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REZULTATUL FINAL AL CONCURSULUI 
de proiecte de management  

pentru ocuparea postului de director – manager al Bibliotecii Jude ţene Mureş 

 
 

 
 

Nr. crt. Numele şi prenumele candidatului Rezultatul final al 
concursului 

1. Avram Olivia Monica 8,73 

2. Csiki Emese 8,53 

3. Macarie Angela 8,30 

4. Makkai Reka  7,85 

 
 

  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



         Anexa 2 

PROIECT DE MANAGEMENT 

- BIBLIOTECA JUDEŢEANĂ MUREŞ - 

- 2009 - 2012 -  

 

A. Analiza socioculturală a mediului în care îşi desfăşoară activitatea instituţia şi propuneri 

privind evoluţia acesteia în sistemul instituţional existent 

a. 1. Instituţii / organizaţii care se adresează aceleiaşi comunităţi 

Aşezare cu un impresionant trecut istoric, ale cărui începuturi datează încă din secolul al XIV-

lea, Târgu-Mureşul este azi un important centru de interferenţe culturale interetnice, al cărui potenţial 

cultural trebuie exploatat la valoarea lui reală. Existenţa unor instituţii de cultură şi de învăţământ cu 

îndelungată tradiţie - Biblioteca Judeţeană Mureş, pusă în slujba comunităţii de mai bine de nouă 

decenii, Biblioteca Teleki, deschisă publicului încă din anul 1802, Teatrul Naţional, Teatrul Ariel, 

Filarmonica de Stat, Ansamblul Artistic Profesionist „Mureşul,” Institutul de Cercetări Socio-Umane 

„Gh. Şincai” al Academiei Române, Universitatea „Petru Maior”, care şi-a pus deja amprenta asupra 

a numeroase generaţii de intelectuali etc. - şi a unor publicaţii culturale locale deja consacrate, de 

înaltă ţinută ştiinţifică (de exemplu, revista Vatra, a Uniunii Scriitorilor, filiala Mureş; Studia 

Universitatis „Petru Maior”, Seria Historia şi Seria Philologia; Marisia, publicaţia Muzeului 

Judeţean Mureş; Anuarul Institutului de Cercetări Socio-Umane „Gheorghe Şincai” din Târgu-

Mureş, Libraria, anuarul Bibliotecii Judeţene etc.), reprezintă tot atâtea garanţii că acest lucru se 

poate realiza.  

Tentativele de diversificare a ofertei culturale şi de atragere a publicului, de educare a gustului 

pentru cultură, sunt relativ noi şi încă insuficiente. Cu toate acestea, nu putem să nu apreciem faptul 

că bibliotecile, muzeele, teatrele, instituţiile de învăţământ şi cele de cercetare se implică tot mai 

activ în viaţa comunităţii, cu acţiuni şi evenimente noi, care au drept obiectiv atragerea publicului, 

formarea interesului acestuia faţă de instituţiile de profil şi de actul cultural.   

În stabilirea planului de activitate şi a trasării liniilor generale de diversificare a ofertei 

culturale, instituţiile publice de cultură trebuie să ţină seama nu numai de opţiunile exprimate în mod 

expres de utilizatori; pentru a păstra viu interesul faţă de cultură, lectură, valori istorice şi spirituale 

etc., instituţiile specializate trebuie nu să răspundă doar, ci să preîntâmpine nevoile nerostite ale 

utilizatorilor, să găsească diverse căi şi modalităţi de promovare a produselor culturale, să încerce să 

eficientizeze la maximum oportunităţile oferite de dezvoltarea tehnologiilor moderne. 

 

a. 2. Participarea instituţiei în / la programe / proiecte europene / internaţionale 

Prin activităţile cu caracter internaţional, organizate în ultimii ani, Biblioteca Judeţeană Mureş 

şi-a propus să contribuie la dezvoltarea dialogului multicultural şi multietnic, să valorifice 



patrimoniul local şi să includă comunitatea mureşeană în circuitul ştiinţific internaţional de înalt 

nivel; prezenţa unor personalităţi de seamă ale lumii ştiinţifice şi culturale din străinătate a stârnit 

interesul târgumureşenilor, dovadă numărul mare al participanţilor la aceste manifestări, precum şi 

numeroasele reacţii ale mass-mediei locale. 

Interferenţe iluministe europene - colocviul internaţional s-a desfăşurat în perioada 28-29 

septembrie 2006, în colaborare cu Univ. „Petru Maior” şi Institutul de Cercetări Socio-Umane „Gh. 

Şincai”; alături de nume consacrate ale lumii ştiinţifice româneşti, menţionăm participarea 

renumitului istoric american Keith Hitchins, profesor doctor la Univ. din Illinois, Urbana Champaign, 

bun cunoscător al istoriei românilor, şi a d-nei Krissné Bognár Kriszta, arhivist principal la Arhivele 

Univ. „Eötvös Loránd” din Budapesta. Lucrările colocviului au fost publicate în anuarul bibliotecii, 

Libraria, nr. 6 din 2007.  

Literatura română contemporană din Basarabia şi prezentarea planului editorial al Editurii 

Cartier din Chişinău - 27 martie 2007, în colaborare cu Univ. „Petru Maior” şi Uniunea Scriitorilor, 

Filiala Mureş, avându-l ca invitat pe Emilian Galaicu Păun, om de litere foarte apreciat în Republica 

Moldova. 

Diferendul transnistrean şi dezbateri identitare din Moldova pruto-nistreană în ultimul 

deceniu - 2 aprilie 2008, în colaborare cu Univ. „Petru Maior”, având-o ca invitată pe Aurelia Felea, 

istoric şi cercetător din Republica Moldova; conferinţa a fost urmată de lansarea cărţii Europa est-

centrală în secolele IX-XII (Editura Limes, Cluj-Napoca, 2007). 

Menţionăm, de asemenea, buna colaborare cu editurile italiene Loescher şi Zanichelli, prin 

intermediul distribuitorului de carte în România, firma Il Libro, condusă de d-na Natascha Murabito, 

colaborare care s-a soldat cu valoroase achiziţii de carte italiană.  

În plus, Biblioteca Judeţeană Mureş a răspuns favorabil proiectului iniţiat de Platforma 

Culturală „AŞII ROMÂNI,” reprezentată prin d-na Ionela van Rees-Zota, privind constituirea primei 

biblioteci din Germania, la Nürnberg. În acest sens, instituţia noastră a lansat o amplă campanie de 

donaţii de carte, adresată atât editurilor, cât şi persoanelor particulare. Totodată, au fost încheiate 

protocoale de colaborare cu bibliotecile judeţene din Baia Mare şi Iaşi.  

Partenerii germani au fost invitaţi în acest an, la 20 august, la Târgu-Mureş, pentru a-şi 

prezenta proiectul. Cu acest prilej, a avut loc şi o dublă lansare de carte, a d-lui Victor Răzmeriţă, din 

Republica Moldova.  

 

Pentru perioada noiembrie 2009-noiembrie 2012 ne propunem continuarea dialogului deja 

iniţiat prin:  

• invitarea unor specialişti din domeniul biblioteconomiei şi domenii conexe;  

• schimburi de experienţă profesională;  



• atragerea de noi colaboratori din străinătate pentru anuarul Libraria, inclusiv prin 

includerea unor specialişti în consiliul ştiinţific al publicaţiei;  

• intensificarea schimbului internaţional de publicaţii.  

 

a. 3. Cunoaşterea activităţii instituţiei în / de către comunitatea beneficiar a acestora 

În fiecare an, Biblioteca Judeţeană Mureş a desfăşurat numeroase activităţi culturale, cu o largă 

adresabilitate, venind astfel în întâmpinarea utilizatorilor nu doar cu oferte de lectură, ci cu o gamă 

cât mai generoasă de activităţi, care să corespundă gusturilor tuturor celor interesaţi. Astfel, au fost 

organizate în ultimii doi ani: expoziţii de carte, pe diverse tematici, de pictură şi desene; lansări şi 

târguri de carte; întâlniri cu autori din ţară şi străinătate; proiecţii de filme; conferinţe; mese rotunde; 

s-au redactat materiale informative: afişe, pliante, semne de carte, calendare. Activităţile cu cel mai 

mare impact au fost în primul rând cele cu caracter periodic, anual, precum: Porni Luceafărul, 

Săptămâna Naţională a Bibliotecilor, Bibliotecar pentru o zi, Philobiblon mureşean, Basarabia 

română etc. Rezultate foarte bune s-au obţinut şi prin proiectul Biblioteca mobilă, desfăşurat în 

parteneriat cu Penitenciarul Târgu-Mureş şi cu Clinica de Oncologie Pediatrică a Spitalului Judeţean 

Mureş. În plus, în urma încheierii unor parteneriate cu Universitatea „Petru Maior” şi Liceul 

Pedagogic „Mihai Eminescu,” studenţii şi elevii şi-au efectuat practica de specialitate în instituţia 

noastră.  

S-a continuat, de asemenea, editarea anuarului Libraria (7 vol.), revistei Bibliotheca Marisiana 

(3 numere), lucrărilor de referinţă pentru cunoaşterea comunităţii locale (Bibliografii mureşene, 8 

vol.). De menţionat şi participarea bibliotecarilor târgumureşeni la două proiecte naţionale: „Istoria 

presei în date,” coordonat de dl. Marian Petcu şi dicţionarul bibliotecarilor din România (Who’s who 

al bibliotecarilor români), coordonat de conf. univ. dr. Victor Petrescu şi Emil Vasilescu.  

Biblioteca şi-a asumat astfel, alături de alte instituţii de profil din judeţ, triplul rol de furnizor 

de servicii informaţionale, de partener în procesul de educaţie permanentă şi, totodată, de 

coordonator al vieţii culturale mureşene.  

Pentru perioada noiembrie 2009-noiembrie 2012, ne propunem:  

• continuarea activităţilor cu caracter anual şi a celor având la bază calendarul aniversărilor 

culturale anuale;  

• colaborarea cu instituţii de cultură şi învăţământ din judeţ, pe linia tradiţională, şi încheierea 

de noi parteneriate (ONG-uri; Filarmonica de Stat; Ansamblul Artistic Profesionist „Mureşul” 

etc.);  

• mese rotunde pe teme de interes general;  

• inaugurarea unor serii de manifestări noi, în colaborare cu instituţii culturale sau de 

învăţământ din afara judeţului (ex. întâlniri periodice cu cadre didactice de la universităţile din 

Cluj-Napoca, Alba Iulia, Sibiu, Oradea etc. şi prezentarea activităţii editoriale universitare). 



 

a. 4. Acţiuni întreprinse pentru îmbunătăţirea promovării / activităţi PR / strategii media 

Activitatea bibliotecii a fost, în ultimii doi ani, destul de bine reflectată în mass-media locală, 

presă, televiziune, radio. Serviciul de informare bibliografică a înregistrat prezenţa instituţiei noastre 

în mijloacele locale de informare, semnalând fiecare apariţie scrisă sau audio-video.  

Pentru perioada noiembrie 2009-noiembrie 2012, ne propunem:  

• dinamizarea relaţiilor cu mass-media în vederea promovării activităţilor culturale, prin 

revigorarea comitetului pentru presă din cadrul bibliotecii (2 persoane);  

• reactualizarea permanentă a paginii web a bibliotecii (www.bjmures.ro), precum şi crearea 

unui blog, ca bază de discuţii pe diverse tematici;  

• realizarea unui film de scurtă durată, prezentat periodic la posturile TV locale, cu scop de 

informare asupra ofertelor de servicii ale bibliotecii.  

  

a. 5. Reflectarea instituţiei în presa de specialitate  

Înregistrarea modului în care activitatea Bibliotecii Judeţene se reflectă în presa de specialitate 

reprezintă una din sarcinile Compartimentului de informare bibliografică; totodată, face obiectul unor 

articole şi studii publicate în Libraria, anuarul bibliotecii (Anna Vintilă, Emilia Cătană, Activitatea 

Bibliotecii Judeţene Mureş reflectată în presa anilor 2006-2007, în Libraria, nr. 7, 2008 - vezi 

Anexa).  

 

a. 6. Profilul / portretul beneficiarului actual 

Conform datelor statistice pentru anul 2008, Biblioteca Judeţeană Mureş a înregistrat în 

perioada 2004-2008, 23.949 de utilizatorii înscrişi, din care 18.063 utilizatori activi; după sex: 64,3% 

femei şi 35,7% bărbaţi; după grupele de vârstă: 21% au vârsta sub 14 ani, 66,7% între 14 şi 40 de ani, 

iar 12,3%, peste 41 de ani. Procentul cel mai mare este înregistrat la grupa de vârstă 14-25 de ani 

(47,7%). Coroborând aceste date cu cele de la statistica după ocupaţii, care indică 41% elevi şi 7,6% 

studenţi, reiese clar că aproape jumătate din utilizatorii serviciilor bibliotecii (48,6%) sunt de vârstă 

şcolară.  

Un studiu realizat în martie 2009 la nivelul comunităţii mureşene, pune în lumină date 

asemănătoare: 53% dintre cei chestionaţi, cu vârste cuprinse între 18-35 de ani, sunt sau au fost 

beneficiari ai serviciilor Bibliotecii Judeţene Mureş pe durata studiilor.  

Având la bază aceste date statistice, pentru perioada noiembrie 2009-noiembrie 2012, ne 

propunem să atragem spre bibliotecă şi alte categorii de utilizatori, prin:  

• completarea, creşterea şi diversificarea colecţiilor bibliotecii (prin achiziţii, donaţii, schimb 

interbibliotecar, copii xerox în cazul colecţiilor de publicaţii periodice vechi etc.), în funcţie de 

interesele de lectură şi informare ale utilizatorilor;  

http://www.bjmures.ro


• mai buna instruire a personalului, prin participarea la cursuri de perfecţionare, pentru a 

oferi asistenţă de specialitate în utilizarea serviciilor bibliotecii;  

• diversificarea modalităţilor de accesare a informaţiilor, prin: completarea retroactivă a 

catalogului on-line (periodice, carte veche şi curentă); completarea bazei de date a proiectului 

„Mai aproape de lectură: biblioteca publică în serviciul studenţilor;” lansarea proiectului 

„Biblioteca Digitală Mureş;” asigurarea accesului on-line la ziare (locale sau naţionale), prin 

pagina web a bibliotecii etc.;   

• încheierea de noi parteneriate în cadrul proiectului „Biblioteca mobilă” şi iniţierea unor 

proiecte noi, precum: „Biblioteca de vară,” etc. 

 

a. 7. Beneficiarul ţintă al activităţilor instituţiei:  

Pe termen scurt, Biblioteca Judeţeană Mureş are în vedere utilizatorii de vârstă şcolară - elevi 

şi studenţi, care reprezintă deja aproape jumătate din utilizatorii activi ai serviciilor noastre. Pe 

termen lung, Biblioteca Judeţeană răspunde cerinţelor de lectură, studiu şi informare a întregii 

comunităţi judeţene.  

 

a. 8. Descrierea modului de dobândire a cunoaşterii categoriilor de beneficiari (tipul 

informaţiilor: studii, cercetări, alte surse de informare) 

Pentru cunoaşterea cât mai complexă a utilizatorilor, biblioteca a apelat la o serie de modalităţi 

de informare în legătură cu expectanţele beneficiarilor, nivelul de pregătire intelectuală, domeniile de 

interes etc., prin efectuarea unor sondaje anuale, completarea unor chestionare, înregistrarea 

sugestiilor de achiziţii la fiecare secţie. Rezultatele acestor sondaje au fost interpretate şi chiar au 

constituit subiectul unor studii publicate în anuarul bibliotecii (de ex. Adriana Popa, în Libraria, nr. 2 

din 2003) şi în revista Bibliotheca Marisiana.  

 

Pentru perioada noiembrie 2009-noiembrie 2012, ne propunem:  

• continuarea modalităţilor tradiţionale de sondare a intereselor de lectură ale utilizatorilor; 

• elaborarea semestrială a unor chestionare în cadrul secţiilor de relaţii cu publicul. 

 

a. 9. Utilizarea spaţiilor instituţiei  

Din 1913, când şi-a început activitatea, Biblioteca Judeţeană Mureş a cunoscut transformări 

majore şi reamenajări periodice, atât pe fondul dezvoltării colecţiilor, cât şi datorită necesităţilor de 

diversificare a ofertei de servicii pentru utilizatori. S-au desprins treptat diverse secţii, în funcţie de 

specificul serviciilor oferite: secţii de împrumut pentru adulţi (ştiinţe socio-umane; literatură; carte 

tehnică; artă; 4 filiale în diverse cartiere ale oraşului) şi pentru copii; 2 săli de lectură (pentru carte 

curentă şi, respectiv, periodice şi carte veche); 6 depozite de carte, cu mai multe încăperi, şi subsolurile 



Palatului Culturii; fondul Teleki; în plus, de amintit: compartimentele de achiziţie şi prelucrare a 

documentelor, de informare bibliografică, de informatizare, atelierul de legătorie, magazia, curtea 

interioară.  

O parte din aceste spaţii au fost recent renovate; mobilierul a fost înnoit, iar acolo unde s-a 

impus, au fost efectuate lucrări de restaurare (mobilierul sălii generale de lectură); a fost instalată 

centrala termică în clădirea Bibliotecii Teleki; la sediul central şi la Biblioteca copiilor a fost instalat un 

performant sistem antifurt; s-a realizat deja cablarea parţială pentru sistemul anti incendiu. Considerăm, 

de asemenea, că amenajarea curţii interioare a bibliotecii a fost o investiţie binevenită - atât pentru 

utilizatori, cât şi pentru necesităţile bibliotecii, spaţiul fiind cadrul potrivit de organizare a unor 

manifestări pe toată durata verii.  

Investiţiile din ultimii ani se justifică astfel pe deplin, au contribuit decisiv la crearea unui climat 

cât mai atrăgător şi mai plăcut în bibliotecă şi, totodată, impun obligativitatea continuării procesului de 

îmbunătăţire a spaţiilor, absolut necesar pentru alinierea Bibliotecii Judeţene Mureş la standardele 

bibliotecilor moderne ale secolului XXI. 

 

a. 10. Propuneri de îmbunătăţiri ale spaţiilor: modificări, extinderi, reparaţii, reabilitări, după 

caz. 

În vederea optimizării folosirii spaţiilor bibliotecii, pentru perioada noiembrie 2009-noiembrie 

2012, propunem următoarele soluţii:  

I. Modificări:  

• mutarea atelierului de legătorie într-un spaţiu nou, la sediul central sau la Biblioteca Teleki;  

• transformarea spaţiului legătoriei în birou de prelucrare a documentelor (3 persoane);  

• amenajarea unui birou separat pentru şefii de serviciu;  

• crearea unei săli adecvate pentru Compartimentul de Informatizare şi prelucrare automată a 

colecţiilor şi amenajarea în vederea păstrării serverelor biblioteci;  

• modernizarea spaţiului de la Hotel Parc şi adaptarea la necesităţile specifice funcţionării 

bibliotecii, şi anume:  

• crearea Centrului de Informare Comunitară;  

• crearea unei săli multimedia, cu acces la internet pentru utilizatori;  

• crearea unei săli de conferinţe, pentru necesităţile bibliotecii, dar şi ale comunităţii;  

• crearea unei secţii cu carte în limbi străine (engleză, franceză, germană, italiană); 

• mutarea Compartimentului de informare bibliografică şi extinderea Secţiei de împrumut 

pentru adulţi (et. I) în spaţiul rămas liber;  

• mutarea unei părţi a fondului de periodice la Hotel Parc şi reorganizarea spaţiului 

depozitelor de la sediul central.  

II. Reparaţii şi reabilitări: 



• plan de reparaţii, consolidare şi modernizare la secţiile bibliotecii pe toată durata mandatului;   

• reabilitarea depozitelor din subsolul Palatului Culturii. 

 

B. Analiza activităţii profesionale a instituţiei şi propuneri privind îmbunătăţirea acesteia: 

b. 1. Analiza programelor / proiectelor instituţiei 

Prin programele sale, Biblioteca Judeţeană Mureş a urmărit îndeplinirea sarcinilor şi 

obiectivelor specifice, prevăzute de legislaţia în vigoare, pe trei direcţii: a. modernizarea mijloacelor 

tehnice şi de spaţiu, b. realizarea programului manifestărilor culturale, c. asumarea rolului de 

coordonator al activităţii bibliotecilor publice din judeţ. 

a. Modernizarea mijloacelor tehnice: s-a pus accent pe creşterea nivelului de dotare tehnică 

(xerox pentru cititori, creşterea numărului de calculatoare cu acces la internet pentru utilizatori etc.); 

folosirea noului soft Alephino (în urma colaborării cu Universitatea Politehnică Bucureşti şi Institutul 

Naţional de Informare şi Documentare), care permite vizualizarea catalogului on-line; amenajarea 

spaţiului existent, prin reparaţii, investiţii, modernizări (secţiile de împrumut pentru adulţi, sala de 

lectură generală, filiale, secţia pentru copii, curtea interioară, clădirea Teleki - în curs). 

b. Programul manifestărilor culturale a urmărit: să satisfacă nevoile culturale şi de lectură ale 

beneficiarilor şi să impună biblioteca judeţeană drept centru de educaţie permanentă; să diversifice şi 

sporească nivelul calitativ al informaţiilor; să realizeze parteneriate cu instituţii culturale, şcoli, licee, 

universităţi, ONG-uri etc; să atragă surse de finanţare pentru realizarea de noi servicii în beneficiul 

comunităţii etc. Programul a avut la bază calendarul aniversărilor anuale, dar a inclus totodată şi 

activităţi cu caracter periodic, anual. Activităţile organizate au avut un public ţintă bine definit: de la 

desene şi expoziţii pentru cei mici, la concursuri literare şi pe teme de cultură generală pentru elevi 

de gimnaziu şi liceu; de la mese rotunde pe teme de interes general (medicină, tradiţii religioase etc.), 

la manifestări de înaltă ţinută ştiinţifică (colocviul internaţional Interferenţe iluministe europene). De 

menţionat, de asemenea, impactul înregistrat asupra publicului beneficiar de cele două proiecte 

derulate de biblioteca judeţeană: „Biblioteca mobilă”, în parteneriat cu Penitenciarul Târgu-Mureş şi 

Spitalul Judeţean Mureş şi „Mai aproape de lectură: biblioteca publică în serviciul studenţilor”, 

realizat cu sprijinul financiar al AFCN. 

c. Asumarea rolului de coordonator al activităţii bibliotecilor publice din judeţ - prin 

participarea în comisiile de concurs pentru ocuparea postului de bibliotecar la bibliotecile din judeţ; 

donaţii de carte către bibliotecile din judeţ din fondurile Ministerului Culturii; organizarea a două 

colocvii profesionale în fiecare an (aprilie şi noienbrie), la sediul bibliotecii judeţene etc. 

Pentru perioada noiembrie 2009-noiembrie 2012, ne propunem:  

• amenajarea şi optimizarea spaţiilor bibliotecii;  

• sporirea continuă a gradului de utilare tehnică şi îmbunătăţirea resurselor existente;  



• completarea retroactivă a catalogului on-line cu publicaţii intrate în circulaţie în intervalul 

1990-1995; 

•  completarea catalogului de carte veche şi începerea demersurilor în vederea evaluării şi 

clasificăriifondulu (sediul central şi Biblioteca Teleki);   

• completarea bazei de date full-text din cadrul proiectului „Mai aproape de lectură: 

biblioteca publică în serviciul studenţilor” şi alegerea unor noi domenii tematice;  

• lansarea proiectului „Biblioteca Digitală Mureş”; 

• continuarea programului de manifestări culturale, având la bază calendarul aniversărilor 

culturale;  

• atragerea de noi categorii de utilizatori prin diversificarea serviciilor oferite; 

• participarea la proiectul „Biblionet - biblioteca în lumea ta,” în vederea modernizării 

bibliotecilor publice din judeţ. 

 

b. 2. Analiza participării la festivaluri, gale, concursuri, saloane, târguri etc. (în ţară, la nivel 

naţional / internaţionale, în U.E, după caz alte state) 

În intervalul 2006-2008, biblioteca judeţeană a organizat 3 târguri de carte, la care au participat 

edituri locale, din ţară şi din străinătate; sub genericul „Cu cărţile pe masă” sau „Edituri în dialog”, 

biblioteca a oferit cadrul adecvat prezentării planului editorial al unor edituri de marcă: Rao, Aquila 

‘93, Paralela 45, Limes, Ardealul, Mediaprint, Cartier (Chişinău), Loescher şi Zanichelli (Italia) etc.  

 Pentru perioada noiembrie 2009-noiembrie 2012, ne propunem:  

• consolidarea şi dinamizarea relaţiilor cu editurile mureşene, în baza prevederilor depozitului 

legal;  

• iniţierea unor legături mai strânse de colaborare cu edituri din ţară şi străinătate, inclusiv 

edituri ale unor universităţi;  

• organizarea anuală a unui târg de carte, cu participare internaţională. 

 

b. 3. Analiza misiunii actuale a instituţiei: - ce mesaj poartă instituţia, cum este percepută, 

factori de succes şi elemente de valorizare socială, aşteptări ale beneficiarilor etc. 

În conformitate cu legislaţia în vigoare, Biblioteca Judeţeană Mureş este bibliotecă de drept 

public, de tip enciclopedic, care deserveşte interesele tuturor utilizatorilor, fără deosebiri de natură 

etnică, religioasă, profesională etc. Prin varietatea serviciilor şi informaţiilor pe care le oferă, 

biblioteca a devenit însă un centru de coordonare al vieţii culturale şi ştiinţifice locale; totodată, 

îndeplineşte şi rolul de păstrătoare a memoriei colective locale.  

Biblioteca îşi dovedeşte utilitatea în practica zilnică, atât în relaţiile cu utilizatorii - prin: 

asigurarea accesului la informaţii, pe suport tradiţional-papetar sau electronic; rapiditatea oferirii 

informaţiilor prin intermediul paginii web sau a serviciului „Întreabă bibliotecarul”; accesul la 



internet; editarea bibliografiilor locale, cât şi în raporturile cu reţeaua bibliotecilor publice din judeţ, 

a căror activitate profesională o coordonează, conform legii, şi oferă consultanţă de specialitate.  

Biblioteca s-a implicat în viaţa culturală şi ştiinţifică a comunităţii prin organizarea unor 

manifestări de înaltă ţinută, prin intermedierea dialogului intercultural, interdisciplinar şi interetnic, 

prin dezvoltarea unor servicii moderne de bibliotecă etc. În plus, în semn de apreciere a participării şi 

susţinerii vieţii culturale locale, în fiecare an biblioteca a conferit Diploma „Pro Libro Senator” unor 

personalităţi de seamă ale oraşului.  

 

b. 4. Concluzii: reformularea mesajului, după caz; descrierea principalelor direcţii pentru 

îndeplinirea misiunii.  

Pentru perioada noiembrie 2009-noiembrie 2012, Biblioteca Judeţeană Mureş îşi propune 

următoarele obiective:  

• să îndeplinească sarcinile care îi revin în calitate de bibliotecă judeţeană, conform legii;  

• să obţină, să depoziteze şi să valorifice în condiţii optime toate documentele necesare bunei 

informări a utilizatorilor;  

• să diversifice serviciile oferite utilizatorilor şi să accentueze rolul bibliotecii de furnizor de 

servicii informaţionale, de partener în procesul de educaţie permanentă şi de coordonator al vieţii 

culturale mureşene; 

• să stimuleze interesul pentru valorile culturale locale şi să elaboreze lucrări de referinţă 

pentru comunitatea locală; 

• să susţină procesul de cercetare în domeniul biblioteconomiei;  

• să stimuleze dialogul intercultural şi interetnic prin continuarea schimburilor internaţionale 

de publicaţii şi iniţierea de noi contacte şi parteneriate cu biblioteci din străinătate (Ungaria, 

Italia, Republica Moldova, Franţa, Germania);  

• să-şi consolideze rolul de centru de educaţie permanentă prin: oferirea unor servicii de 

calitate tuturor categoriilor de utilizatori, încheierea unor parteneriate cu instituţii de învăţământ 

de toate nivelele, ONG-uri, alte instituţii de cultură sau domenii conexe, locale sau din afara 

judeţului;  

• să susţină permanent o politică de promovare a calităţii resurselor umane, prin 

perfecţionarea profesională a angajaţilor bibliotecii etc.   

 

C. Analiza organizării / sistemului organizaţional al instituţiei şi propuneri de restructurare şi / 

sau reorganizare, după caz: 

c. 1. Analiza reglementărilor interne ale instituţiei şi ale actelor normative incidente 

Biblioteca Judeţeană Mureş funcţionează în baza Regulamentului de organizare şi funcţionare, 

organigramei şi statului de funcţii, aprobate prin Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş, nr. 48 din 27 



iulie 2006. Demersurile în vederea reactualizării reglementărilor interne au fost făcute în cursul 

anului 2006 de către directorul bibliotecii şi se bazează pe Legea bibliotecilor (republicată în 2005), 

şi pe Ordonanţele Guvernului nr. 3/2006 şi 24/2006, privind creşterile salariale pentru personalul 

bugetar, respectiv sistemul de stabilire al salariilor de bază pentru sectorul bugetar. Corespund în 

întregime scopului şi obiectivelor urmărite de biblioteca judeţeană, creează cadrul adecvat 

desfăşurării activităţii instituţiei, în limite legale, şi conferă o mai bună structurare a serviciilor şi 

compartimentelor din cadrul bibliotecii. 

 

c. 2. Propuneri privind modificarea reglementărilor interne şi / sau ale actelor normative 

incidente 

Pentru perioada noiembrie 2009-noiembrie 2012, ne propunem următoarele obiective:  

• actualizarea regulamentului intern de funcţionare al bibliotecii judeţene, având la bază 

Legea bibliotecilor, Codul Muncii, Regulamentul de organizare şi funcţionare al bibliotecii;  

• modificarea prevederilor contractuale de înscriere la bibliotecă, astfel încât toţi locuitorii 

judeţului Mureş, indiferent de localitatea de reşedinţă, să poată împrumuta documente la 

domiciliu. 

 

c. 3. Funcţionarea instituţiilor delegării responsabilităţilor: analiza activităţii consiliilor de 

conducere, după caz, ale celorlalte organe colegiale, propuneri de modificare a limitelor de 

competenţe în cadrul conducerii instituţiei 

Conform prevederilor legislative, în cadrul Bibliotecii Judeţene Mureş funcţionează un 

Consiliu de Administraţie, cu rol consultativ, format din 9 membri: director, 2 şefi de serviciu, şef 

birou, contabilul şef, reprezentantul ANBPR, 2 reprezentanţi ai principalelor compartimente din 

bibliotecă şi un reprezentant al Consiliului Judeţean. În cadrul Consiliului de Administraţie, convocat 

de directorul bibliotecii, au fost discutate şi s-au adoptat hotărâri cu privire la principalele aspecte, 

legate de bunul mers al activităţii specifice: proiectul de buget, planul de investiţii şi modernizări, 

modificările în structura organizatorică, gradaţiile şi salariile de merit, sancţiunile, calendarul 

activităţilor culturale etc.  

În vederea unei mai bune implicări a Consiliului de Administraţie în activitatea bibliotecii, 

pentru perioada noiembrie 2009-noiembrie 2012, propunem:  

• responsabilizarea cadrelor de conducere - prin asumarea mai clară de către şefii de servicii 

a responsabilităţilor care le revin;  

• implicarea mai activă a reprezentantului ANBPR, Filiala Mureş, în activitatea consiliului şi a 

bibliotecii; 

• întruniri periodice pentru analizarea activităţii bibliotecii. 

 



c. 4. Analiză a nivelului de perfecţionare a personalului angajat - propuneri privind cursuri de 

perfecţionare pentru conducere şi restul personalului. 

Eficientizarea resurselor umane a constituit un obiectiv de primă importanţă a ultimilor ani şi s-

a realizat prin perfecţionarea periodică a personalului de specialitate, în centrele aflate în subordinea 

Ministerului Culturii şi Cultelor, la Buşteni, Bucureşti, Oradea, Baia Mare. Fiecare nou angajat a 

urmat programul de formare profesională pentru ocupaţia de bibliotecar, dobândind atestatul în 

biblioteconomie („Bazele biblioteconomiei şi ştiinţele informării”), în module de câte 2 săptămâni, în 

doi ani consecutivi. De asemenea, în ultimii anii, în contextul conştientizării importanţei valorilor 

livreşti de patrimoniu aflate în Biblioteca Judeţeană Mureş şi Biblioteca Teleki, 2 bibliotecari au 

urmat cursuri de carte veche („Evidenţa şi valorificarea patrimoniului cultural naţional mobil tip 

carte”), organizate de Centrul de Perfecţionare Permanentă în Cultură. Pentru perioada noiembrie 

2009-noiembrie 2012, ne propunem specializarea bibliotecarilor de la Biblioteca Judeţeană în 

următoarele domenii: 

1. Programul de formare profesională pentru ocupaţia de bibliotecar - pentru bibliotecarii 

debutanţi, care încă nu au parcurs această etapă de pregătire; 2 module a câte 10 zile fiecare;  

2. Programul de formare profesională pentru ocupaţia „Asistent relaţii publice şi 

comunicare” - şef Serviciu Comunicarea Colecţiilor; 1 modul, 96 de ore;  

3. Programul de formare profesională pentru ocupaţia de „Manager de proiect” - director şi 1 

bibliotecar; 1 modul, 122 de ore;   

4. Programul de formare profesională pentru ocupaţia de „Manageri instituţii publice, 

contabili şi persoane responsabile de achiziţii publice” - şef Serviciu Evidenţa, prelucrarea şi 

dezvoltarea colecţiilor; 1 modul, 24 ore;  

5. Programul de formare profesională pentru „Directori economici, contabili şi economişti din 

instituţiile de cultură” - contabil şef; 1 modul, 80 ore. 

De asemenea, se va ţine cont de oferta de cursuri noi organizate de CPPC Bucureşti şi se vor 

analiza necesitatea şi posibilităţile de participare ale bibliotecarilor la aceste programe de 

perfecţionare, în limitele bugetare prevăzute.  

 

D. analiza situaţiei economico-financiare a instituţiei: 

d. 1. Analiza datelor de buget din caietul de sarcini, după caz, completate cu informaţii 

solicitate / obţinute de la instituţie:  

I. Bugetul de venituri (subvenţii / alocaţii, surse atrase / venituri proprii) 

În analizarea bugetului de venituri al Bibliotecii Judeţene Mureş, trebuie să ţinem seama, în 

primul rând, de faptul că provine în totalitate din fondurile Consiliului Judeţean Mureş, ca unic 

ordonator de credite. Biblioteca Judeţeană nu are venituri proprii; pe baza unei decizii interne, sumele 



provenite din penalităţi pentru întârzieri de returnare a cărţilor, pentru pierderea documentelor, plata 

unor servicii (ex. xerox), revin ordonatorului de credite.  

Pe baza bugetelor Bibliotecii Judeţene Mureş, aprobate pe anii 2006-2009, şi anume: 

2006 2007 2008 2009 

1.918.447 1.731.656 2.439.611 2.416.241 

 

remarcăm o uşoară fluctuaţie; dacă stabilim bugetul anului 2006 ca punct de referinţă, situaţia pe 

următorii 3 ani se prezintă în felul următor:  

 

2007 2008 2009 

90,26%  127,16% 125,95% 

 

Uşoara scăderea bugetului pe anul 2009, comparativ cu anul 2008, considerăm că se datorează 

în primul rând reducerii cu 15% la capitolul cheltuieli materiale.  

 

II. Bugetul de cheltuieli (personal: contracte de muncă / convenţii / contracte încheiate 

în baza legilor speciale; bunuri şi servicii; cheltuieli de capital, cheltuieli de întreţinere; 

cheltuieli pentru reparaţii capitale) 

 

a. Bugetul de cheltuieli pentru personal 

Pentru perioada 2006-2009, bugetul de cheltuieli pentru personal prevede următoarele sume:  

2006 2007 2008 2009 

1.190.196 1.248.905 1.608.705 1.832.632 

 

şi include toate cheltuielile legate de personal: salarii, indemnizaţii, sporuri, contribuţii. Comparând 

anii extremi, 2006-2009, se observă o creştere de 153,97 %. 

b. Bugetul de cheltuieli pentru bunuri şi servicii 

Include toate cheltuielile legate de bunuri şi servicii - materiale consumabile, mobilier, 

aparatură, reparaţii, cheltuieli de întreţinere etc. - şi pentru anii 2006-2009 au fost prevăzute 

următoarele sume: 

2006 2007 2008 2009 

526.751 482.751 558.364 583.609 

 

 Comparând anii extremi, 2006-2009, se observă o creştere de 110,79%, şi a avut drept 

consecinţă o mai bună dotare tehnică a bibliotecii, diversificarea serviciilor oferite, creşterea 

volumului de achiziţii etc.  



c. Bugetul de cheltuieli pentru reparaţii capitale 

La capitolul reparaţii, în intervalul 2006-2009, s-au investit în egală măsură sume prevăzute în 

buget, dar şi din fondul de rulment. Astfel, conform datelor din intervalul amintit, investiţiile au 

însumat:  

 

 

An 2006 2007 2008 2009 

Buget  201.500 0 272.542 0 

Fond de rulment 0 291.200 875.400 1.213.900 

 

Coroborând aceste date, în anii 2006-2009, Biblioteca Judeţeană Mureş a beneficiat de fonduri 

masive în vederea modernizării, reabilitării şi reparării spaţiilor destinate utilizatorilor, atât la sediul 

central, cât şi la filiale şi la Biblioteca Teleki (încă în curs de derulare), în sumă totală de 2.854.542 

lei, din care 474.042, prevăzută în buget, şi 2.380.500 din fondul de rulment.  

 

d. 2. Analiza comparativă a cheltuielilor (estimate şi, după caz realizate) în perioada / 

perioadele indicate în caietul de sarcini, după caz, completate cu informaţii solicitate / obţinute 

de la instituţie:  

Nr. 
crt. Programul Tip 

proiect 

Denumire 
proiect 
 

Deviz 
Estimat 

Deviz 
realizat 

Observaţii, 
comentarii, 

concluzii 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 
 
1.  

 
Achiziţie 
tehnică de 
calcul - dotări 
independente 

 
 

Proiect 
mic 

Calculatoare 19.100 19.100 Proiecte realizate 
integral, devizul 
estimat fiind 
realizat în 
întregime. 
 
Proiect realizat 
integral, devizul 
estimat fiind 
realizat în 
întregime. 

Centru 
multimedia 

5.183 5.183 

Copiator 9.500 9.500 
Scaner 2.505 2.505 
Set licenţe 7.359 7.359 

2. Program 
informatic 
pentru 
contabilitate 

 
Proiect 

mic 
 

  
1.500 

 
1.500 

 
3. 

 
Restaurare 
mobilier la 
sala de lectură 

 
 

Proiect 
mic 

  
 

35.000 

 
 

10.400 

Proiectul s-a 
realizat cu un 
deviz mai mic 
decât cel estimat  

(29,14%) 
 
4. 

 
Reabilitare 
spaţii 
interioare 
(mezanin) 

 
Proiect 
mediu 

 

   
82.272 

Devizul nu a fost 
estimat, fiind 
prevăzut doar cel 
realizat 



 
5.  

 
Reparaţii 
interioare la 
Filiala nr. 3 
din Dâmbu 
Pietros 

 
 

Proiect 
mediu 

  
 

40.000 

 
 

36.507 

Proiectul s-a 
realizat cu un 
deviz mai mic 
decât cel estimat 

(91,26%) 
 

6. Restaurare 
Clădirea 
Teleki (în 
curs) 

 
Proiect 
mediu 

  
516.621 

 
70.242 

Proiect în curs; s-
a realizat doar 
13,59% din 
bugetul estimat. 

7. Centrală 
termică la 
clădirea 
Bibliotecii 
Teleki 

 
Proiect 
mare 

  
650.000 

 
431.668 

Proiectul s-a 
realizat cu un 
deviz mai mic 
decât cel estimat 

66,41% 
  

 
Total: 7 

Total:  
mici -7 
medii - 3 
mari - 1 

  
Total: 

 
1.286.759 

 
Total: 

 
676.236 

 
S-a realizat 

 
52,55% 

 

d. 3. Analiza gradului de acoperire din surse atrase / venituri proprii a cheltuielilor instituţiei: - 

analiza veniturilor proprii realizate din activitatea de bază, specifică instituţiei pe categorii de 

bilete / tarife practicate: preţ întreg / preţ redus / bilet profesional / bilet onorific, abonamente, 

cu menţionarea celorlalte facilităţi practicate; 

a. Analiza veniturilor proprii realizate din alte activităţi ale instituţiei 

În anul 2008, Biblioteca Judeţeană Mureş a aplicat o cerere de finanţare către Administraţia 

Fondului Cultural Naţional în vederea realizării proiectului „Mai aproape de lectură: biblioteca 

publică în serviciul studenţilor,” care prevede digitizarea bibliografiei la disciplina Istoria medie a 

României, conform programei de studiu de la Universitatea „Petru Maior” Târgu-Mureş. Proiectul a 

fost cofinanţat din fondurile Consiliului Judeţean Mureş, care a asigurat remuneraţiile echipei de 

proiect (9.000 lei), plata abonamentului de internet (2.000), o parte din achiziţia tehnicii de calcul.  

Prin acest proiect, au fost achiziţionate un calculator, un scanner şi softurile specifice realizării 

acestuia: Adobe Acrobat 8.0 Professional, Adobe Photoshop CS3 şi ABBYY FineReader 9.0 

Professional Edition. 

 

b. Analiza veniturilor realizate din prestări de servicii culturale în cadrul parteneriatelor 

cu alte autorităţi publice locale 

Nu este cazul 

 

d. 4. Analiza gradului de creştere a surselor atrase / veniturilor proprii în totalul veniturilor 

Prin proiectul „Mai aproape de lectură: biblioteca publică în serviciul studenţilor,” Biblioteca 

Judeţeană Mureş a obţinut din partea Administraţiei Fondului Cultural Naţional o finanţare de 11.200 



lei, reprezentând 46,19% din valoarea totală a proiectului, de 24.250 lei. Contribuţia locală a însumat 

13.050, reprezentând 53,81%.  

Prin acest proiect, Biblioteca Judeţeană Mureş a achiziţionat aparatură tehnică de înalt nivel şi, 

totodată, a creat o bază de date full-text, accesibilă prin pagina web (Colecţii digitale), oferind un nou 

serviciu, de calitate, utilizatorilor.  

 

d. 5. Analiza ponderii cheltuielilor de personal din totalul cheltuielilor 

Pe baza contractului colectiv de muncă încheiat cu angajaţii Bibliotecii Judeţene - personal de 

specialitate, administrativ şi de întreţinere - din bugetul aprobat de Consiliul Judeţean se asigură în 

întregime cheltuielile de personal. Evoluţia bugetului la acest titlu indică o creştere constantă a 

cheltuielilor:  

 

Corelând bugetul cu numărul de angajaţi pe fiecare an din intervalul 2006-2009, o medie a 

cheltuielilor pentru fiecare angajat se prezintă astfel:  

 

 

 

 

Comparând anii extremi, 2006-2009, se observă o creştere a mediei cheltuielilor pentru fiecare 

angajat de 161,30%. 

 

d. 6. Analiza ponderii cheltuielilor de capital din bugetul total 

În analizarea cheltuielilor de capital, trebuie să ţinem seama atât de sumele prevăzute în buget, 

cât şi de cele evidenţiate în afara bugetului, din fondul de rulment. Situaţia pe anii 2006-2009 se 

prezintă astfel:  

An 2006 2007 2008 2009 

Buget total bibliotecă 1.918.447 1.731.656 2.439.611 2.416.241 

Din buget 201.500 0 272.542 0 

Din fondul de rulment 0 291.200 875.400 1.213.900 

Total cheltuieli de capital 201.500 291.200 1.147.942 1.213.900 

 

Raportând cheltuielile de capital - atât cele prevăzute de buget, cât şi cele acordate din fondul 

de rulment - la bugetul total al bibliotecii pe anii 2006-2009, situaţia se prezintă astfel:  

An 2006 2007 2008 2009 

Angajaţi 66 66 67 63 

Buget 1.190.196 1.248.905 1.608.705 1.832.632 

2006 2007 2008 2009 

18.033,27 18.922,80 24.010,52 29.089,39 



2006 2007 2008 2009 

10,50% 16,81% 47,05% 50,23% 

 

d. 7. Analiza gradului de acoperire a salariilor din subvenţie/alocaţie. 

a. Ponderea cheltuielilor efectuate în cadrul raporturilor contractuale, altele decât 

contractele de muncă (drepturi de autor, drepturi conexe, contracte şi convenţii civile) 

În anul 2006, d-na Fülöp Mária, bibliotecară pensionară, a primit drepturi de autor pentru 

redactarea lucrării „Bibliografia locală retrospectivă a judeţului Mureş - Maros megye retrospektiv 

helyismereti könyvészete” (2 volume, Târgu-Mureş, 2005). 

 

d. 8. Cheltuieli pe beneficiar, din care: - din subvenţie; din venituri proprii. 

În cazul Bibliotecii Judeţene Mureş, cheltuielile sunt asigurate doar din subvenţiile acordate de 

Consiliul Judeţean. 

 

E. Strategia, programele şi planul de acţiune pentru îndeplinirea misiunii specifice a instituţiei, 

conform sarcinilor şi obiectivelor managementului: 

e. 1. Prezentarea strategiei culturale (artistice, după caz) pentru întreaga perioadă de 

management 

În conformitate cu legislaţia în vigoare, cu Direcţiile strategice ale sistemului naţional de 

biblioteci din România (2008-2010), pentru perioada noiembrie 2009-noiembrie 2012, Biblioteca 

Judeţeană Mureş îşi propune următoarele obiective: 

• să îndeplinească sarcinile care îi revin, conform legislaţiei în vigoare, în calitate de 

bibliotecă judeţeană; 

• să susţină formarea continuă a personalului, în scopul dobândirii competenţelor necesare 

utilizării tehnicii moderne şi să faciliteze activităţile de cercetare în biblioteconomie;  

• să-şi consolideze rolul de centru de educaţie permanentă, prin încheierea unor parteneriate 

cu instituţii locale de cultură, şcoli, licee, ONG-uri etc.; 

• să organizeze, conform calendarului aniversărilor culturale, activităţi pentru comunitatea pe 

care o deserveşte, care să contribuie la mai buna percepţie a rolului bibliotecii în cadrul 

comunităţii;  

• să diversifice - cantitativ şi calitativ - oferta de servicii pentru utilizatori, care să permită 

accesul lărgit la informaţii, atât pe cale tradiţională, cât şi electronică, prin îmbogăţirea şi 

eficientizarea mijloacelor tehnice;  

• să intensifice măsurile în vederea acualizării şi completării catalogului on-line cu toate 

publicaţiile intrate în circulaţie din anul 1990;  



• să promoveze şi să consolideze imaginea şi rolul bibliotecii în cadrul comunităţii, prin 

abordarea unei politici de marketing şi publicitate eficiente;  

• să extindă cooperarea interbibliotecară, cu biblioteci din ţară şi străinătate, în vederea 

atragerii de noi resurse informaţionale şi a includerii în contextul profesional al bibliotecilor 

publice europene; 

• să stabilească criterii relevante de evaluare a serviciilor de bibliotecă, în conformitate cu 

bibliografia de specialitate;  

• să atragă noi surse de finanţare, necesare modernizării serviciilor şi spaţiilor bibliotecii, în 

special printr-o mai bună colaborare cu Punctul de Contact Cultural Bucureşti. 

 

e. 2. Programele propuse pentru întreaga perioadă de management cu denumirea şi, după caz, 

descrierea fiecărui program, a scopului şi ţintei acestora, exemplificări 

Pentru perioada noiembrie 2009-noiembrie 2012, propunem:  

I. Modernizarea şi diversificarea serviciilor de bibliotecă - pentru a veni în întâmpinarea 

nevoilor crescânde de informare, documentare şi lectură a tuturor utilizatorilor; 

II. Modernizarea spaţiilor bibliotecii - pentru asigurarea unui climat cât mai adecvat 

obiectivelor şi sarcinilor bibliotecii; 

III. Biblioteca în era digitizării - pentru a asigura accesul cât mai rapid la informaţii; 

IV. Biblioteca Judeţeană, coordonator al activităţii reţelei bibliotecilor publice din judeţ - 

implicarea în modernizarea şi informatizarea bibliotecilor comunale, orăşeneşti şi municipale din 

judeţ; 

V. Biblioteca, important centru editorial comunitar - prin elaborarea unor lucrări de referinţă 

pentru comunitatea locală, bibliografii, biografii, dicţionare ale unor personalităţi mureşene etc.; 

VI. Afirmarea Bibliotecii Judeţene Mureş ca important centru cultural şi ştiinţific - prin 

asumarea de către bibliotecă a rolului său de centru de educaţie permanentă; 

VII. Stimularea dialogului intercultural şi interetnic - pentru a asigura comunităţii mureşene o 

deschidere cât mai largă spre valorile culturii europene şi pentru a veni în întâmpinarea nevoii de 

cunoaştere a „celuilalt”;  

VIII. Conferirea unor distincţii anuale - pentru a recompensa activitatea unor bibliotecari, dar 

şi a unor persoane din afara bibliotecii, care s-au implicat în viaţa culturală a judeţului.  

 

e. 3. Proiecte propuse în cadrul programelor 

I. Modernizarea şi diversificarea serviciilor de bibliotecă  

a. Informatizarea filialelor Bibliotecii Judeţene pentru revigorarea activităţii şi accelerarea 

completării retroactive a catalogului on-line; 



b. Completarea retroactivă a catalogului on-line al bibliotecii cu titlurile intrate în circulaţie în 

intervalul 1990-1995;  

c. Completarea catalogului de carte veche românească şi străină şi începerea demersurilor în 

vederea evaluării şi clasării fondului;  

d. Continuarea proiectului „Biblioteca mobilă” şi atragerea de noi categorii de utilizatori; 

e. „Biblioteca de vară” - deschiderea unui punct de împrumut a cărţilor la Complexul de 

Agrement şi Sport „Mureşul”, pe durata verii, în parteneriat cu Primăria Târgu-Mureş.  

 

II. Modernizarea spaţiilor bibliotecii 

II. A. Amenajarea spaţiului de la Hotel Parc, conform necesităţilor de funcţionare a bibliotecii, 

prin: 

a. Crearea Centrului de Informare Comunitară; 

b. Crearea unei săli multimedia, cu acces la internet pentru utilizatori; 

c. Reparaţii la biroul de contabilitate;  

d. Crearea unei săli de conferinţe, pentru necesităţile bibliotecii, dar şi ale comunităţii;  

e. Crearea unei secţii cu cărţi în limbi străine (engleză, franceză, germană, italiană);  

 II. B. Lucrări de modernizare, reparaţii şi reabilitare la sediul central al bibliotecii şi la 

filiale: 

a. Reparaţii la Sala de lectură documentară, direcţiune şi secretariat;  

b. Reparaţii la compartimentul de prelucrare a colecţiilor;  

c. Reparaţii la secţia Cartea Tehnică;  

d. Reabilitarea depozitelor din subsolul Palatului Culturii. 

 

III. Biblioteca în era digitizării  

a. Continuarea proiectului „Mai aproape de lectură: biblioteca publică în serviciul studenţilor” 

prin atragerea de noi fonduri din partea Administraţiei Fondului Cultural Naţional, completarea bazei 

de date existente şi extinderea tematicii, în funcţie de domeniile de interes ale utilizatorilor;  

b. „Biblioteca Digitală Mureş”: crearea unei baze date, cu cărţi full-text pe diverse domenii, pe 

baza unui acord cu autorii, editurile sau alte persoane îndreptăţite;  

c. Crearea blog-ului Bibliotecii Judeţene, ca bază de discuţii pe teme de biblioteconomie. 

 

IV. Biblioteca Judeţeană, coordonator al activităţii reţelei bibliotecilor publice din judeţ  

a. „Biblionet - biblioteca în lumea ta” - implicarea Bibliotecii Judeţene în modernizarea reţelei 

bibliotecilor publice, întocmirea documentaţiei şi implementarea proiectului. 

 

V. Biblioteca, important centru editorial comunitar 



a. Editarea anuarului Bibliotecii Judeţene Mureş, Libraria - apariţie anuală; 

b. Editarea semestrială a revistei Bibliotheca Marisiana; 

c. Elaborarea dicţionarului personalităţilor mureşene din domeniile socio-umane, cultură, artă, 

sport - în cursul anului 2010;  

d. Editarea dicţionarului personalităţilor mureşene, în limba maghiară - în cursul anului 2011;  

e. Editarea dicţionarului biobibliografic al bibliotecarilor mureşeni - în cursul anului 2010. 

 

VI. Afirmarea Bibliotecii Judeţene Mureş ca important centru cultural şi ştiinţific  

a. Întocmirea documentaţiei necesare includerii anuarului Libraria în baza de date CNCSIS;  

b. Organizarea unei serii de întâlniri cu cadre didactice de la universităţile din Alba Iulia, Cluj-

Napoca, Oradea, Sibiu etc. şi prezentarea programului editorial al universităţilor (în colaborare cu 

Universitatea „Petru Maior” Târgu-Mureş), sub genericul „Istoria la zi.” 

 

VII. Stimularea dialogului intercultural şi interetnic  

a. Atragerea de noi colaboratori străini pentru anuarul bibliotecii, Libraria;  

b. Continuarea şi intensificarea schimbului interbibliotecar de publicaţii cu biblioteci şi 

instituţii de cultură din străinătate; 

c. Continuarea demersurilor în vederea constituirii şi completării fondului de carte de la 

bibliotecile „Târgu-Mureş” din Chişinău şi „Ion Minulescu” din Nürnberg. 

 

VIII. Conferirea unor distincţii anuale 

a. Continuarea tradiţiei Bibliotecii Judeţene de a conferi anual distincţii pentru: 

- cititori - „Cel mai fidel cititor;” 

- bibliotecari şi biblioteci - „Bibliotecarul anului,” „Biblioteca anului;” 

- personalităţi marcante ale vieţii culturale locale - Diploma „Pro Libro Senator.”  

 

e. 4. Alte evenimente, activităţi, specifice instituţiei planificate pentru perioada de management  

Pentru perioada noiembrie 2009-noiembrie 2012, ne propunem:  

• organizarea unei conferinţe a Asociaţiei Naţionale a Bibliotecarilor şi Bibliotecilor Publice 

din România. 

 

F. previzionarea evoluţiei economico-financiare a instituţiei, cu menţionarea resurselor 

financiare necesare de alocat de către autoritate: 

f. 1. Previzionarea evoluţiei economico-financiare a instituţiei pentru următorii 3 ani, corelată 

cu resursele financiare necesare de alocat din bugetul Consiliului Judeţean Mureş. 

a. Previzionarea evoluţiei cheltuielilor de personal ale instituţiei 



Bugetul pentru cheltuielile de personal are la bază statul de funcţii şi organigrama Bibliotecii 

Judeţene Mureş, aprobate prin Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş, nr. 48 din 27 iulie 2006. În 

previzionarea evoluţiei cheltuielilor de personal pe perioada noiembrie 2009-noiembrie 2012, trebuie 

să ţinem seama de indicele de inflaţie, precum şi de legea cadru privind salarizarea unitară a 

personalului plătit din fonduri publice şi de amendamentele care i se vor aduce. Având în vedere 

faptul că se preconizează o uniformizare salarială - angajaţii încadraţi la nivelul maxim vor înregistra 

o scădere a veniturilor, iar cei retribuiţi la un nivel inferior a grilei de salarizare specifice funcţiei, vor 

înregistra o creştere - considerăm că pentru anul 2010 nu se poate vorbi de o creştere la acest capitol 

bugetar.  

Dimpotrivă, şi alte capitole bugetare vor fi afectate; astfel, în conformitate cu scrisoarea cadru 

de elaborare a bugetului pe anii 2010-2013, se preconizează şi o scădere a bugetului la cheltuieli 

materiale, comparativ cu anul 2009. 

 

b. Previzionarea evoluţiei veniturilor propuse a fi atrase de către candidat, cu 

menţionarea surselor vizate 

Pentru realizarea programelor prevăzute în proiectul de management, ne propunem atragerea 

următoarelor surse financiare şi materiale: 

1. 50.000 lei - sub formă de utilare tehnică prin participarea Bibliotecii Judeţene la proiectul 

„Biblionet - biblioteca în lumea ta” - iniţiat de Fundaţia „Bill şi Melinda Gates”, implementat în 

România de IREX; 

2. 20.000 - prin accesarea unor fonduri structurale pentru dotarea sălii de conferinţe cu 

echipamentul tehnic necesar;  

3. 17.000 - prin Administraţia Fondului Cultural Naţional pentru continuarea proiectului „Mai 

aproape de lectură: biblioteca publică în serviciul studenţilor” şi pentru achiziţionarea tehnicii 

necesare proiectului „Biblioteca digitală;” 

4. 6.000 - prin finanţare pentru proiecte editoriale pentru tipărirea celor trei dicţionare 

prevăzute a fi publicate în cursul anilor 2010-2011;  

5. Alte proiecte de finanţare, prin intermediul Ministerului Culturii şi Cultelor sau fonduri 

europene sau prin colaborarea cu Centrul de Contact Cultural din Bucureşti.  

 

f. 2. Previzionarea evoluţiei costurilor aferente proiectelor (din programele propuse) prin 

realizarea unei proiecţii financiare privind investiţiile preconizate în proiecte, pentru întreaga 

perioadă de management (de la 01.11.2009 la 01.11.2012);  

Vezi tabelele din Anexele 1 şi 2. 

 

 



 

f. 3. Proiecţia veniturilor proprii realizate din activitatea de bază, specifică instituţiei pe 

categorii de bilete / tarife practicate. 

Nu este cazul. Sumele obţinute prin penalităţi sau servicii prestate (ex. xerox) sunt depuse în 

conturile Consiliului Judeţean Mureş.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





 
 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 
 
 

 
 
 
 



 
 
 



 

 



 
 
 
 
 



 
 

 
 
 



 

 
 
 
 



 

 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 



 
 

 


