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Prezentul raport de activitate a fost elaborat pentru evaluarea managementului de către  
Consiliul Judeţean Dâmboviţa, denumit în continuare autoritatea, pentru  Biblioteca Judeţeană 
„I. H. Rădulescu” Dâmboviţa, aflată în subordinea sa, în conformitate cu prevederile 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 189/2008 privind managementul instituţiilor publice de 
cultură, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 269/2009, denumită în continuare 
ordonanţă de urgenţă, OUG 68/2013 pentru modificarea şi completarea OUG nr. 189/2008 
privind managementul institutiilor publice de cultură, precum şi cu cele ale Regulamentului de 
evaluare. În conformitate cu prevederile contractului de management, datele şi informaţiile din 
prezentul raport sunt aferente perioadei: de la 01. 01. 2013 la 31. 12. 2013. 

 
 

A. Evoluţia instituţiei în raport cu mediul în care îşi desfăşoară activitatea şi în 
raport cu sistemul instituţional existent 

 
A.1. Colaborarea cu instituţiile/organizaţiile culturale care se adresează aceleiaşi 

comunităţi 
  

În cursul anului 2013, Biblioteca Judeţeană „I. H. Rădulescu” Dâmboviţa a colaborat cu 
următoarele instituţii:  

- autorităţi publice şi alte instituţii: Consiliul Judeţean Dâmboviţa (autoritatea tutelară), 
Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Dâmboviţa, Agenţia de Mediu 
Dâmboviţa, Agenţia Naţională pentru Programe Comunitare în domeniul Educaţiei şi 
Formării Profesionale Bucureşti (ANPCDEFP), Arhivele Statului Filiala Dâmboviţa, 
Ambasada Republicii Bolivariene Venezuela în România, Ambasada Republicii Cuba în 
România, Ambasada Regatului Norvegiei în România, Camera de Comerţ şi Industrie 
Dâmboviţa, Casa Corpului Didactic, Direcţia de Sănătate Publică Dâmboviţa, 
Garnizoana Târgovişte, Inspectoratul Şcolar Judeţean Dâmboviţa, Instituţia Prefectului 
Dâmboviţa, Oficiul Judeţean pentru Protecţia Consumatorilor Dâmboviţa, Oficiul de 
Stat pentru Invenţii şi Mărci Bucureşti, Primăria Municipiului Târgovişte, 
Reprezentanţa Comisiei Europene din România, primării din judeţ. 

- instituţii de cultură: Arhiepiscopia Târgoviştei, Biblioteca „B. P. Hasdeu” Chişinău 
(Republica Moldova), Centrul Judeţean de Cultură Dâmboviţa, Cercul de 
rachetomodelism din Pucioasa, Clubul copiilor din Pucioasa, Complexul Muzeal 
Naţional „Curtea Domnească”, Palatul Copiilor, Teatrul Municipal Târgovişte, Union of 
Balkan Library, biblioteci judeţene şi universitare din România. 

- organizaţii neguvernamentale: ABR, ANBPR, Asociaţia Cultural – Literară „Josef 
Pildner”, Asociaţia cultural-literară „Virgil Constantin Bănescu”, Asociaţia cultural-
educativă ambasadorii prieteniei, Asociaţia Naţională Cultul Eroilor Filiala Dâmboviţa, 
Asociaţia nevăzătorilor filiala Dâmboviţa, Asociaţia de prietenie româno-cubaneză 
„Jose Marti” Târgovişte, Asociaţia Romanes, Asociaţia tineretul ONU din România, 
Balkan Libraries Union, Centrul Cultural Pucioasa, Fundaţia Andrei, Fundaţia Cartea 
Călătoare, Fundaţia Culturală „Traian Tr. Cepoiu”, Fundaţia IREX, Filiala Dâmboviţa a 
Asociaţiei Naţionale a Veteranilor de Război, Societatea Astronomică Română de 
Meteori, Societatea Scriitorilor Târgovişteni, Uniunea Ziariştilor profesionişi-Filiala 
Dâmboviţa.  

- universităţi, licee, colegii: Universitatea „Valahia” din Târgovişte, Universitatea 
Bucureşti;  Licee şi şcoli dâmboviţene. 

- edituri: Arhiepiscopia Târgoviştei, ALL, Bibliotheca, Casa de Pariuri Literare, 
C.E.C.C.A.R., Curtea Veche  Publishing, Eikon, Etnologică, Nemira, Niculescu, Singur, 
Tritonic, Valahia, University Press, Corint, RAO, Saeculum I.O. 
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A.2. Participarea în calitate de partener la programe/proiecte naţionale/europene 
/internaţionale 

 

Proiecte: 
 

1.  Europe Direct Târgovişte - proiect cofinanţat de Consiliul Judeţean Dâmboviţa în 
valoare totală de 38.000 euro în anul 2013, axat pe informarea cetăţenilor privind 
oricare dintre domeniile de activitate ale instituţiilor UE.  

2. Biblionet - lumea în biblioteca mea! - finanţat de Fundaţia Bill şi Melinda Gates;  
ultima rundă – 17 biblioteci şi filiale din Judeţul Dâmboviţa beneficiare. 

3. Program de confinanţare pentru biblioteci – proiect finanţat de Fundaţia IREX 
România pentru dezvoltarea serviciilor TIC de către biblioteci beneficiare ale 
programului Biblionet – lumea în biblioteca mea!. Beneficiare:  bibliotecile din : 
Bezdead, Bilciureşti, Titu şi Sălcioara 

4. Biblioteca mea e cea mai COOL-turală! – proiect finanţat de Fundaţia IREX; 
desfăşurat în parteneriat cu 4 biblioteci locale:  Titu, Voineşti, Văleni Dâmboviţa şi 
Doiceşti. 

5. Bunica online – proiect finanţat de Fundaţia IREX România; au fost dotate cu softurile 
necesare 10 laptop-uri; parteneriat cu Fundaţia Andrei Târgovişte (sunt organizate 
cursuri de iniţiere în utilizarea calculatorului pentru persoane de vârsta a III-a.) 

6. Cetăţenii europeni îşi aleg reprezentanţii în 2014 în mod responsabil! - proiect 
cofinanţat de Consiliul Judeţean Dâmboviţa în valoare totală de 3.600 euro.  

7. Schimb de tineri - În căutarea drepturilor pierdute…„SEEKERS of the LOST 
RIGHTS”, organizat de „Save the Children” care a avut loc în Spania, oraşul Madrid în 
perioada 6 -22 septembrie 2013, finanţat prin programul Tineret în Acţiune (Youth in 
Action) al Comisiei Europene. 

8. Europactive - Me the European! Aware, Creative, Active- Schimb de tineri - 9 
august – 07 septembrie 2013 - proiect finanţat prin programul Tineret în Acţiune (Youth 
în Action) al Comisiei Europene, program care susţine activităţile de învăţare 
nonformală pentru tineri, participarea activă a acestora în comunităţile din care provin şi 
dialogul intercultural. Proiectul, care are drept temă generală cetăţenia europeană, este 
coordonat de o organizaţie din Wroclaw, Polonia – locul unde se vor desfăşura 
activităţile - şi va reuni alte 4 organizaţii din România, Spania, Turcia şi Lituania. 

9. Labyrintheme: 22 – 27 iulie 2013  cursul de formare desfăşurat în Bulgaria (Sofia). 
Deplasarea a fost finanţată de către programul Grundtvig – Învăţare pe tot parcursul 
vieţii, acţiunea Mobilităţi de Formare Continuă, gestionat în România de ANPCDEFP. 

10. IPSOS: proiect pilot de dotare cu mobilier, carte şi renovare spaţiu la Biblioteca 
Comunală Crângurile. Perioada de derulare 1 iulie 2013 – 31 decembrie 2014. 

 
 

A. 3. Acţiuni de publicitare a proiectelor proprii ale instituţiei 
 
Proiectele derulate de Biblioteca Judeţeană „I. H. Rădulescu” Dâmboviţa au fost 

promovate prin: 
 

- diseminarea informaţiei prin mijloacele mass-media (presă scrisă, radio - TV), afişaj 
la sediul instituţiei, dar şi în alte puncte din oraş, distribuirea de materiale (fluturaşi, 
pliante, afişe, invitaţii etc.); 

- transmiterea agendei culturale, în format electronic şi tradiţional, către numeroşi 
colaboratori şi utilizatori; 

- încheierea de parteneriate cu instituţiile de învăţământ preuniversitar şi universitar 
din Târgovişte şi din judeţ; 

- promovarea activităţilor pe  paginile de web, facebook, youtube şi pe blogul 
instituţiei: 

o www.bjdb.ro 
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o http://bibliotecajudeteanadambovita.wordpress.com/ 
o http://www.facebook.com/pages/Biblioteca-Judeteana-Ion-Heliade-

Radulescu-Dambovita/202200653195423?ref=hl 
o www.edtargoviste.ro 
o http://www.youtube.com/user/BJDBIH 

- deplasări în unităţile de învăţământ din Târgovişte, deplasări în teritoriu, acţiuni 
organizate în comun cu bibliotecile din judeţ şi din ţară, contactul telefonic cu 
numeroşi colaboratori. 

 
 

4. Acţiuni întreprinse pentru îmbunătăţirea promovării/activităţii de PR/de 
strategii media 

 

În vederea promovării imaginii instituţiei au fost întreprinse următoarele activităţi de 
relaţii publice: 

- consolidarea comunicării cu mediul intern al instituţiei (consultări privind elaborarea 
calendarului de evenimente culturale şi a agendei culturale, diseminarea informaţiei, 
organizarea de întâlniri periodice pe teme profesionale etc.); 

- cercetarea şi evaluarea impactului şi rolului instituţiei în rândul membrilor 
comunităţii locale (anchete, sondaje de opinie); 

- gestionarea relaţiilor cu membrii comunităţii locale (autorităţi publice locale, ONG-
uri, instituţii de cultură, mediul privat etc.) şi comunicarea permanentă cu toate 
categoriile de public în vederea organizării de evenimente destinate tuturor 
palierelor de vârstă; 

- organizarea de conferinţe de presă şi interviuri, cu ocazia lansării unor proiecte de 
anvergură sau în scopul informării publicului cu privire la evenimentele organizate 
de instituţie; 

- elaborarea comunicatelor de presă şi a informaţiilor legate de evenimente  transmise 
periodic în format electronic; 

- redactarea materialelor de promovare: afişe, pliante, fluturaşi, programe, cataloage, 
mape personalizate etc. 

 
 
A. 5. Apariţii în presa de specialitate  

 

 Ca parte a strategiei de consolidarea a imaginii şi de promovare a serviciilor proprii, 
Biblioteca judeţeană a acordat o atenţie deosebită relaţiei cu mass-media în anul 2013. 
Persoanele în a căror responsabilitate au fost relaţiile instituţiei cu mass-media au fost conf. 
univ. dr. Agnes Erich, managerul bibliotecii, şi dr. Alexandru Ştefănescu, şeful Serviciului 
Relaţii cu Publicul. Pentru Europe Direct Târgovişte - proiect cu finanţare europeană găzduit de 
către bibliotecă - informaţiile către mass-media au fost oferite de către metodist Vlăduţ 
Andreescu, managerul proiectului.  
  

  Ca urmare: 
- toate acţiunile de animaţie culturală ale instituţiei au fost precedate de comunicate de 

presă;  
- pentru toate programele majore ale instituţiei au fost pregătite mape pentru presă; 
- 2 conferinţe de presă au fost organizate de către instituţie; 
- 2 activităţi sub genericul „Mic dejun cu presa” au fost organizate de către instituţie şi 

Europe Direct Târgovişte; 
- şeful Serviciului Relaţii cu Publicul a absolvit cursul „Asistent relaţii publice şi 

comunicare”,  în cadrul Centrului de Pregătire Profesională în Cultură.  
 

   S-au înregistrat următoarele rezultate: 
- 203 articole în presa on-line au fost dedicate instituţiei, proiectelor şi activităţilor ei; 



 
 

Utilizatorii bibliotecii pe categorii de vârstă şi statut ocupaţional: 
 
 

EVIDENŢA UTILIZATORILOR - 2013 

După statutul ocupaţional După vârstă  
 Utilizatori 

 Profesii 
intelectuale 

Tehnicieni, 
Maiştrii Funcţionari Muncitori Elevi Studenţi Pensionari Casnice Şomeri 

Alte 
categorii 

Sub 
14 
ani 

14-25 
ani 

26-
40 
ani 

41-
60 
ani 

Peste 
61 
ani 

 

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18  

TOTAL  
UTILIZATORI  

2013  
10006 686 30 52 67 7342 1014 258 290 70 197 4383 3996 854 574 199 
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- 36 de articole în presa scrisă au fost dedicate instituţiei, proiectelor şi activităţilor ei; 
- 72 de ştiri şi reportaje de la activităţile de animaţie culturală ale instituţiei au fost 

difuzate la televiziunile locale;  
- 6 ample interviuri privind activitatea şi proiectele instituţiei au fost acordate de către 

manager şi şeful Serviciului Relaţii cu Publicul, la cererea ziariştilor; 
- 4 dintre activităţile instituţiei au beneficiat de mai mult de 10 articole în presa scrisă şi 

online. 
- 229 apariţii în presa scrisă şi on line a Centrului Europe Direct 

 
 

A.6. Profilul beneficiarului actual:   
 

Între beneficiarii instituţiei noastre se pot număra cele mai diverse categorii socio-
profesionale şi de vârstă.  

Statistică utilizatori 
- înscrişi:    10.006    
- număr vizite virtuale:   134.367      
- frecvenţa:    101.595     

  - număr participanţi la evenimentele culturale: 27.145   
 

Activitatea Bibliotecii Judeţene „Ion Heliade Rădulescu” Dâmboviţa privind serviciile 
pentru utilizatori şi atragerea spre informaţii, studiu şi lectură se concretizează prin următorii 
indicatori: 
 

Valoare Nr. 
crt. 

Indicator 
2013 

1. Număr de vizite la bibliotecă (frecvenţa) 101.595 
2. Număr de utilizatori înscrişi 10.006 
3. Număr de vizite on-line la serviciile 

bibliotecii 
134.367 

4. Număr de documente consultate 160.504 
5. Total documente intrate 4022 
6. Documente existente în colecţiile 

instituţiei 
333.841 

7. Număr total apariţii în presă referitoare 
la activitatea bibliotecii şi a Centrului 
Europe Direct 

- articole (forma tipărită şi 
online): 468  
-  reportaje radio/TV: 78 

8. Număr total de activităţi culturale 
organizate (inclusiv expoziţiile) 

568 

9. Participanţi activităţi culturale 27.145 
10.  Număr voluntari 125 

 
 

A.7. Realizarea unor studii vizând cunoaşterea categoriilor de beneficiari 
 

Utilizatorii bibliotecii pe categorii de vârstă şi statut ocupaţional: 
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A.8. Analiza utilizării spaţiilor instituţiei 

 

Biblioteca dispune de următoarele spaţii: 
- un sediu central aflat în administrare de la Consiliul Judeţean Dâmboviţa, în strada 

Stelea, nr. 2 cu o suprafaţă  de  2443.29 m2
  cu secţii de împrumut la domiciliu, săli de 

lectură, depozite, birouri, spaţii de acces şi spaţii de primire a publicului. Este o clădire 
care dispune de încălzire centrală şi acoperiş nou, fiind reabilitată şi extinsă în anul 2011.  

- Filiala Micro IX ce funcţionează într-un apartament proprietate, strada Avram Iancu, bl. 
17 scara C, cu o suprafaţă de 28 m2. Este în stare bună cu utilităţile necesare, centrală 
termică, apometre (necesită branşament separat la apă şi canalizare). 

- Filiala pentru copii:  funcţionează într-un spaţiu aflat în proprietatea Primăriei 
Târgovişte, plasat pe Calea Domnească nr. 208, cu o suprafaţpă de 210 m2. Imobilul este 
considerat casă de patrimoniu, ceea ce limitează  îmbunătăţirile ce-i pot fi aduse. 

 
 
A. 9. Îmbunătăţiri aduse spaţiilor în perioada raportată (ANEXA III) 

 

În anul 2013 s-au efectuat următoarele lucrări: 

- achiziţionare şi montare aparate aer condiţionat 

- îmbunătăţirea şi modernizarea sistemului de iluminat 

- extinderea sistemului de detectare a incendiilor 

- reabilitarea toaletelor pentru public 

- amenajarea anexei Sălii de conferinţă 

- modernizarea mobilierului Sălii de lectură 

- extinderea spaţiului expoziţional cu vitrine 

- refacere sageac  

- refacerea scării interioare 

 
 

B. Îmbunătăţirea activităţii profesionale a instituţiei 
 

B.1. Proiectele proprii realizate în cadrul programelor la sediul instituţiei 
 

I. Program de dezvoltare a serviciilor informatizate ale bibliotecii 
 

Proiectele dezvoltate în perioada analizată au fost: 

� achiziţioanerea soft-ului de bibliotecă Liberty 5 
o Având în vedere că accesul la informaţie prin mijloace electronice, precum şi 

stocarea electronicã a informaţiei constituie obiective prioritare în etapa imediat 
urmãtoare, am achiziţionat unui soft de bibliotecă (94.909,60 RON), care să 
permită crearea unui sistem informatic unitar şi implementarea programului de 
automatizare a activitãţii specifice de bibliotecã prin informatizarea proceselor 
specifice (achiziţie, prelucrare, circulaţie, control seriale, diseminare selectivă a 
informaţiei, împrumut inter-bibliotecar, catalog on-line, administrare sistem, 
rapoarte şi statistică etc.).  În plus, era imperios necesar un sistem care să deţină 
facilităţi speciale pentru interconectarea  filialelor, precum şi pentru catalogarea 
şi accesarea la distanţă a resurselor electronice. 
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o Până în prezent, Biblioteca Judeţeană “I. H. Rădulescu” Dâmboviţa, a 
“funcţionat” cu două soft-uri: TINLIB (baza de date) şi BIBLIOPHIL (permitea 
ieşirea pe net), situaţie unică în sistemul biblioteconomic.   

� achiziţionarea unui calculator performant are să permită funcţionarea programului 
Liberty 5 (caracteristici: CPU CORE 3,4GHz, 2x8GB DDR3, 2xHDD 2TB, 2x80 GB 
SSD) 

� Generalizarea catalogării informatizate uniforme a documentelor conform standardelor 
internaţionale în vigoare  (accelerarea introducerii retrospective a documentelor). 

� Încurajarea şi sprijinirea bibliotecilor comunale să depună proiecte conform iniţiativei 
Global Libraries. 

� Continuarea procesului de digitizare a documentelor pentru care biblioteca este deţinător 
de drepturi de copyright integrale, conform legislaţiei în vigoare; 

� Accesul la cataloagele de date bibliografice prin catalogul on line; 
� Filiala din Micro IX a fost dotată cu echipamente informatice (4 calculatoare, 

imprimanta, scanner, videoproiector), prin intermediul Programul „Biblionet-lumea în 
biblioteca mea”;   

� Administrarea, gestionarea şi monitorizarea conexiunilor INTERNET şi ale paginilor 
web/blog/facebook/youtube ale Bibliotecii: 

o menţinerea/întreţinerea legăturii INTERNET prin intermediul fibrei optice între 
instituţie şi provider-ul UPC România; 

o realizarea unei noi pagini web a instituţiei cu un design nou şi modern;  
actualizarea permanentă a site-ului bibliotecii în funcţie de necesităţile curente şi 
noutăţile intervenite (ANEXA I) 

o crearea şi administrarea (actualizarea): blogului bibliotecii şi a conturilor de 
facebook şi youtube. 

 
 

II. Programul de regândire a activităţilor legate de achiziţia documentelor în funcţie 
de cerinţele utilizatorilor 

 

Din punct de vedere financiar în anul 2013 s-au cheltuit 62268 lei pentru achiziţia a  
2130 u.b. 

În colecţiile bibliotecii au fost luate în evidenţă un număr de 5721 u. b. în valoare de 
94180.96 lei, situaţie, care după tipuri de documente şi modalităţi de achiziţii,  se prezintă 
astfel:  

 

ACHIZIŢII 
 

TIP DOCUMENT CANTITATE NR. TITLURI VALOARE 
CĂRŢI  1195 475 45620.99 
PERIODICE  807  45 14643.52 
CD  64 64 751.22 
DVD  64 64 1252.27 
TOTAL 2130 648  62268 

 
DEPOZIT LEGAL (CĂRŢI ŞI PERIODICE) 
 

TIP DOCUMENT CANTITATE Nr. 
TITLURI 

VALOARE 

CĂRŢI  283 283 754.95 

PERIODICE  150 150 2682.3 

CARTE ELECTRONICĂ  8 8 110 

TOTAL 441 441 3547.25 
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DONAŢII 
 

TIP DOCUMENT CANTITATE Nr. TITLURI VALOARE 

CĂRŢI 2700 1717 28365.71 

TOTAL 2700 1717 28365.71 
 

Documentele care au făcut obiectul completării colecţiilor, indiferent de sursă au fost 
luate în evidenţa primară (clasic) şi individuală (automatizat).  

În cursul anului 2013 au fost scoase din evidenţele bibliotecii 4419 u. b. în valoare de 
6092.57 lei (transferate biblioteci comunale+casări) 

La începutul anului 2013 a fost reluată acţiunea de înzestrare a bibliotecilor din judeţ cu 
publicaţii provenite din donaţii primite de Biblioteca Judeţeană „I. H. Rădulescu” Dâmboviţa. 
Astfel au fost transferate 6866 u.b.  în valoare de 16972.43 lei. 

Numărul total al documentelor existente în colecţiile Bibliotecii Judeţene “I. H. 
Rădulescu”  Dâmboviţa la sfârşitul anului 2013 este de 333841 u.b. în valoare de 1175647.58 
lei. 
 
 

III.  Program de prelucrare, organizare şi valorificare a colecţiilor Bibliotecii 
 

- Utilizarea tehnologiilor moderne privind evidenţa, localizarea şi circulaţia 

documentelor; 

- Asigurarea instrumentelor de lucru (standarde, norme metodologice, ghiduri, manuale, 

documente de referinţă) pentru personalul de specialitate implicat în acest gen de 

activităţi în scopul uniformizării şi standardizării tehnicilor de lucru; 

- Stabilirea procedurilor specifice de lucru pentru eficientizarea activităţilor de prelucrare; 

- Asigurarea la nivelul instituţiei a conlucrării serviciilor în scopul prelucrării unitare a 

publicaţiilor şi evitării redundanţei activităţilor; 

- Colaborarea cu alte structuri info-documentare în vederea schimbului de date 

bibliografice; 

- Extinderea accesului direct la colecţiile bibliotecii; 

- Extinderea practicii de rezervare a publicaţiilor prin intermediul telefonului sau al poştei 

electronice (e-mail), pentru reducerea timpului de aşteptare. 

 

Activitatea de prelucrare a documentelor desfăşurată în sistem automatizat a constat în 
completarea curentă şi retrospectivă a catalogului electronic cu 13.329 de înregistrări (10.667 
titluri). 

Situaţia prelucrărilor curente şi retrospective în sistem informatizat pentru toate tipurile de 
documente în anul 2013 se prezintă astfel: 

TIP PRELUCRARE NR. ÎNREGISTRĂRI NR. TITLURI 
PRELUCRĂRI CURENTE 5072 3699 
PRELUCRĂRI RETROSPECTIVE 8257 6968 
TOTAL 13329 10667 

 

Din totalul de  333.841 u.b. sunt introduse în sistem 184.246 u.b. 
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IV.  Program de organizare şi de asigurare a unei mai bune funcţionări a depozitului 
legal local 

• Datorită dezvoltării colecţiei destinate Depozitului legal s-a luat măsura 
eliberării unui spaţiu destinat magazieei şi relocarea acestuia pentru colecţia 
de periodice a DL. 

• În spaţiul iniţial a rămas colecţia de carte şi de efemeride 
• Colecţiile au fost reorganizate  în spaţiile aferente. 

 
 

V. Proiect de definire şi elaborare de produse şi servicii de informare şi documentare 
pe suport tradiţional şi electronic 
 

- Identificarea tipologiei de produse şi servicii care să se constituie în oferta 

informaţională a Bibliotecii Judeţene „I. H. Rădulescu”- Dâmboviţa; 

- Accesul la materialele non-tipărite (staţii de lucru multimedia, acces Internet etc.);  

- Oferirea de noi servicii de informare (informaţia comunitară - culturală, politică, socială, 

piaţa forţei de muncă, informaţii de afaceri, consultanţă informaţională extinsă; 

informare europeană); 

- Oferirea de servicii speciale (pentru categorii defavorizate, cu handicap vizual sau 

motoriu;  minorităţi culturale; amenajarea în cadrul Secţiei Multimedia a unui stand de 

carte audio destinat persoanelor cu deficienţe de vedere.); 

- Profesionalizarea revistei Bibliotecii Judeţene „I. H. Rădulescu”- Dâmboviţa, Curier: 

revistă de cultură şi bibliologie, prin cooptarea în colectivul redacţional a specialiştilor 

în domeniu; Acces full text de pe site-ul bibliotecii; 

- Publicarea Monografiei Bibliotecii. 

 
 

VI.  Proiect de organizare de manifestări ştiinţifice şi profesionale tematice (ANEXA II) 
 

• Statistica manifestărilor culturale 
Activităţi de animaţie culturală 

- 317  
Expoziţii (fotografie, pictură, icoană, ex-librisuri, carte) 

- 251 
Nr. participanţi la activităţi de animaţie culturală 

- 27.145 
 

• Manifestări cu participare internaţională: 
- Festival-Concursul Naţional de Literatură “Moştenirea Văcăreştilor”, ediţia a XLV-a 

(coorganizator) 
 

• Manifestări cu participare naţională: 
- Simpozion Naţional „Modele de bune practici în biblioteci” 
- Simpozion aniversar „Biblioteca Judeţeană „I. H. Rădulescu” – la 70 de ani” 
- Simpozion „95 de ani de la Unirea Basarabiei cu România” 
- Simpozionul Naţional “Contribuţii la conceptul de istorie a cărţii şi bibliotecilor” 

- Simpozion Naţional „Şcoala şi biblioteca” organizat în colaborare cu Casa Corpului 
Didactic Dâmboviţa 
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- Simpozion - „24 ianuarie 1859, o zi a împlinirii pentru români” 
- Salonul Editorial „I. H: Rădulescu” al Bibliotecii Judeţene Dâmboviţa, ediţia a XII-a  
- Săptămâna culturii şi istoriei norvegiene – lansare de carte şi vizionări de filme 
- Concursul naţional de poezie ,,Virgil Bănescu” 
- Festival-Concurs de creaţie literară „Primăvara albastră” 
- Festival-Concurs naţional „Ileana Sărăroiu”(lansare carte şi dezbatere) 
- Întâlnire cu scriitorul Lucian Avramescu 
- Întâlnire cu scriitorul Daniel Drăgan 
- Întâlnire cu scriitorul George Filip 
- Lansare carte Tipo Moldova 
- „Editura Betta îşi prezintă autorii” 
- Caravana cinematografică pentru nevăzători 
- Conferinţa „Să nu ne răzbunaţi!” susţinută de Fundaţia Sfinţii Închisorilor 
- Conferinţa „Influenţa mass-mediei şi a tehnologiilor moderne asupra vieţii omului 

contemporan” (susţinută de biofizician Virgiliu Gheorghe) 
- Concursul Naţional „Mari personalităţi ale istoriei – Vlad Ţepeş” - manifestare 

realizată în parteneriat cu Asociaţia Naţională a Surzilor din România 
 

• Concursuri judeţene 
- Concurs Judeţean de Creaţie Literară „Jozsef Pildner” 
- „24 ianuarie 1859 în conştiinţa românilor”. Concurs pe teme istorice al liceelor din 

judeţul Dâmboviţa 
- Concurs de afişe cu sloganuri - „Educarea tinerei generaţii pentru promovarea unui 

consum responsabil al resurselor” (Ziua mondiala a apei) 
-  „EU şi UE – cetăţenia europeană activă” - concurs pe teme de informare europeană 

adresat elevilor de gimnaziu şi liceu  
- Concurs judeţean de interpretare dramatică „În spatele măştii”, organizat în 

colaborare cu Inspectoratul Şcolar Judeţean Dâmboviţa, Şcoala „Mihai Viteazul” 
Târgovişte 

- Concurs cultural-educativ „Creativitate şi talent”, dedicat elevilor din ciclul 
gimnazial şi liceal din judeţul Dâmboviţa, organizat în colaborare cu Primăria 
Municipiului Târgovişte şi Casa Corpului Didactic 

 

• Lansări de carte: 
- Ciorne şi Bună seara iubito!, autor Lucian Avramescu  
- Românii, Basarabia şi Transnistria, autori Ioan Popa şi Luiza Popa 
- Colecţiile: Opera Omnia – Poezie Contemporană, Opera Omnia – Romanul de azi, 

Opera Omnia – Publicistică şi eseu contemporan, Editura Tipo Moldova 
- Gânduri, autor Cristian Gabriel Groman 
- O privire asupra clasicismului, autor Eugen Lovinescu, ediţie Petre Gheorghe  

Bârlea 
- Natura iubirii, iubirea naturii, autor Tiberiu Cercel 
- Zâmbet de înger”, autor Lorelai 
- Jekh răt lisăme”, traducere în limba romani a operei „O noapte furtunoasă” de Ion 

Luca Caragiale, autor Sorin Sandu 
- „Prezent şi perspective în cultura romă în viziunea intelectualilor, liderilor şi 

oamenilor de succes romi” 
- Literatura română veche, autor Victor Petrescu 
- Pribeag pe drumul viselor, autor Adrian Melicovici 
- Întregitor de ţară şi martir al neamului românesc. Mihai Viteazul (1593-1601). 

Editat de către Arhiepiscopia Târgoviştei, 2013 
- Basarabii de Târgovişte, autor Gabriela Niţulescu 
- Simboluri ale devenirii româneşti. Liceul Militar de la Mănăstirea Dealul „Nicolae 

Filipescu”, autor Alexandru Manafu 
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- Dicţionarul general al Evului Mediu Românesc, coordonator Vasile Mărculeţ 
- Istoria Aninoasei (Dâmboviţa), autori George Coandă, Gabriela Niţulescu, 

Constantin Voicu 
- Creştinarea lui Dracula în cetate” (vol. I) şi Eroii, iubirile mele!, autor Lorelai 
- Tablou cu femei (nuvele), autor Gabriela BANU (Editura BETA) 
- Omul exotic. Odiseea literară a Hannei Bota (critică literară dramatizată); Jocul 

(roman) şi Jurnalul lui Henry Wilde (ed. a III-a. roman), autor Emil Lungeanu 
(Editura BETA) 

- Când erau sălbatici caii (poeme), Constantin Kapitza (Editura BETA) 
- Carusel (roman) şi  Teodora (roman), Eliza Roha (Editura BETA) 
- Era poeţilor, Top Secret 2013 (satire) şi Axiome (poeme), autor George Filip 
- Jurnal politic, 1939-1950 (trei volume), autor Dimitrie Iuraşcu 
- Memorial şi însemnări zilnice (trei volume), autor Titus Gârbea 
- Frânturi de adevăr, autor prof. univ. dr. Alexandru Ionescu 
- Statuie cu lacrimă (poeme), Visul  poetului  unic Neum (epopeea  onirică), autor 

Daniel Drăgan 
- Biblioteca Judeţeană „Ion Heliade Rădulescu” Dâmboviţa : monografie, autori 

Petrescu Victor şi Erich Agnes 
- Părintele Dumitru Stăniloae un urmaş vrednic al patristicii clasice (Bio-

Bibliografie), coord. prof. univ. dr. Gheorghe F. Anghelescu 
- Viaţa şi acatistul Sfântului Nifon, Editura Arhiepiscopiei Târgovişte  
- Întregitor de ţară şi martir al neamului românesc: Mihai Viteazul (1593-1601), 

Editura Arhiepiscopiei Târgovişte 
- Iubitor de cultură, protector al Bisericii şi martir al credinţei ortodoxe: Sf. Martir 

Constantin Brâncoveanu (1688-1714), Editura Arhiepiscopiei Târgovişte 
- Fantoma de pe lac, Seducţia apei şi Viaţă dublă la Veneţia, autor Monica Ramirez 
- Basarabii de Târgovişte, autor Gabriela Niţulescu 
- Esenţa temeiului. Începuturile târgoviştene ale literaturii române. Eseuri 

monografice despre Poeţii Văcăreşti (Ienăchiţă, Alecu, Nicolae, Iancu), Ion 
Heliade Rădulescu, Grigore Alexandrescu, Vasile Cârlova, Ion Ghica, Ioan 
Alexandru Brătescu-Voineşti, autor Acad. Mihai Cimpoi 

- Eminescu în perspectivă universală. Patru decenii de reconstituiri şi restituiri, 
autor Dumitru Copilu-Copillin 

- Societatea Scriitorilor Târgovişteni. Din istoria unei grupări literare, coord. Mihai 
Stan, autori Victor Petrescu şi George Coandă 

- Buzunarul timpului de la piept, autor Vali Niţu 

- Cuvinte tăcute, autor George Ioniţă 
- Nae Ionescu şi discipolii săi în arhiva Securităţii.  Volumul V: Mircea Vulcănescu, 

prezentarea, selecţia şi îngrijirea documentelor de Dora Mezdrea 

- Anotimp suspendat, autor Eliza Macadan 

- Ispitirea aldinelor, autor Gilda Monica Bularda 

- Mildendo, capitala Lilliputului, autor Mircea Dinu 

- O cetate, o patrie, o lume, autor George Coandă 
- Lecturi empatice 2, autor Mihai Stan 
- Literatura română veche, autor Victor Petrescu 
- Ultimul impact, autor Vali Niţu 
- Hannah si zidul..., autor Corin Bianu 
- Ghid pentru pregătirea candidaţilor la examenul de acces la stagiul pentru 

obţinerea calităţii de expert contabil şi de contabil autorizat,  Editura C.E.C.C.A.R. 
- Noiembrie târziu şi Labirint inevitabil, autor Aura DAN  
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 Alte lansări: 
- CD-uri - Poeme pe zăpadă şi Bună seara iubito! (versuri în lectura poetului Lucian 

Avramescu; muzica: Alexandru Tomescu) 
-  Revista TÂRGOVIŞTEA LITERARĂ 
- Curier. Revistă de cultură şi bibliologie, An XVIII, Nr. 1-2 / 2012 
-  Litere. Revistă lunară de cultură a Societăţii Scriitorilor Târgovişteni, Nr. 3 /2013 
- Revista Patmos, numerele 2, 3 şi 4, publicaţie a Centrului de Cercetări Ştiinţifice 

Interdisciplinare „Dumitru Stăniloae” din cadrul Universităţii “Valahia” din 
Târgovişte 

- Eroica. Revistă de cultură istorică şi de cinstire a eroilor neamului, anul XVI, nr. 
1-2 (41-42), 2013, număr realizat sub genericul „96 de ani de la Unirea Basarabiei 

cu Patria-Mamă România”.  
 

Alte manifestări socio-culturale: 
- Săptămâna culturii naţionale  
- „Eminescu prin ochi de copil” 
- „Eminescu şi Cosmopoezia” 
- „Atelier Caragiale”  
- „Ziua Roşiei Montane la Târgovişte” 
- „Aventurile lui Hocus şi Lotus” - activitate ce face parte din proiectul educaţional 

„ABC - deschide o lume pentru mine” 
- „Obiceiuri şi tradiţii de Mărţişor”  
- Programul „Şcoala altfel”: vizionari de filme, desene animate, documentare, 

FlashMob Dance 
- „Ziua Internaţională a Rromilor” 
- Acţiune de plantare a unor puieţi în vederea reconstituirii pădurii seculare defrişate 

de regimul comunist la Ulmi. 
- „Ziua Mondială a Sănătăţii” 
- Expoziţia „Evoluţia astronauticii în Ţările Române - secolele XV-XIX” 
- „Ziua copilului la bibliotecă” 
- Programul „Vacanţă la bibliotecă”. Din program: „Să ne prezentăm: biblioteca şi 

micii utilizatori”, „Să creăm un basm modern”, „Chipuri trăsnite – atelier creativ”, 
„Curiozităţi din lumea animalelor şi plantelor”, „Pictura între teorie şi practică”, 
„Matematica distractivă”, „Atelier de origami”, „Jocuri de memorie şi 
perspicacitate”,  „Jocul cuvintelor”, „Să începem o viaţă sănătoasă”, „Lecţia de 
istorie locală”, „Dansăm şi ne distrăm”, „Studioul de teatru”, „Atelier de bune 
maniere”, „Trusa de prim ajutor”, „Cum pregătim o petrecere”, „La revedere vacanţă 
– carnaval” 

- „ONG-urile dâmboviţene promovează responsabilitatea socială din proiectele lor”, 
întâlnire cu reprezentanţi ai societăţii civile dâmboviţene cu tema 

- „Vreau să mor creştin. Loveşte!” – manifestare organizată de Asociaţia Literata, în 
colaborare cu Biblioteca Judeţeană Dâmboviţa, cu ocazia comemorării Sfinţilor 
Martiri Brâncoveni – 299 de ani de la martiraj. 

- „Halloween la bibliotecă” 
- „De la Sfântul Andrei la Moş Nicolae”.  
- „Gala Biblionet”.  
- „Gala premiilor presei dâmboviţene”,  ediţia a III-a. 
- „Zilele Bibliotecii” 
- Biblioteca Judeţeană „I.H. Rădulescu” Dâmboviţa şi Club “Rotary” Târgovişte au 

organizat o manifestare dedicată popularizării limbii şi culturii germane. Programul 
a inclus prezentarea unei ample donaţii de carte în limba germană (peste 800 de 
volume), oferită de Club “Rotary” Târgovişte către bibliotecă şi publicul 
dâmboviţean. 
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 Proiectele proprii realizate prin Centru Europe Direct la sediul instituţiei  
  

- Ore de informare europeană în şcoli, licee, facultăţi şi biblioteci publice – lunar 
- Dezbatere – concurs „Cetăţenie europeană…nu doar cuvinte, ci drepturi 

concrete”, cu tema „Care sunt drepturile noastre garantate de UE şi cum ne 
putem bucura de ele?”, dedicată tinerilor pentru a discuta drepturile cetăţeanului şi 
a lega tema de alegerile europarlamentare 

- Dezbatere – concurs „Cetăţenie europeană ... nu doar cuvinte, ci drepturi 
concrete.” dedicată tinerilor pentru a discuta drepturile cetăţeanului şi a lega tema 
de alegerile europarlamentare cu tema „Cetăţeni europeni activi pentru Europa – 
societate civilă activă” 

- „Cetăţenie europeană ... nu doar cuvinte, ci drepturi concrete.” dedicată 
tinerilor pentru a discuta drepturile cetăţeanului şi a lega tema de alegerile 
europarlamentare cu tema “Drepturile omului: Cum să studiezi în Europa? Cum îţi 
găseşti un loc de muncă în Uniunea Europeană? Egalitatea de şanse.” 

- Şcoala de vară pentru copii şi tineri „Proprietatea intelectuală şi drepturile de autor 

în Uniunea Europeană”.   
- Instruire “EUROPE DIRECT Târgovişte în bibliotecile din judeţul 

Dâmboviţa…Puncte de informare europeană” pe teme precum: Să utilizăm site-
ul Europa, serviciile oferite de Biblioteca Comisiei Europene utilizând platforma 
online EUBOOKSHOP.EU, scriere de proiecte cu finanţare europeană etc, pentru a 
veni în sprijinul comunităţilor pe care bibliotecarii care deservesc puncte de 
informare europeană şi prestează servicii de diseminare a informaţiei, dar şi cum să 
răspundă solicitărilor venite din partea cetăţenilor din cadrul comunităţilor 
respective privind drepturile cetăţenilor UE sau priorităţile UE. Activitatea s-a 
desfăşurat la sediul Bibliotecii Judeţene Ion Heliade Rădulescu Dâmboviţa 

 
 

B.2. Proiecte proprii realizate în cadrul programelor în afara sediului instituţiei 
 

Proiectele proprii realizate în cadrul programelor în afara sediului instituţiei  
 

În judeţ:  
- Dezbatere – concurs “Cetăţenie europeană ... nu doar cuvinte, ci drepturi 

concrete.” dedicată tinerilor pentru a discuta drepturile cetăţeanului şi a lega tema 
de alegerile europarlamentare cu tema „Cum să îţi găseşti un loc de muncă în 
Uniunea Europeană? – Acces la fonduri nerambursabile pentru tineri.”, la 
Colegiul Economic Ion Ghica din Târgovişte, modul 7 b. 2. 

- „E dreptul meu  - sunt cetăţean european” – concurs realizat cu ocazia sărbătoririi 
Zilei Europei (Activitate desfăşurată în Piaţa Mihai Viteazu din centrul oraşului 
Târgovişte) 

- „Suntem copii ai Europei – Ziua Internaţională a Copilului”. Activitate desfăşurată 
la Casa de Cultură a Sindicatelor din Târgovişte şi în Piaţa Mihai Viteazul 

- Instruire “EUROPE DIRECT Târgovişte în bibliotecile din judeţul 
Dâmboviţa…Puncte de informare europeană” pe teme precum: Să utilizăm site-
ul Europa, serviciile oferite de Biblioteca Comisiei Europene utilizând platforma 
online EUBOOKSHOP.EU, scriere de proiecte cu finanţare europeană etc, pentru a 
veni în sprijinul comunităţilor pe care bibliotecarii care deservesc puncte de 
informare europeană şi prestează servicii de diseminare a informaţiei, dar şi cum să 
răspundă solicitărilor venite din partea cetăţenilor din cadrul comunităţilor 
respective privind drepturile cetăţenilor UE sau priorităţile UE. Activitatea s-a 
desfăşurat la: Comunală Gura Ocniţei, Biblioteca Orăşenească Titu, Biblioteca 
Comunală Grigore Alexandrescu Vulcana Băi, Biblioteca Orăşenească Aurel 

Iordache Găeşti, Biblioteca Orăşenească Titu Gară, Biblioteca Municipală Moreni, 
Biblioteca Orăşenească Gh. N. Costescu Pucioasa 
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În ţară:  
- Ateliere de comunicare, cultură şi civilizaţie europeană – Europa cetăţenilor săi 

- dedicate tinerilor care s-au remarcat în cadrul evenimentelor desfăşurate anterior - 
“Cetăţenie europeană ... nu doar cuvinte, ci drepturi concrete”. Activitatea s-a 
desfăşurat Horezu şi a fost realizată în parteneriat cu centrele EUROPE DIRECT 

Argeş şi Vâlcea, Inspectoratul Şcolar Judeţean Dâmboviţa, licee şi colegii din judeţ. 
 

 

B.3. Participări la festivaluri, gale, concursuri, saloane, târguri etc. 
 

Participările instituţiei la festivaluri, concursuri, gale, saloane, târguri etc., naţionale 
şi internaţionale  

 

Naţionale:  
- Inaugurarea Anului european al Cetăţeanului şi a noii reţele EUROPE DIRECT 

2013-2017 la Bucureşti  
- „Abilităţi de lucru cu mass-media” şi „Tehnici de comunicare nonformală prin 

metoda teatrului de improvizaţie” trainiguri organizate de Reprezentanţa Comisiei 
Europene în România la Predeal  

- Conferinţa Naţională a ANBPR „BiblioPUBLICA - Comisiile profesionale – factor 
al dezvoltării bibliotecilor” 

- Vizită de informare şi documentare la Reprezentanţa Comisiei Europene în 

România, Institutul European Român (Centrul EUROPE DIRECT Bucureşti), 
Biblioteca Naţională a României şi Biblioteca Metropolitană 

- Participare la Ziua studentului Universităţii Europei de Sud-Est Lumina (UESEL), 
ediţia I, Bucureşti 

- Întâlnire de lucru în cadrul Grupului Impact, în proiectul „Biblionet lumea in 
biblioteca mea” la Predeal (lucru la Ghidul metodistului) 

- Participare la cursul de Statistică în biblioteci, Braşov. (IFLA - ABR) 
- Conferinţa Modul de guvernanţă economică europeană organizată de 

Reprezentanţa Comisiei Europene în România la Bistriţa (participarea membrilor 
echipei EUROPE DIRECT  Târgovişte) 

- Sesiune de formare organizată de Reprezentanţa Comisiei Europene în România 
pentru membrii reţelei ED România la Timişoara 

 

Internaţionale:  
- Participare la inaugurarea Anului  European al Cetăţenilor şi a noii reţele 

EUROPE DIRECT 2013-2017 la Bruxelles 
- Adunarea Anuală Generală a centrelor EUROPE DIRECT  la Sofia, Bulgaria, 

organizată de Comisia Europeană 
 
 

B.4. Proiecte realizate ca partener/coproducător 
 

Proiecte / campanii realizate ca partener/coproducător  
 

-  „Biblionet - lumea în biblioteca mea” - proiect finanţat integral de Fundaţia Bill şi 
Melinda Gates.   

- Şcoala altfel - 2013 
- „LET'S DO IT, ROMANIA! – Dâmboviţa”,  care a însumat la nivel de judeţ 7956 

voluntari 
- „European Christmas Tree Decoration Exchange” – proiect fără finanţare, 

derulat de Centrul Europe Direct Llangollen din Marea Britanie în parteneriat cu alte 
centru Europe Direct din UE 

- Sesiune de formare pe tema „Parteneriatul biblioteci şcolare - biblioteci publice: 
Noi modalităţi de formare şi informare”, desfăşurată la Casa Corpului Didactic 
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C. Sistemul organizaţional al instituţiei 

 

C.1. Măsuri de reglementare internă în perioada raportată 
 

S-au emis decizii privind: 
• Desfăşurarea activităţilor specifice fiecărui serviciu/birou/compartiment;  
• Responsabilităţii în domeniu PSI, SSM, Revisal; 
• Consiliul ştiinţific al bibliotecii 
• Consiliul de administraţie al bibliotecii 
• Comisia de reanalizare a riscurilor 
• Comisia de monitorizare şi îndrumare metodologică privind controlul managerial intern 
• SEAP 
• Completare RMF 
• Numire purtător cuvânt, etc 

 
C.2. Propuneri de reglementare prin acte normative, înaintate autorităţii în 

perioada raportată, după caz 
 

S-au  aprobat prin hotărârea nr. 157/31.07.2013 Organigrama şi Statul de funcţii ale 
Bibliotecii Judeţene  „Ion Heliade Rădulescu„  Dâmboviţa. 
 

C.3. Delegarea responsabilităţilor 
 

 Consiliul de Administraţie s-a întrunit în cursul anului 2013 de trei ori, după 
cum urmează: 

- 18 martie 2013 (Programul de activităţi al Bibliotecii pe perioada imediat următoare; 
Programul editorial al Bibliotecii; Pregătirea Simpozionului Bibliofilia) 

- 06 iunie 2013 (Oportunitatea înscrierii Bibliotecii Judeţene în Uniunea Bibliotecilor din 
Balcani; Constituirea Comisiei tehnice de recepţie a lucrărilor de investiţii din cadrul 
Bibliotecii; Stadiul editării Revistei Bibliotecii; Oportunitatea achiziţionării Integralei 

Cantemir; Codul de etică al Bibliotecii) 
- 02 octombrie 2013 (Concluzii şi măsuri privind finalizarea inventarului realizat la 

Compartimentul Dezvoltarea colecţiilor şi Secţia Carte în limbi străine; Organizarea  
Secţiei Carte în limbi străine într-un spaţiu propriu; Lista procedurilor elaborate în 
cadrul Bibliotecii Judeţene „I.H. Rădulescu”; Realocarea denumirilor anterioare ale  
secţiilor  Bibliotecii; Activităţile până la sfârşitul anului 2013) 

 

Delegarea responsabilităţilor pe perioada efectuării concediului sau participării managerului 
Erich Agnes la diverse evenimente profesionale s-a făcut prin deciziile: 40/27.05.2013; 
42/07.06.2013; 54/25.07.2013; 64/03.09.2013. 

 
C.4. Perfecţionarea personalului – cursuri de perfecţionare pentru conducere şi 

restul personalului 
 

- Perfecţionarea continuă: 
- curs „Tehnologia informaţiei şi administrarea bibliotecilor” (IT/LIB), (2 

săptămâni; 18 de bibliotecari din judeţ); 
- curs „Bazele Serviciilor Noi de Bibliotecă” - (15 zile; 48 de bibliotecari din judeţ); 
- curs „Povestiri digitale” – 10 bibliotecari (3 zile; Fanache Raluca, Briceag Mariana- 

Biblioteca judeţeană) 
- Curs „Asistent relaţii publice şi comunicare” organizat de Centrul de Pregătire 

Profesională în Cultură (2 săptămâni; Ştefănescu Alexandru) 
- Manager de proiect – 2013 (1 săptămână, Erich Agnes) 
- Curs statistică de bibliotecă – 2013 (3 zile, Erich Agnes) 
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- Formator de educaţie nonformală şi scriere de proiecte în context Tineret în acţiune 
– 2013 (2 săptămâni: Faur Ilean, Vlăduţ Andreescu) 

 

Evaluare personalului/Promovarea personalului 
 

Pe parcursul anului 2013 au fost emise două decizii de sancţionare pentru Spînu 
Loredana Mirela: avertisment (decizia 50/05.07.2013) şi reţinere 5% salariu 
(decizia76/23.09.2013) 
 

C.4. Măsuri luate în urma controalelor, verificării/auditării din partea 
autorităţii sau ale altor organisme de control, în perioada raportată. 

 

Inspectoratul Teritorial de Muncă 
 În urma controlului de la ITM au fost identificate o serie de neregului cărora li s-a 
impus un termen de soluţionare, Biblioteca luând măsurile de remediere a acestora. 

- S-au întocmit acte adiţionale pentru toţi salariaţii cu precizarea clară a peroadei de 
preaviz în cazul concedierii şi al demisiei 

- S-a cvorectat eroarea din Revisal referitoare la înregistrarea greşită a contractului de 
management al dnei Vădan Carmen 

- S-au efectuat corecţiile corespunzătoare în aplicaţia informatică Revisal, referitoare 
la data de la care salariile produc efecte  

- Cererile de concediu de odihnă, concediu fără plată, învoiri vor fi avizate şi de către 
şeful ierarhic 

- Angajatorul a iniţiat negicierea contractului colectiv de muncă 
 

Inspectoratul pentru situaţii de urgenţă Basarab I Dâmboviţa 
În urma controlului anual efectuat de s-au luat următoarelem măsuri: 
- S-au înlocuit EXIT-urile care asigură funcţionarea iluminatului de siguranţă pentru 

evacuarea persoanelor în cazul unei situaţii de urgenţă 
- S-a instalat un sistem de detectare-semnalizare a incendiilor 

 
 

D. Situaţia economico-financiară a instituţiei 
 

D.1. Execuţia bugetară în perioada raportată 
 

Buget de Venituri Şi 
Cheltuieli 

Buget aprobat Buget realizat Grad de utilizare a 
bugetului 

Venituri totale (lei) din 
care : 

1426000 1304865 91.50% 

Alocaţii/subvenţii 1218000 1140598 93.64% 
Fd externe nerambursabile 208000 164267 78.97% 
Cheltuieli totale (lei) din 
care : 

1426000 1304865 91.50% 

Cheltuieli de personal 795000 779475 98.04% 
Bunuri si servicii 316000 254730 80.61% 
Cheltuieli de capital 107000 106393 99.43% 
Fd externe nerambursabile 208000 164267 78.97% 
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Contul de execuţie a bugetului instituţiilor publice – Cheltuieli 

Comparativ 2012 – 2013 
 

                                                                                                           lei 
Nr. 
crt. 

Denumirea indicatorilor Credite  
bugetare 

2012 

Plaţi 
efectuate 

2012 

Credite  
bugetare 

2013 

Plaţi 
efectuate 

2013 
1   TOTAL CHELTUIELI  1290000 1157926 1426000 1304864 
2   CHELTUIELI CURENTE  1130000 1157926 1 111 000 1 034 204 

2.1 CHELTUIELI DE PERSONAL 710000 701174 795 000 779 475 
2.2 BUNURI SI SERVICII 420000 347731 316 000 254 730 

2.2.1  BUNURI SI SERVICII (total) 296000 232987 215 000 172 819 
2.2.2  FURNITURI DE BIROU 10000 7574 7 000 4 182 
2.2.3  MATERIALE PENTRU 

CURĂŢENIE 
7000 2775 3 000 2 633 

2.2.4  ÎNCĂLZIT, ILUMINAT SI FORŢA 
MOTRICA 

110000 79349 95 000 71 184 

2.2.5  APA, CANAL SI SALUBRITATE 8000 3498 7 000 6 359 
2.2.6  POSTA, TELECOMUNICAŢII, 

RADIO, TV, INTERNET 
18000 16949 18 000 15 924 

2.3  ALTE BUNURI SI SERVICII 
PENTRU ÎNTREŢINERE SI 
FUNCŢIONARE (Prestari servicii, 
intretinere program de biblioteca 
Bibliophil, TLIB, legat carti etc.) 

143000 122842 85 000 72 537 

2.4  REPARAŢII CURENTE 26000 25991 3 000 2 380 
2.5 BUNURI DE NATURA 

OBIECTELOR DE INVENTAR 
13000 11032 20 000 10 843 

2.6 DEPLASĂRI, DETAŞĂRI, 
TRANSFERĂRI 

5000 2016 4 000 2 739 

2.7 CÂRTI, PUBLICAŢII SI 
MATERIALE DOCUMENTARE 

60000 59911 68 000 62 628 

2.8   PREGĂTIRE PROFESIONALA 5000 3300 2 000 1 220 
2.9   PROTECŢIA MUNCII 5000 3301 4 000 2 101 

2.10 Alte chelt. cu bunuri si servicii 10000 9192 0 0 
3 CHELTUIELI DE CAPITAL : 

 
50000 0 107 000 106 393 

 
4 Proiecte cu finanţare din fonduri 

externe nerambursabile 
110000 109021 208000 164267 

4.1 Finanţare de la UE 55000 54945 116000 80671 
4.2 Cofinantare CJD 55000 54076 92000 83596 
5 Venituri încasate (virate Consiliului 

Judeţean) 
0 0 0 956 
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D.2. Date comparative de cheltuieli (estimări şi realizări) în perioada raportată 
 
 

Nr. crt. Programul Tipul proiectului Denumirea 
proiectului16 

Devizul 
estimat 

Devizul realizat 

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

proiect mare Sistem de 
informatizare a 
bibliotecilor 
Softlink 
 

95000 94909.60 

proiect mediu Extindere sistem 
semnalizare 
incendii 

7500 6988.64 

1. Program de  
dezvoltare a 
serviciilor 
informatizate 
ale bibliotecii 

Proiect mediu Server office 
power intel 

4495 4495 

2. Program de 
regândire a 
activităţilor 
legate de 
achiziţia 
documentelo
r în funcţie 
de cerinţele 
utilizatorilor 

a. proiect mare Creşterea şi 
diversificarea 
colecţiilor de 
documente 

68 000 62 628 

a.proiect mic Reorganizare 
secţie 
împrumut, 
secţie tehnică, 
depozit 
împrumut 

1000 1000 3. Program de 
prelucrare, 
organizare şi 
valorificarea 
colecţiilor 

b.proiect mic Achiziţie 
instrumente de 
lucru 

500 500 

4. Program de 
organizare şi 
de asigurare 
a unei mai 
bune 
funcţionări a 
depozitului 
legal local 

Proiect mediu Amenajare 
spaţiu 

2000 2000 

5.  Program  de 
definire şi 
elaborare de 
produse şi 

a. proiect mediu Editarea 
Revistei 
„Curier” 

3000 
 

2000 
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b. proiect mediu Editarea 
Monografiei 
Bibliotecii 

7000 2000 

c. proiect mediu Editarea 
volumului 
Amicalei 
Bibliofililor: 
„Istoria cărţii 
şi bibliotecilor: 
contribuţii la 
un concept de 
actualitate” 

2000 Apărută cu 
sprijinul ANCS 

a. proiect mediu Amicala 
bibliofililor 

5000 0 
Sprijin Primăria 

Târgovişte (5000) 

b. proiect mediu Salonul 
editorial „I. H. 
Rădulescu” 

5000 4000 

c. proiect mic Sesiunea de 
comunicări 

1000 1000 

6. Program de 
organizare 
manifestări 
ştiinţifice şi 
profesionale 
tematice 

d. proiect mic Zilele 
Bibliotecii „I. 
H. Rădulescu” 

1000 1000 

 

D.3. gradul de acoperire din surse atrase/venituri proprii a cheltuielilor instituţiei  

(%): Nu este cazul In anul 2013 biblioteca a încasat 956 lei din taxe stabilite prin HCJD 
7/24.01.2013, acestea fiind virate Consiliului Judeţean Dâmboviţa. 

D.4. gradul de creştere a surselor atrase/veniturilor proprii în totalul veniturilor (%); 

Sursele atrase (fonduri externe nerambursabile) in total venituri au un grad de creştere 
de 14.58 % 

D.5. ponderea cheltuielilor de personal din totalul cheltuielilor;  

Ponderea cheltuielilor de personal din totalul cheltuielilor este de 60.96 % 

D.6. ponderea cheltuielilor de capital din bugetul total;  

Ponderea cheltuielilor de capital din bugetul total este de 7.5% 

D.7. gradul de acoperire a salariilor din subvenţie (%); 

Nu este cazul 

D.8. cheltuieli pe beneficiar, din care: 

- din subvenţie: 130,4  (1304865 –buget realizat/10.006 utilizatori)  
- din venitul propriu: 
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E. Strategia, programele şi implementarea planului de acţiune pentru îndeplinirea 

misiunii specifice instituţiei, conform sarcinilor şi obiectivelor managementului: 
 

E.1. Scurtă analiză a programelor (eficacitatea acestora în funcţie de răspunsul 
comunităţii la proiectele incluse în acestea) 

 

 În funcţie de obiectivele propuse în contractul de mangement şi de diagnoza mediului 
intern şi extern, strategia de dezvoltare a bibliotecii se realizează prin aplicarea următoarelor 
programe:  
 

• Program de dezvoltare a serviciilor informatizate ale bibliotecii 
 

Prin acest program am evaluat infrastructura informatică existentă (hardware şi 
software) din punct de vedere cantitativ şi calitativ, al uzurii morale şi fizice, a 
performanţelor programelor informatice existente, a adecvării acestora la diversitatea 
activităţilor desfăşurate în instituţie.  

 

• Programul de regândire a activităţilor legate de achiziţia documentelor în funcţie 
de cerinţele utilizatorilor 

 

Prin acest program am făcut o evaluare a activităţii desfăşurate în cadrul 
Biroului/Compartimentului de dezvoltare, evidenţă, prelucrarea colecţiilor astfel încât 
activitatea acestuia să răspundă cerinţelor tot mai diversificate ale utilizatorilor noştri: 

Dezvoltarea fondurilor bibliotecii s-a realizat prin: achiziţionarea curentă de 
documente, abonamente pentru ziare, reviste şi alte publicaţii periodice, donaţii, Depozit 
legal, schimb interbibliotecar. 

Planul anual de achiziţie a documentelor de bibliotecă a fost conceput urmărindu-se 
în permanenţă structura colecţiilor deja constituite, relaţia directă dintre cerinţele publicului 
şi resursele financiare alocate. 

 

• Program de prelucrare, organizare şi valorificare a colecţiilor Bibliotecii Judeţene 
„I. H. Rădulescu” Dâmboviţa 

 

Prelucrarea şi organizarea colecţiilor reprezintă activitatea biblioteconomică de a 
cărei acurateţe depinde accesul la informaţia deţinută de către o structură info-documentară. 
De asemenea, valorificarea resurselor unei biblioteci oferă informaţii privind capacitatea 
celor care îşi exercită profesia în cadrul bibliotecii respective de a-şi utiliza cunoştinţele în 
crearea de produse şi servicii (cu valoare adăugată sau nu) care să fie puse la dispoziţia 
utilizatorilor săi.  

 
• Program de organizare şi de asigurare a unei mai bune funcţionări a depozitului 

legal local 
 

În cursul anului 2013 s-a intensificat colaborarea la nivel naţional (Biblioteca Naţională 
a României), pentru stabilirea strategiei de prelucrare şi arhivare a documentelor din cadrul 
depozitului legal local,  precum şi asigurarea accesului on-line la acesta (crearea unei baze de 
date accesibile on- line). 

 
• Proiect de definire şi elaborare de produse şi servicii de informare şi documentare 

pe suport tradiţional şi electronic 
 

Produsele şi serviciile oferite de către Biblioteca Judeţeană „I. H. Rădulescu”- 
Dâmboviţa trebuie să fie în concordanţă cu nevoile diferenţiate de informare ale 
utilizatorilor săi, precum şi cu exigenţele impuse de Societatea informaţională.  

La nivelul anului 2013 s-a revitalizat activitatea de cercetare la nivelul bibliotecii 
prin specificarea acestui aspect în fişele de post ale persoanelor care se vor ocupa şi de acest 
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aspect şi care  vor crea şi furniza produse de acest gen (au fost depuse propuneri de proiecte 
atât la nivel central cât şi de către bibliotecile de pe raza judeţului Dâmboviţa).  

 
• Proiect de organizare de manifestări ştiinţifice şi profesionale tematice 

 

Acest proiect se adresează beneficiarilor din mediul bibliotecii centrale şi al 
filialelor şi are ca obiectiv principal susţinerea statutului profesional, asigurarea formării 
profesionale continue, sincronizarea cu realitatea profesională internaţională, ţinerea la 
curent cu noile apariţii din literatura de specialitate, elaborarea de instrumente de lucru 
necesare celor care lucrează în domeniu.  

Realizarea acestui proiect presupune implicarea activă a întregului personal de 
specialitate din cadrul Bibliotecii, precum şi colaborarea cu alte biblioteci din Sistemul 
Naţional de Biblioteci şi cu specialişti în informare şi documentare din alte structuri. 

 
 

E.2. Scurtă analiză a proiectelor din cadrul programelor (eficacitatea acestora în 
funcţie de răspunsul comunităţii la proiectele incluse în acestea)  

 
Nr. 
crt. 

Denumire Proiect Scurtă descriere 

1. Achiziţie şi implementare soft Liberty - permite crearea unui 
sistem informatic unitar şi 
implementarea 
programului de 
automatizare a activitãţii 
specifice de bibliotecã prin 
informatizarea proceselor 
specifice (achiziţie, 
prelucrare, circulaţie, 
control seriale, diseminare 
selectivă a informaţiei, 
împrumut inter-bibliotecar, 
catalog on-line, 
administrare sistem, 
rapoarte şi statistică etc.). 

2. Crearea unei noi pagini web a instituţiei - permite regăsirea tuturor 
informaţiilor care ar putea 
veni în sprijinul 
utilizatorilor interni şi 
externi ai instituţiei 

 
3. Achiziţie documente (carte, periodice, 

documente non carte) 
- Din punct de vedere 

financiar în anul 2013 s-au 
cheltuit 62268 lei pentru 
achiziţia a 2130 u.b. 

 
4. Reorganizare Secţia de Împrumut, Secţia 

Tehnică, Depozit Împrumut, Secţia Carte 
în  Limbi străine 

- Documentele aparţinând 
domeniului tehnic au fost 
mutate de la Secţia 
Împrumut adulţi la Secţia 
Tehnică pentru a se 
respecta o coerenţă 
biblioteconomică dar şi 
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pentru a veni în sprijinul 
utilizatorilor 

- Depozitul de la Secţia 
Împrumut adulţi a fost 
aranjat, fiind impracticabil. 

- Secţia carte în limbă 
străine a fost relocată în 
cadrul filielei din micro 
IX. Aceasta funcţiona în 
acelaşi spaţiu cu 
Compartimentul 
Dezvoltare, Evidenţă, 
Prelucrare, situaţie 
nelegală şi neprofesionistă. 

4. Reorganizare Depozit legal - Amenajare spaţiu Depozit 
legal periodice 

5. Elaborare produse şi servicii de 
informare şi documentare 

- Aducerea la zi a revistei 
bibliotecii: Curier 

- Editarea Monografiei 
Bibliotecii 

- Editarea volumului editat 
cu prilejul organizării 
Amicalei bibliofililor 

6.  Organizare manifestări ştiinţifice şi 
profesionale 

- Zilele Bibliotecii 
- Sesiunea de comunicări a 

Bibliotecii  
- Amicala Bibliofililor 
- Salonul editorial 
 

 

Proiectele din cadrul programelor au primit un bun feed-back, la manifestările culturale 
înregistrându-se chiar un număr record atât prin evenimente cât şi ca participanţi (317 de 
activităţi la care au luat parte 27.145 de participanţi).  

 
 
E.3. Analiza programului minimal realizat, în raport cu cel propus, în corelaţie cu 

subvenţia/alocaţia primită 
 

Programul/Pr
oiectul 

Scopul Beneficiari Perioada de 
realizare 

Finanţarea 
(subvenţie/a

locaţie şi 
surse 

atrase/venit
uri proprii) 

Observaţii 

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

iniţială/modific
ată 

Declarat/Atins Estimat 
/Realizat 

Estimat 
/Realizat 

Estimat / 
Realizat 

 

1. Program de 
dezvoltare a 
serviciilor 
informatizate 

Achiziţionarea 
unui soft de 
bibliotecă 
profesional/atins 

10.000/10.0
06 

 
aprilie/dece
mbrie 

95000/ 
94909.60 
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ale 
bibliotecii/aloc
aţie bugetară 
2. Program de 
regândire a 
activităţilor 
legate de 
achiziţia 
documentelor 
în funcţie de 
cerinţele 
utilizatorilor 

Completarea 
colecţiilor 
bibliotecii în 
funcţie de 
doleanţele 
utilizatorilor/atins 

10.000/10.0
06 

Pe parcursul 
întregului an 

68000/ 
62.628 

Iniţial s-a 
aprobat     
55000, după 
rectificare 
ajungand la 
68000 

3. Program de 
prelucrare, 
organizare şi 
valorificarea 
colecţiilor 
BJDB 

Prelucrarea 
documentelor noi 
achiziţionate şi 
prelucrare 
retrospectivă/atins 

10.000/10.0
06 

Pe parcursul 
întregului an 

1500/1500  

4. Program de 
organizare şi 
de asigurare a 
unei mai bune 
funcţionări a 
depozitului 
legal 
 

Reoganizarea DL 
prin alocarea unui 
spaţiu destinat 
depozitării 
periodicelor/ atins 

 Regim 
special 

Ian-iulie 2000/2000  

5. Proiect de 
definire şi 
elaborare de 
produse şi 
servicii de 
informare şi 
documentare 
pe suport 
tradiţional şi 
electronic  

Editarea revistei 
bibliotecii 
Editarea 
Monografiei 
bibliotecii 
Editarea 
volumului dedicat 
Amicalei 
bibliofililor/ atins 

10.000/10.0
06 

De doua ori 
pe an 
Noiembrie 
Iulie  

10000/4000 Volumul 
editat cu 
ocazia 
întâlnirii 
anuale a 
Amicalei 
bibliofililor s-
a realizat cu 
sprijinul 
financiar al 
Consiliului 
local 
Târgovişte 

6. Program de 
organizare de 
manifestări 
ştiinţifice şi 
profesionale  
tematice 

Organizarea 
Salonului 
editorial 
Organizarea 
manifestării 
dedicate Amicalei 
bibliofililor 
Zilele bibliotecii 
Sesiunea de 
comunicări/ atins 

25.000/27.1
45 

Ianuarie-
decembrie 

9000/5000 Salonul 
editorial „I. H. 
Rădulescu” s-
a desfăşurat în 
septembrie, în 
spaţiu liber 
Sesiunea de 
comunicări s-a 
susţinut cu 
ocazia 
sărbătoririi a 
70 de ani de la 
înfiinţare 
Bibliotecii 
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E.4.Managementul de proiect: centralizatorul de programe / proiecte / beneficiari: 
 

Nr. 

Crt. 

Programe Tip de 

proiect 

Nr. de 

proiecte 

în anul 

2013 

Investiţie  

în 

proiecte 

în anul 

2013 

Nr. 

beneficiari 

mari 1 94909.60 10006 

medii - -  

1. Program de dezvoltare a 

serviciilor informatizate 

ale bibliotecii/alocaţie 

bugetara mici - -  

mari 1 62268 10006 

medii - - - 

2. Program de regândire a 

activităţilor legate de 

achiziţia documentelor în 

funcţie de cerinţele 

utilizatorilor 

mici - - - 

mari - - - 

medii 1 1000 10006 

3. 
Program de prelucrare, 

organizare şi valorificare a 

colecţiilor Bibliotecii 

Judeţene „I. H. 

Rădulescu”- Dâmboviţa 

 

mici 1 500 10006 

mari - - - 

medii 1 2000 Are statut 

aparte 

4. 
Program de organizare şi 

de asigurare a unei mai 

bune funcţionări a 

depozitului legal local  

 
mici - - - 

mari - - - 5 
Proiect de definire şi 

elaborare de produse şi 

servicii de informare şi medii 3 10000 10006 
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documentare pe suport 

tradiţional şi electronic 

 

mici - -  

mari 2 5000 27.145 

medii 2 2000 27.145 

6 
Proiect de organizare de 

manifestări ştiinţifice şi 

profesionale tematice 

 
mici 10 2000 27.145 

 TOTAL din care  22 177877.6  

 Surse atrase   -  

 Bugetul autorităţii   177877.6  

 
 

E.5. Evidenţierea numărului de beneficiari ai proiectelor instituţiei în afara 
sediului 

 

 Resursele bibliotecii din mediul on-line au fost accesate de către 134.367 utilizatori. 
  

 
E.6. Servicii culturale oferite de instituţie în cadrul programelor proprii, rezultate 

din misiunea acesteia, altele decât cele din programul minimal 
 

Lista programelor/proiectelor/acţiunilor realizate în afara programului minimal şi o 
foarte scurtă descriere. 
Asistenţă metodologică 

− biblioteci publice: 77   
� 2 municipale (Târgovişte şi Moreni) 
� 4 orăşeneşti (Găeşti, Pucioasa, Fieni, Titu) 
� 71 comunale  

− la acestea se adaugă  
�  9 filiale: Titu, Aninoasa (în satele Viforâta şi Săteni), Bezdead (sat Măgura), 

Crângurile (sat Pătroaia), Gura Foii (sat Bumbuia), Gura Ocniţei (sat Săcuieni), 
Ludeşti (sat Scheiu) şi Şotânga (sat Teiş).  

� 4 dintre filialele intrate în programul Biblionet – lumea în biblioteca mea!; 
dotate cu mobilier corespunzător şi fond de documente cu sprijinul Bibliotecii 
Judeţene Ion Heliade Rădulescu Dâmboviţa  (peste 7000 de unităţi de 
bibliotecă).  

− în 11 localităţi  nu funcţionează biblioteca: Braniştea, Buciumeni, Bucşani, Corbii Mari, 
Iedera, Niculeşti, Petreşti, Răscăieţi, Runcu, Tărtăşeşti şi Vlădeni. 

− activităţi de animaţie culturală organizate în teritoriu:  Zilele bibliotecii; Aniversarea 
unui număr de ani de la înfiinţarea bibliotecii, expoziţii de carte; montaje; concursuri şi 
medalioane literare; întâlniri cu scriitori, editori; cursuri pentru utilizatori etc. 
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E.7. Alte servicii oferite comunităţii căreia se adresează instituţia, după caz: 
 

Cursuri pentru utilizatori organizate de Centrul de Formare al Bibliotecii Judeţene 
Dâmboviţa şi Europe Direct Târgovişte: 

  

- Curs „Tehnologia informaţiei şi administrarea bibliotecilor” (IT/LIB) – pentru 
bibliotecarii din bibliotecile locale  

- Curs „Bazele Serviciilor Noi de Bibliotecă” - pentru bibliotecarii din bibliotecile 
locale 

- Curs „Povestiri digitale” – pentru bibliotecarii din bibliotecile locale 
- Curs de iniţiere pe calculator – în colaborare cu Fundaţia Andrei - pentru persoane 

de vârsta a III-a 
- Cursuri de dezvoltare personală la Europe Direct folosind tehnologia skype 
- Curs „United Nations – Târgovişte Highschool Mini Model United Nations 

(MiniMUNs)”, realizat în parteneriat cu Asociaţia Tinerii ONU din România 
- Cursuri de comunicare şi lucru în echipă „Comunicarea eficientă” (atelier de lucru 

cu tineri) 
- Cursuri de „Scriere de proiecte” şi „Metode de fundraising” în context POSDRU - 

în parteneriat cu Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă, IFI 
(International Financial Institutions) şi Fundaţia Andrei Târgovişte 

- Curs „Managementul voluntarilor în context Tineret în Acţiune” 
- Cursul de „Teatru labirint” în cadrul programului Comisiei Europene Grundtvig la 

Sofia, Bulgaria 
 

 
E.8. Indice de ocupare a sălilor/spaţiilor destinate beneficiarilor (la sediu) (%) 

 

100% 
 
 

 
F. Evoluţia economico-financiară a instituţiei, pentru următoarea perioadă de 

management, cu menţionarea resurselor financiare necesare de alocat de către autoritate: 
 

F.1. Tabelul valorilor de referinţă din proiectul de management, 
actualizat/concretizat pentru următoarea perioadă de raportare a managementului: 

 
Categorii 

de investiţii 
în proiecte 

Limite valorice ale investiţiei în 
proiecte din 

perioada precedentă 
(de la 01.01. 2013 la 31.12.2013) 

Limite valorice ale investiţiei în 
proiecte propuse pentru perioada 
de management (de la 01.01. 2014 

la 31.12.2014) 
mare De la 75000 la 100000 De la 75000 la 100000 
mediu De la 1001 la 75000 De la  1001 la 75000 
mici De la 500 la 1000 De la 500 la 1000 
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F.2. Tabelul investiţiilor de programe din proiectul de management, 

actualizat/concretizat pentru următoarea perioadă de raportare a managementului 
 

Nr. 
Crt. 

Programe Tip de 
proiecte 

Nr. de proiecte în 
anul 2014 

Investiţie  
în proiecte 
în anul 
2014 

Total 
Investiţie 
în 
program 

2014 

Nr. 
beneficiari 

mari 1 
- 5 Licenţe 

bibliotecari 
Liberty  

- 5 licenţe Pachet 
Office Pro 2013 

- 5 licenţe pachet 
multivol Office 
Home 

- 1 antivirus 
Firewall 

78 000 
 

medii - - 

1. Program de 
dezvoltare a 
serviciilor 
informatizate ale 
bibliotecii/alocatie 
bugetara 

mici - - 

78000 
 
 

10200 

mari 1 
- Completarea şi 

dezvoltarea 
colecţiilor 
bibliotecii în 
funcţie de 
cerinţele de 
lectură ale 
utilizatorilor 

84000 
 

medii - - 

2. Diversificarea şi 

adecvarea 

permanentă a 

politicilor de 

achiziţii pentru 

optimizarea 

cerinţelor de 

lectură a 

utilizatorilor 
mici - - 

84000 
 

10200 

3. 
Programul 

editorial al 

bibliotecii 

mari - - 8000  
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medii 4 
- editarea a 2 

numere din 
revista Curier 

- editarea 
volumului 
dedicat Anului 
Brâncoveanu  

- editarea 
Ghidului 
Bibliotecii 

- editarea 
pliantelor de 
promovare a 
bibliotecii 

 

2000 
2000 
3000 
1000 

 

mici - - 

10200 

mari - - 

Medii 6 
- Ziua Culturii 

Naţionale 
- 24 ianuarie 1859  

în conştiinţa 
românilor 

- Festivalul 
filmului şi cărţii 
Americii Latine 

- Zilele Bibliotecii 
„I. H. 
Rădulescu” 

- Simpozion 
Constantin 
Brâncoveanu 

- Salonul editorial 
 

1000 
1000 
1000 
3000 
2000 
6000 
 

4 
Program de 

organizare de 

manifestări 

ştiinţifice şi 

profesionale 

tematice 

 

 

 

 

mici 2 
- Şcoala Altfel 
- Moştenirea 

Văcăreştilor 
 

500 
600 

15100 20.000 

mari - - 5 
Program de 

dezvoltare 

profesională 

medii 3 
Management intern 

Resurse umane 

4000 

4000 Nu se 
aplică 
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Formator  
 

mici - - 

mari 2 
- Europe Direct 
- Alegeri 

europarlamentare 

- 38.000 
euro 

- 3600 
euro 

medii - - 

6 Program de 
derulare a 
proiectelor în care 
biblioteca este 
partener 

mici - - 

41.600 
euro 

10200 

 TOTAL din care  261.100 
41.600 

euro 
 

 

 Surse atrase  23.200 
euro 

 

 Bugetul autorităţii   261.100 
18.400 

euro 
(18.000 
ED; 400 
alegeri) 

 

 
 
F.3. Tabelul veniturilor proprii realizate din activitatea de bază, specifică 

instituţiei pe categorii de bilete/tarife practicate din proiectul de management, 
actualizat/concretizat pentru următoarea perioadă de raportare a managementului 

 

- Tarife aprobate pentru 2014 
Denumire tarif UM Tarif-lei 2013 
Xerocopii format A4 Lei/pag 0,15 
Xerocopii format A3 Lei/pag 0,30 
Copiere informaţii pe CD/DVD cu : 
-CD/DVD al bibliotecii 
-CD/DVD propriu 

Lei/CD/DVD  
2 

0,5 
Copiere informaţii pe memory stick Lei/stick 0,5 
Scanare documente A4 Lei/pag 0,5 
Listare la imprimanta (alb-negru) Lei/pag 0,3 
Înlocuire permis pierdut/deteriorat Lei/permis 5 
Fotografiere documente Lei/zi 5 
Închiriere sala conferinţa-funcţie de tehnica 
solicitata 

Lei/ora 100-200 

 
F.4. Proiecţia obiectivelor pentru următoarea perioadă de raportare a 

managementului, în raport cu lista obiectivelor prevăzute în contractul de management. 
 

- Asigurarea accesului la informaţiile care privesc comunitatea; 
- Facilitarea accesului la informaţie prin sistemele informatizate; 
- Promovarea dialogului intercultural şi favorizarea diversităţii culturale; 
- Susţinerea şi participarea la toate activităţile care vizează alfabetizarea 

informaţională (information literacy), pentru toate categoriile de vârstă, ca şi iniţierea 
de activităţi de acest gen; 
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- Susţinerea proceselor de educaţie, atât la nivel individual cât şi la toate nivelele  
structurii formale a învăţământului; 

- Promovarea serviciilor de bibliotecă şi a acţiunilor culturale prin activităţi  de 
marketing şi relaţii publice; 

- Extinderea şi diversificarea activităţilor de prezentare a colecţiilor şi serviciilor de 
bibliotecă drept formă de promovare intensivă a imaginii bibliotecii (prezentarea 
acestora într-o formă atractivă pe site-ul bibliotecii); 

- Desfăşurarea unor programe de promovare şi stimulare a lecturii şi achiziţionarea de 
casete audio şi video precum şi a aparaturii necesare pentru dotarea Bibliotecii 
pentru copii, astfel încât aici să se poată organiza activităţi de animaţie specifice 
vârstelor mici; 

- Promovarea şi popularizarea documentelor aflate în colecţiile speciale, mărind astfel 
vizibilitatea acestora, prin organizarea de manifestări ştiinţifice, expoziţii care să 
pună în valoare documentele rare din cadrul C.S.; 

- Asigurarea şi îmbunătăţirea permanentă a tuturor condiţiilor din punct de vedere 
material pentru garantarea unui înalt nivel calitativ de deservire a diferitelor categorii 
de cititori; 

 
F.5. Analiza swot a următoarei perioade de raportare a managementului, după 
caz: 

 

PUNCTE TARI (mediu intern) PUNCTE SLABE (mediu intern) 
- Statutul pe care îl ocupă în rândul 

instituţiilor culturale din judeţ 
- O tradiţie de peste  70 de ani 
- O bogată ofertă culturală de programe, 

proiecte, evenimente, acţiuni culturale 
în raport cu nevoile culturale şi  
categoriile de vârstă ale publicului 

- Acces gratuit la Internet 
- Spaţiu modernizat 

- Personal insuficient 
- Insuficienţa surselor financiare 
- Scăderea numărului de cititori activi ai  

bibliotecii  
- Spaţiul de depozitare deficitar 
- Locaţia destinată Bibliotecii pentru copii 

este improprie 

OPORTUNITĂŢI (mediu extern) RISCURI (mediu extern) 
- Colaborarea bună cu Consiliul Judeţean 
- Colaborarea bună cu instituţiile 

culturale din judeţ 
- Bună colaborare cu alte biblioteci din 
ţară 

- Prezenţa Universităţii „Valahia” din 
Târgovişte 

- Un număr mare de instituţii partenere 

- Scăderea demografică 
- Extinderea fenomenului migraţional 
- Scăderea nivelului educaţional al 

tinerilor 
- Dificultatea de a înfiinţa noi servicii din 

lipsă de spaţiu 
 

 
 

F.6. Propuneri pentru următoarea perioadă de raportare a managementului 
privind indicele de ocupare a spaţiilor destinate beneficiarilor 
 

100% 
 
 
 



ANEXA  I 
 

Site-ul Bibliotecii Judeţene „I. H. Rădulescu” Dâmboviţa –  www.bjdb.ro 
 
Site vechi 
 

 
 

Site nou 
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ANEXA – II 
 

EVENIMENTE CULTURALE 
 

Eminescu prin ochi de copil  
 

Întâlnire cu scriitorul Lucian Avramescu 
 

  
 

Eminescu şi Cosmopoezia 
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Simpozion Naţional - „24 ianuarie 1859, o zi a împlinirii pentru români” 

 

  
 

Atelier Caragiale 
 

  
 

Curs - Povestiri digitale 
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Mic dejun cu presa 

 

  
 

Lansare de carte - Editura Tipo Moldova Iaşi 
 

 
 

Concursul Judeţean de Creaţie Literară „Jozsef Pildner” - ediţia a III-a 
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Caravana cinematografică pentru nevăzători 

 

 
 

Obiceiuri şi tradiţii de Mărţişor 
 

 
 

Conferinţa „Să nu ne răzbunaţi! Mărturii despre suferinţele românilor din Basarabia” 
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Lansarea volumului „Gânduri”, autor Cristian Gabriel Groman 

 

 
 

Lansarea revistei „TÂRGOVIŞTEA LITERARĂ”  
 

 
 

Lansarea volumului de poezie, proză şi pictură: „Zâmbet de înger”, autor Lorelai 
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Programul Şcoala altfel 

 

 
 

 
 

Ziua Internaţională a Rromilor 
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Curs - Bazele serviciilor noi de bibliotecă 

 

 
 

Ziua Mondială a Sănătăţii 
 

 
 

Conferinţa „Influenţa mass-mediei şi a tehnologiilor moderne asupra vieţii omului 
contemporan” 
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Simpozion Naţional - Modele de bune practici în biblioteci 
 

 
 

Concurs de cunoştinţe şi abilităţi  „EU şi UE - cetăţenie europeană activă” 
 

 
 

„E dreptul meu - sunt cetăţean european” – concurs judeţean organizat cu ocazia 
sărbătoririi Zilei Europei 
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Expoziţia „Evoluţia astronauticii în Ţările Române - secolele XV-XIX" 

 

 
 

Concurs „Primăvara albastră” 
 

 
 

Simpozion Naţional - „Şcoala şi biblioteca” 
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„Ziua copilului la bibliotecă” 

 

 
 

Curs - Tehnologia informaţiei şi administrarea bibliotecilor 
 

 
 

Programul - „Vacanţă la bibliotecă” 
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Şcoala de vară pentru copii şi tineri cu tema „Drepturile de autor şi de proprietate 
intelectuală în Uniunea Europeană” 
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„Aniversarea a 420 de ani de la urcarea pe tronul Ţării Româneşti a domnitorului Mihai 
Viteazul” – Lansări de carte 

 

    
 
 

Simpozionul Naţional „Contribuţii la conceptul de istorie a cărţii şi bibliotecilor” 
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Lansare CD şi carte: „Creştinarea lui Dracula în cetate”, volumul I  şi „Eroii, iubirile 
mele!”, autor Lorelai 

 

 
 

Lansări de carte - Editura BETA 
 

 
 

Vizită de informare şi documentare la Reprezentanţa Comisiei Europene în România, 
Institutul European Român (Centrul EUROPE DIRECT Bucureşti), Biblioteca 
Naţională a României şi Biblioteca Metropolitană 
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Săptămâna culturii şi istoriei norvegiene – Lansare de carte 

 

 
 
 

Concursul Naţional de Literatură „Moştenirea Văcăreştilor”, ediţia a XLV-a 
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Întâlnire cu scriitorul Daniel Drăgan 

 

 
 
 

Masa rotundă: Ileana Sărăroiu – Mesager al cântecului popular românesc 
 

 
 
 

Simpozion aniversar – „Biblioteca Judeţeană „I. H. Rădulescu” Dâmboviţa – la 
70 de ani” 
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De la Sfântul Andrei la Moş Nicolae 

 

 
 

Gala Biblionet 
 

 
 
 

Lansarea volumului - „Părintele Dumitru Stăniloae un urmaş vrednic al patristicii 
clasice (Bio-Bibliografie)” 
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Gala Premiilor Presei Dâmboviţene,  ediţia a III-a 
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ANEXA III 
 

     
Sediul central al Bibliotecii Judeţene Dâmboviţa – Grupul sanitar de la parter 
 
Înainte de renovare 

          
 
 

După renovare 
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Sediul central al Bibliotecii Judeţene Dâmboviţa – Anexă Sala de Conferinţă 
 
Înainte de reamenajare 
 

    
 

      
 
După de reamenajare 
 

 



Biblioteca Judeţeană „Ion Heliade Rădulescu” Dâmboviţa 

 
PREZENTARE GRAFICĂ PRIVIND ACTIVITATEA DESFĂŞURATĂ  

ÎN PERIOADA 1 IANUARIE 2013 – 31 DECEMBRIE 2013 
Notă:  

1. Datele raportate pentru perioada 1 ianuarie 2013 – 31 decembrie 2013 au fost comparate cu cele 
aferente perioadei 1 ianuarie 2012 – 31 decembrie 2012 

a) Evidenţa activităţilor cu utilizatorii Bibliotecii Judeţene Dâmboviţa 
- grafice comparative între anii 2012 şi 2013:  

  2012 2013 
Frecvenţă 153186 101595 

Documente difuzate 237557 160504 
Inf. orale şi scrise / serv. telefonice 442628 278113 

Activitate expoziţională 221 251 

Animaţie culturală 292 371 
 

Evidenţa activităţilor cu utilizatorii
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b) Evidenţa utilizatorilor  
- grafice comparative între anii 2012 şi 2013:  

 
 

  2012 2013 
Utilizatori 10197 10006 

 

Evidenţa utilizatorilor 

10006

10197

2012 2013

 
 
 

  2012 2013 
Utilizatori noi 2928 2833 

 

Evidenţa utilizatorilor noi 

2928

2833

2012 2013
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  2012 2013 
Utilizatori reînscrişi 7269 7173 

 

Evidenţă utilizatori reînscrişi

7269

7173

2012 2013

 
 

 
c) Introducerea în sistem informatizat  a fondului de carte 

- grafice comparative între anii 2012 şi 2013:  
 

  2012 2013 

Înregistrări - unităţi de biblioteca  10034 13329 
 

Introducerea în sistem informatizat a fondului de carte 

10034

13329

2012 2013

 
 

 


