

https://www.bjarges.ro/www/wp-content/uploads/2021/09/Organigrama-2021.pdf
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Informații despre managementul resurselor umane  

 

Fluctuația de personal: 

Numărul de concursuri organizate: 0 

Fluctuația la nivelul funcțiilor de conducere: nu a fost cazul 

Numărul de funcții de conducere exercitate temporar: nu a fost cazul 

Venitul mediu brut, inclusiv diferitele sporuri: 

Din raportările statistice transmise Direcției Județene de Statistică Argeș, la 

nivelul anului 2022, venitul mediu brut, s-a prezentat astfel: 

 

Formare profesională: Formare profesională: Pe parcursul anului 2022 s-au 

derulat următoarele sesiuni de instruire și formare profesională pentru salariații 

Bibliotecii Județene Argeș: 

Curs: Bune practici și noutăți legislative în achiziții publice, perioada 

24.05.2022 – 27.05.2022, Locație – Consiliul Județean Argeș, Organizator – ATC IT 

SOLUTIONS SRL, participanți: 3 salariați 

Curs: Public speaking-formator, perioada 01.08.2022 – 06.09.2022, format- on-

line, organizator – Centrul de Formare APSAP, participanți: 1 salariat 

Curs: Etică, integritate și anticorupție, perioada 10.10.2022 – 18.10.2022, 

format - on-line, organizator – Institutul Național de Administrație, participanți: 1 

salariat 

Curs: Inspector Resurse Umane, perioada 18.10.2022 – 15.11.2022, format - on-

line, organizator – Absolute Pro Training S.R.L, participanți: 1 salariat 

Curs: Contabilitatea instituțiilor publice, perioada 03.11.2022 – 04.11.2022, 

Locație – București, organizator – A.N.C.I.A trening, participanți: 4 salariați 

Curs: Robotică și programare, perioada 14.11.2022 – 25.11.2022, Locație – 

Pitești, organizator – Coding Robots S.R.L, participanți: 2 salariați 

 

Informații cu privire la aplicarea Legii nr. 544/2001 

La nivelul Bibliotecii Județene ”Dinicu Golescu” Arges  s-au înregistrat  trei 

cereri cu privire la liberul acces la informații de interes public la nivelul anului 2022. 

Pentru a respecta transparența decizională prevăzută de Legea nr. 52/2003, instituția 

noastră a asigurat afișarea la sediu si în mediul on-line: Programului activităților 

informativ-educative, Programul expozițiilor, Bugetului de venituri și cheltuieli 

precum și alte informații, conform legii. 

Biblioteca asigură publicarea informațiilor de interes public pe site-ul său 

www.bjarges.ro , secțiune actualizată constant. 

 

Manager, 

Mihaela Voinicu 

http://www.bjarges.ro/

