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Prezentul raport de activitate1 a fost elaborat pentru evaluarea managementului de către 

Consiliul Județean Cluj, denumit în continuare autoritatea, pentru Biblioteca Județeană „Octavian 

Goga”, denumită în continuare instituția, aflată în subordinea sa, în conformitate cu prevederile 

Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 189/2008 privind managementul instituțiilor publice de 

cultură, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 269/2009, cu modificările și completările 

ulterioare, denumită în continuare ordonanța de urgență, precum și cu cele ale regulamentului de 

evaluare. 

Analiza și notarea raportului de activitate2 și a interviului se fac în baza următoarelor criterii 

de evaluare3: 

1. evoluția instituției în raport cu mediul în care își desfășoară activitatea și în raport cu 

sistemul instituțional existent; 

2. îmbunătățirea activității instituției; 

3. organizarea/sistemul organizațional al instituției; 

4. situația economico-financiară a instituției; 

5. strategia, programele și implementarea planului de acțiune pentru îndeplinirea misiunii 

specifice instituției, conform sarcinilor formulate de autoritate; 

6. evoluția economico-financiară a instituției, pentru următoarea perioadă de 

management, cu menționarea resurselor financiare necesare de alocat de către 

autoritate. 

În conformitate cu prevederile contractului de management, datele și informațiile din prezentul 

raport sunt aferente perioadei: de la 1.07.2020 la 31.12.2020, reprezentând prima evaluare (prima, a 

doua evaluare etc. sau evaluarea finală, după caz). 

 

Structura raportului de activitate 

 

PARTEA I:4 

A. Evoluția instituției în raport cu mediului în care își desfășoară activitatea 

    1. colaborarea cu instituții, organizații, grupuri informale care se adresează aceleiași 

comunități; 

În semestrul II au fost continuate parteneriatele tradiționale ale bibliotecii cu 

bibliotecile județene, pentru identificarea celor mai bune soluții de atragere a publicului spre 

carte și lectură, cu instituțiile de cultură din municipiul Cluj-Napoca pentru promovarea 

reciprocă a activităților și pentru realizarea de proiecte comune,  cu Uniunea Scriitorilor - 

Filiala Cluj pentru realizarea unor întâlniri on-line cu scriitori. 

Partenerii tradiționali cum sunt Inspectoratul Școlar Județean, universitățile clujene, 

școli și licee din Cluj-Napoca și din județul Cluj, precum și Asociația Alegria, Asociația 

Lean&Vision, Asociația ArtImage, Asociația Kids Go Tech au rămas alături de bibliotecă și în 

acestă perioadă deosebit de dificilă. 

 

 
1Textul cu caractere italice reprezintă cerințele ordinului Nr. 2799/2015 din 10 decembrie 2015, la fel şi notele de 

subsol. 
2Raportul de activitate depus pentru evaluarea finală va face referire la activitățile/proiectele/programele derulate pe 

întreaga perioadă de management. 
3Enumerarea nu este limitativă. În funcție de specificul instituției pot fi completate/adaptate subcriteriile fiecărui 

criteriu de evaluare. 
4Autoritatea poate limita numărul de pagini al raportului de evaluare şi poate indica întinderea maximă admisă pentru 

fiecare criteriu/subcriteriu. 
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    2. analiza SWOT (analiza mediului intern și extern, puncte tari, puncte slabe, oportunități, 

amenințări); 

În planul de management propus pentru perioada 2020-2023 am inclus o analiză 

SWOT, care a stat la baza propunerilor incluse în acesta. 

Redăm mai jos această analiză deoarece de la momentul elaborării ei s-au scurs doar 

8 luni și este valabilă. 

MEDIUL INTERN 
PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

- clădire nouă, special construită pentru 
bibliotecă, Filiala Zorilor și Filiala ”Traian 
Brad” nou renovate, Filiala Grigorescu nou 
deschisă (2018);  

- colecții enciclopedice, constituite și 
structurate spre a servi celor mai diverse 
interese de informare, studiu, lectură, 
educație și loisir ale utilizatorilor, 
inclusiv ale celor cu deficiențe de vedere;  

- acces liber la raft în toate sălile de lectură 
și de împrumut la domiciliu;  

- împrumutul la domiciliu a tuturor 
tipurilor de documente (tipărite, audio-
vizuale și electronice); 

- spații de lectură noi și moderne, mobilier 
adecvat; 

- centru de excelență pentru adolescenți și 
tineri adulți cu vârsta cuprinsă între 14-
25 ani; 

- condiții de acces facil și 
nediscriminatoriu la informație și cultură 
pentru toate categoriile de public;  

- realizarea tuturor serviciilor de 
bibliotecă în regim automatizat; 

- oportunități de informare de la distanță 
prin intermediul paginii web a bibliotecii; 

- acces gratuit la internet pe stații de lucru 
și acces wireless pentru calculatoarele 
personale ale utilizatorilor la sediul 
central și filiale;  

- program pentru public constant pe tot 
parcursul anului; 

- program special în sesiuni; 
- experiență în realizarea de proiecte și 

programe de învățare realizate în 
parteneriat cu școli și licee din județul 
Cluj; 

- personal de specialitate bine pregătit 
profesional, cu bune competențe în 
selectarea, prelucrarea, organizarea, 
gestionarea și valorificarea informației; 

- diferențe ale condițiilor de amenajare a 
spațiului dintre sediul central și o filială a 
bibliotecii (Filiala Kogălniceanu); 

- resurse financiare insuficiente pentru 
achiziția de documente tipărite, 
electronice și audiovizuale în vederea 
satisfacerii cerințelor info-documentare 
și de loisir ale utilizatorilor; 

- colecții învechite (rata de înnoire a 
stocurilor de documente peste 75 de ani, 
pe când media europeană se situează 
sub 25 de ani); 

- număr insuficient pentru împrumut a 
altor tipuri de documente (audio-video 
și electronice DVD-uri, Blue Ray-uri); 

- personal insuficient pentru acoperirea 
sarcinilor de serviciu; 

- lipsa personalului specializat în 
marketingul de bibliotecă; 

- supraîncărcarea personalului foarte 
bine pregătit; 

- abilități reduse ale personalului în 
utilizarea noilor tehnologii; 

- îmbătrânirea parcului IT, din cauza 
evoluției rapide a tehnologiei și 
imposibilitatea satisfacerii așteptărilor 
utilizatorilor din acest punct de vedere; 

- șanse reduse de atragere a 
sponsorizărilor, din cauza lipsei 
resurselor umane specializate în această 
activitate; 

- lipsa filialelor de cartier în unele zone ale 
orașului cum ar fi: Someșeni, Iris, 
Gheorgheni, Dâmbul Rotund sau Bună 
Ziua; 

- lipsa locurilor de parcare pentru public 
la toate punctele de servicii. 
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- atitudine proactivă pentru 
implementarea de noi servicii și facilități 
pentru public; 

- experiență în atragerea de voluntari 
pentru derularea unor activități. 

MEDIUL EXTERN 
OPORTUNITĂȚI AMENINȚĂRI 

- existența unor reglementări 
internaționale în planul politicilor 
culturale (Agenda Culturală Europeană și 
Planul de Lucru pentru Cultura a UE 2014 
- 2020); 

- existența unor reglementări naționale în 
domeniul culturii (Strategia Sectorială 
în domeniul Culturii și Patrimoniului 
Național pentru perioada 2014-2020);  

- posibilitatea accesării de resurse 
extrabugetare prin participarea în 
proiecte europene sau internaționale; 

- posibilități noi de colaborare cu alte 
biblioteci din țară și extinderea 
schimburilor profesionale, datorită 
participării în programe naționale; 

- creșterea numărului de parteneriate la 
nivel local, național sau internațional, 
datorită posibilității accesării în comun a 
fondurilor europene; 

- vizibilitate bună a instituției în mediul 
concurențial, la nivelul municipiului Cluj-
Napoca, dar și la nivel național. 

- un nivel scăzut al alocărilor bugetare, ca 
urmare a crizei și politicilor de 
austeritate la nivel guvernamental; 

- posibilitatea alocării unor resurse 
insuficiente realizării performante a 
programului de management, a 
programelor și proiectelor bibliotecii; 

- foarte slabă legislație a salarizării, ce a 
uniformizat  salariile; 

- lipsa legăturii între evaluarea 
angajatului și salariu, ce duce la 
demotivarea angajaților performanți, 
cuantumul salariilor fiind același; 

- dificultăți majore în motivarea 
personalului, în condițiile unor venituri 
modeste și lipsei de stimulente de ordin 
material în primul rând; 

- birocratizarea excesivă prin 
introducerea Sistemului de Control 
Managerial, modificarea consistentă și 
constantă a prevederilor legislative în 
domeniu, care generează reduceri 
considerabile al timpului de lucru dedicat 
activității de specialitate al echipei de 
conducere; 

- creșterea prețurilor la carte și alte 
documente de bibliotecă (CD-uri, DVD-
uri, BlueRay-uri), precum și aglomerarea 
proceselor de prelucrare în regim 
automatizat a colecțiilor datorită 
achiziției prin procedură simplificată; 

- oportunități reduse de atragere a 
sponsorizărilor, datorită lipsei de 
atractivitate a cadrului legal; 

- scăderea interesului publicului pentru 
studiu și lectură, datorită concurenței 
noilor tehnologii; 

- creșterea alarmantă a abandonului 
școlar la vârste foarte mici și de aici lipsa 
de interes pentru activitatea de 
bibliotecă. 
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3. evoluția imaginii existente și măsuri luate pentru îmbunătățirea acesteia; 

 

În semestrul al II al anului 2020 promovarea bibliotecii s-a făcut mai ales în mediul on-

line, sau prin participarea de la distanță la diferite emisiuni la radio sau televiziuni. 

Din luna august a fost creat un newsletter, în care se prezintă activitatea pentru public 

a bibliotecii, noutățile, dar și recomandări de lectură. 

A fost continuat proiectul ” Ce mai citim: Recomandarea bibliotecarului” realizat în 

parteneriat cu Radio Cluj, atât pentru grupa de vârstă preșcolari și școlari, cât și pentru cei 

cu vârsta peste 18 ani: http://www.radiocluj.ro/?s=recomandarea+bibliotecarului  

    4. măsuri luate pentru cunoașterea categoriilor de beneficiari; 

Softul de bibliotecă permite cunoașterea categoriilor de beneficiari. Prin rapoartele 

extrase din acesta se poate știi care sunt categoriile care împrumută cel mai frecvent 

documente de bibliotecă, care sunt domeniile de interes ale publicului. 

De exemplu, după statutul ocupațional, cel mai mare procent îl reprezintă elevii și 

studenții, urmează apoi profesiile intelectuale și pensionarii. 

5. grupurile-țintă ale activităților instituției; 

Așa cum prevede legea, biblioteca publică, prin activitățile pe care le organizează, se 

adresează întregii comunități. Indiferent de naționalitate, sex, vârstă, religie, biblioteca 

publică este destinată fiecăruia dintre noi.   

Activitățile organizate în perioada iulie-decembrie 2020 au acoperit toate grupele 

de vârstă și diverse nevoi de învățare și loisir. Câteva date statistice ale acestora sunt 

prezentate mai jos: 

 

Programe/proiecte tematice Nr. programe Nr. activități 
realizate 

Nr. participanți 

Activități pentru copii 30 250 5599 

Activități pentru adolescenți 13 45 776 

Activități pentru adulți 3 6 39 

Total 46 301 6414 

Așa cum se poate vedea activitățile pentru copii și adolescenți au fost cele mai 

numeroase fiindcă s-au desfășurat on-line, iar cele pentru publicul adult, ce se desfășoară de 

obicei în spațiile bibliotecii au fost reduse ca număr, datorită pandemiei. 

 

    6. profilul beneficiarului actual. 

Biblioteca publică se adresează întregii populații, de orice vârstă și din toate 

categoriile sociale.  

Analizând structura utilizatorilor nou-înscrişi, constatăm următoarele: 

- elevii constituie 38,3%, din totalul celor înscrişi, din care 28% sunt copii sub 14 ani 

- studenţii constituie 21,7% 

- intelectualii alcătuiesc un procent de 14,9%, iar pensionarii 7,6% 

- utilizatorii cu vârsta cuprinsă între 14-25 ani: 34% 

- utilizatorii cu vârsta cuprinsă între 26-40 ani constituie 17,4%, iar cei de 41-60 ani, 

12,8%. 

Profilul utilizatorilor nou înscriși nu diferă față de cel din anii anteriori, publicul 

bibliotecii este în continuare unul tânăr, 79,3% sunt persoane cu vârsta până la 40 de ani. 

http://www.radiocluj.ro/?s=recomandarea+bibliotecarului
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Marea majoritate a utilizatorilor sunt de naționalitate română, maghiarii constituie 

un procent de 4,5% iar alte naționalități 1,6%. Procentul utilizatorilor de sex feminin este 

mai mare decât al utilizatorilor de sex masculin: 60,3% față de 39,7%. 

    B. Evoluția profesională a instituției și propuneri privind îmbunătățirea acesteia: 

    1. adecvarea activității profesionale a instituției la politicile culturale la nivel național și la 

strategia culturală a autorității; 

Din Concluziile Consiliului cu privire la Planul de lucru în domeniul culturii pentru 

perioada 2019-2022 am reținut că noua agendă europeană pentru cultură, transmisă de 

Comisia Europeană în mai 2018, definește trei obiective strategice pentru sectorul cultural: 

- valorificarea potențialului culturii și al diversității culturale pentru coeziunea și 

bunăstarea socială, prin promovarea participării culturale, a mobilității artiștilor 

și a protejării patrimoniului; 

- sprijinirea creării de locuri de muncă și a creșterii în sectoarele culturale și creative 

prin promovarea artelor și a culturii ca parte a educației, sprijinirea competențelor 

relevante și încurajarea inovării în cadrul culturii; 

- consolidarea relațiilor culturale internaționale, prin valorificarea deplină a 

potențialului culturii de a promova dezvoltarea durabilă și pacea. 

Astfel se consideră ca prioritate a perioade: Digitalizarea și statisticile culturale sunt 

aspecte orizontale importante, care vor fi examinate în mod corespunzător. 

Digitalizarea creează noi oportunități de inovare pentru artă și cultură în ceea ce 

privește accesul, exprimarea, conservarea, difuzarea și consumul. Statisticile culturale sprijină 

elaborarea de politici bazate pe date concrete la nivel european și național. Elaborarea 

periodică de statistici culturale, comparabile și fiabile în timp permite identificarea tendințelor 

și elaborarea unor politici fiabile. 

 În lipsa unei strategii naționale sau județene, în domeniul culturii, actualizate, echipa 

de conducere a bibliotecii județene a pus în aplicare principiile stabilite la nivel european, 

astfel s-a continuat proiectul de digitizare și creare a bibliotecii digitale, demarat în anul 

2007.  

Situația creată de pandemia Covid 19 a dovedit importanța accesului la cât mai multe 

resurse culturale în format digital, pentru a putea susține, în condiții de distanțare fizică, on-

line, rolul și activitatea bibliotecii de informare și educare. 

2. orientarea activității profesionale către beneficiari; 

Cu toate că anul 2020 a fost un an atipic s-a urmărit dezvoltarea profesională a 

personalului bibliotecii, pentru a veni cu noi oferte de activități adresate întregii comunități. 

Astfel au fost realizate activități de formare profesională în cadrul instituției pentru noii 

angajați. Formarea externă a avut la bază participarea la cursuri on-line, iar competențele 

dobândite au fost utilizare la realizarea activităților cu publicul. S-a urmărit și în semestrul 

II implicarea bibliotecii în atingerea obiectivelor Agendei ONU 2030, un program de acţiune 

globală în domeniul dezvoltării cu un caracter universal şi care promovează echilibrul între 

cele trei dimensiuni ale dezvoltării durabile – economic, social şi de mediu. 

 

    3. analiza principalelor direcții de acțiune întreprinse. 

Principalele direcții pentru îndeplinirea misiunii bibliotecii sunt: 
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1. dezvoltarea și diversificarea colecțiilor de documente, în acord cu cerințele de 

informare, educație și loisir ale membrilor comunității clujene, precum și cu 

prevederile legale în vigoare; 

2. susținerea educației individuale și autodidacte, precum și a celei instituționale, la 

toate nivelurile și la orice vârstă, stimularea imaginației și a creativității la orice 

vârstă; 

3. promovarea și valorificarea moștenirii culturale atât la nivelul comunității locale, 

cât și în plan național, european și universal; 

4. dezvoltarea rețelei de biblioteci din județul Cluj prin acțiuni specifice de 

îndrumare și de evaluare, prin proiecte, programe și activități culturale, precum 

și acțiuni de îndrumare profesională; 

5. asigurarea de condiții moderne, de spațiu și dotări, pentru dezvoltarea de servicii 

și facilități noi pentru toate categoriile de public. 

Direcția numărul 1 - dezvoltarea și diversificarea colecțiilor de documente 

Realizarea achiziției de documente conform misiunii bibliotecii publice și a intereselor 

de lectură ale utilizatorilor (am analizat situația achizițiilor la nivelul întregului an fiindcă 

operațiunile de achiziție se încheie numai după documentul se află catalogat în softul de 

bibliotecă, iar în prima parte a anului au fost catalogate intrările din anul trecut). 

În anul 2020 au fost achiziționate 11.025 u.e. (unități de evidență), în valoare de 

298.606,01 lei, din care 10.023 u.e., în valoare de 278.313,01 lei, prin Biroul Achiziții, 

evidență și prelucrare. În aceste cifre se regăsesc documentele achiziționate în luna 

decembrie a anului 2019 (datorită procedurii greoaie de achiziție), prelucrate în primul 

trimestru al anului și numerele publicațiilor seriale abonate în 2019, inventariate în 

trimestrul II al anului 2020. 

Marea majoritate a documentelor achiziționate au fost beletristică, bibliografie 

școlară și carte pentru copii, cartea tehnică și cea de specialitate fiind mai puțin solicitată de 

utilizatorii bibliotecii noastre. Selecția documentelor achiziționate s-a făcut pe baza 

propunerilor colegilor din Serviciul comunicarea colecțiilor, a propunerilor utilizatorilor și a 

respectat criteriile enunțate în Politica de dezvoltare a colecțiilor Bibliotecii Județene 

”Octavian Goga” Cluj. 

Pe parcursul anului 2020, au fost primite documente de bibliotecă și prin donații, mai 

ales din partea persoanelor fizice, din care au fost introduse un număr de 2.009 u.e., în 

valoare de  36.971,66 lei. 

 

Direcția a 2-a - Susținerea educației pe tot parcursul vieții 

Activităţile de valorificare a colecţiilor organizate atât fizic cât și on-line, achiziţia de 

documente, precum şi oferta de servicii, au fost gândite ținând cont de structura socio-

profesională a utilizatorilor, de nevoile culturale, de studiu şi de informare ale acestora. 

În ceea ce priveşte circulația fondului, situația este următoarea: 

Din totalul de documente difuzate, 76,5% au fost împrumutate la domiciliu (față de 

56,4% în 2019), doar 23,5 % au fost consultate pe loc (față de 43,6% în 2019, fapt de înțeles 

pentru că utilizatorii nu au avut acces liber la raft, împrumutul s-a realizat pe bază de 

precomandă realizată telefonic, prin e-mail, sau prin catalogul electronic, sau la 

recomandarea bibliotecarilor de serviciu).  
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95,52% din acestea îl constituie documentele tipărite (cartea și periodicele) şi 4,35 % 

(față de 11% în 2019), documentele audiovizuale şi electronice. Cele mai circulate/solicitate 

domenii rămân: 

Literatura universală – 37,71% 

Literatura română – 9,54% 

Cultură şi civilizaţie – 7,78% aici fiind cuprinsă și cartea pentru copii 

Arta ( în special documentele av şi electronice) – 3,62% 

Cel mai scăzut grad de solicitare a fost înregistrat la grupele CZU (Clasificării zecimale 

universale) 33 Economie şi 39 – Etnologie. Etnografie şi folclor. Feminism, 9 - Istorie. 

Geografie, care se adresează unui cerc restrâns de specialişti, publicul larg nefiind interesat 

de domeniile respective. 

Promovarea și valorificarea moștenirii culturale, al treilea principiu de acțiune, 

în perioada supusă analizei, biblioteca a organizat următoarele: 

 

1. S-a continuat munca la completarea bazei de date Memorie și cunoaștere locală cu noi 

informații, accesibile la adresa: 

http://www.bjc.ro/wiki/index.php/Pagina_principal%C4%83 

2. Expoziții virtuale conform Calendarului evenimentelor și manifestărilor culturale. 

3. Pentru că nu au mai putut fi organizate fizic activități, acestea s-au mutat în mediul 

on-line. Astfel, lectura a fost promovată prin: 

- Articole pe blogul copiilor; 

- Ore de poveste în limbile română, maghiară, engleză; 

- Recomandări de lectură pentru toate vârstele; 

- Recomandări de lectură audio prin colaborarea cu Radio Cluj; 

- Interviuri și întâlniri cu scriitori; 

- Concursuri de creație literară, de cultură generală; 

- Cluburi de limbi străine pentru copii; 

- Clubul curioșilor Ghidușel cel istețel. 

4. Realizarea buletinelor bibliografice Județul Cluj în presa locală și Biblioteca Județeană 

„Octavian Goga” Cluj în presa locală, accesibile pe site-ul bibliotecii, la adresa: 

http://www.bjc.ro/new/index.php?buletin-bibliografic/ 

5. Realizarea Calendarului evenimentelor și manifestărilor clujene, instrument de 

promovarea a activității bibliotecii, dar și a personalităților culturale aniversate în 

anul respectiv; 

 

Dezvoltarea rețelei de biblioteci din județul Cluj - al patrulea principiu de acțiune  

Activitatea cu bibliotecarii din județ a fost mult diminuată datorită pandemiei. În 

cadrul deplasărilor cu biblioteca mobilă la cele 13 biblioteci comunale din județ au fost 

recuperate de la acestea 1033 documente. 

În cadrul campaniei Dăruiește o carte, crește o bibliotecă  inițiată de RO100 Cluj Bună 

ziua cu scopul de a strânge cărți pentru bibliotecile publice din mediul rural clujean, 

personalul compartimentului Coordonare metodică și biblioteca mobilă a selectat 

documentele, a întocmit borderourile cu documentele donate și s-a deplasat cu acestea la 

bibliotecile din județ. 

http://www.bjc.ro/wiki/index.php/Pagina_principal%C4%83
http://www.bjc.ro/new/index.php?buletin-bibliografic/
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Au primit donații de carte două biblioteci: Biblioteca Orășenească Huedin (279 

documente) și Biblioteca Comunală Chiuiești (172 documente). 

În cadrul activităților de îndumare metodică s-a făcut o vizită la Biblioteca Comunală 

Vultureni pentru a oferi îndrumare metodică în vederea demarării activității de siglare în 

Registrul inventar a documentelor existente în fondul bibliotecii. De asemenea s-au făcut 3 

vizite la Biblioteca Municipală Dej unde s-a oferit îndrumare metodică pentru buna 

desfășurare a activității de inventariere a fondului de documente. 

A fost analizată activitatea bibliotecilor și s-a întocmit o listă cu bibliotecile 

funcționale și inactive. 

 2018 2019 2020 

Biblioteci funcționale 56 55 50 

Biblioteci inactive (există bibliotecar angajat) 12 11 11 

Biblioteci închise (nu există bibliotecar angajat) 12 14 19 

În județul Cluj există 5 biblioteci municipale și orășenești și ar trebui să existe 75 de 

biblioteci comunale. 

Se observă că în perioada 2018-2020 există o tendință de scădere a numărului de 

biblioteci din județ funcționale și o creștere a numărului celor care se închid. Angajarea de 

bibliotecari pe posturile vacante intră în responsabilitatea primăriilor din județ. Îngrijorător 

este și faptul că există biblioteci care nu funcționează (inactive) deoarece bibliotecarul își 

desfășoară activitatea în primărie. Din punct de vedere legal biblioteca județeană nu poate 

întreprinde măsuri care să oblige autoritățile locale să asigure finanțare și funcționarea 

bibliotecii comunale. 

Cel de al cincilea principiu de acțiune, asigurarea de condiții moderne, de spațiu 

și dotări, pentru dezvoltarea de servicii și facilități noi pentru toate categoriile de 

public, nu a fost o prioritate semestrul II 2020 datorită condițiilor generate de pandemia 

Covid 19.  

Totuși biblioteca a primit cu titlu de donație 13 calculatoare cu monitoare și licențe, 

în valoare de 16.580 lei, echipamente aflate în stare de funcționare și care au permis 

eliminarea aproape în totalitate a calculatoarelor cu sistem de operare XP, sistem care nu se 

mai actualizează din anul 2014. 

A fost achiziționat un echipament de stocare necesar pentru dezvoltarea și creșterea 

capacității Bibliotecii digitale precum și a dezvoltării de servicii moderne pentru utilizatorii 

bibliotecii. 

    C. Organizarea, funcționarea instituției și propuneri de restructurare și/sau de reorganizare, 

pentru mai buna funcționare, după caz: 

    1. măsuri de organizare internă; 

În semestrul II 2020 nu au fost propuse modificări ale organigramei. Activitatea în 

unele compartimente a fost reorganizată datorită pandemiei Covid 19. 

1. propuneri privind modificarea reglementărilor interne; 

Au fost completate și modificate unele proceduri în cadrul Sistemului de Control 

Intern Managerial. 

 

    3. sinteza activității organismelor colegiale de conducere; 
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Consiliul științific 

În anul 2020, principalele teme discutate au fost: Programul de formare profesională 

a angajaților în anul 2020; Planul editorial al bibliotecii; Pregătirea evenimentului de 100 de 

existență a bibliotecii din anul 2021; Transformarea activității bibliotecii în pandemie: 

migrarea on-line cu activitățile culturale și educative. Întâlnirile s-au desfășurat trimestrial. 

Consiliul administrativ 

Consiliul administrativ are potrivit legii un rol consultativ, s-a întrunit în condiții de 

pandemie, iar în luarea deciziilor importante s-a ținut cont de recomandările membrilor 

consiliului administrativ. 

 

    4. dinamica și evoluția resurselor umane ale instituției (fluctuație, cursuri, evaluare, 

promovare, motivare/sancționare); 

Resurse umane 

Situația de personal la finele anului 2020 se prezintă astfel: 

Personal aprobat Semestrul II 
2020 

Total personal, din 
care: 

98 

- personal de 
conducere 

10 

- personal de execuție 88 
Personal existent  
- personal de 
conducere 

9 

- personal de execuție 84 
În semestrul doi au fost organizate următoarele concursuri pentru ocuparea unor 

posturi vacante: 

- bibliotecar studii superioare, gradul profesional S I, normă întreagă, durată 

nedeterminată, Compartimentul Colecții speciale, memorie și cunoaștere locală; 

- bibliotecar studii superioare, gradul profesional S I, normă întreagă, durată 

nedeterminată, serviciul de Comunicare a colecțiilor; 

- două posturi vacante de femeie de serviciu, perioadă determinată; 

- un post vacant de femeie de serviciu, perioadă nedeterminată; 

- economist cu studii superioare, grad profesional IA, perioadă determinată. 

În semestrul II s-au pensionat 3 persoane, un inginer și două femei de serviciu.  

Din 58 de posturi de specialitate, practic 5 posturi au fost vacante. În perioada 

septembrie-decembrie 2020, din personalul de specialitate, 7 au beneficiat de concediu 

supraveghere copii, au existat 3 cazuri de îmbolnăviri cu Covid-19, o situație de carantină la 

domiciliu. În atribuțiile personalului au apărut sarcini noi, acelea de termometrizare a 

publicului și de realizare a triajului epidemiologic. 

Pregătirea profesională în afara instituției 

În anul 2020 pregătirea profesională externă s-a desfășurat exclusiv în mediul online.  
24 de angajați au participat la 23 evenimente profesionale online.  
 

Pregătire profesională în cadrul instituției 
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 Pregătirea profesională internă a angajaților s-a desfășurat, cu preponderență prin 

intermediul informărilor în mediul online, instruirii la locul de muncă și al autoinstruirii. 

 Au fost organizate 10 activități de formare pentru cei 7 bibliotecari nou angajați, în 

cadrul Programului de mentorat. 

 

6. măsuri luate pentru gestionarea patrimoniului instituției, 

îmbunătățiri/refuncționalizări ale spațiilor; 

Având în vedere că în perioada stării de urgență activitatea cu publicul a fost 

întreruptă, s-a planificat activitatea de inventarierea fondurilor următoarelor 

compartimente: Secția împrumut pentru adulți (existent la finalul inventarului: 130.993 

documente), Secția pentru copii (existent la finalul inventarului: 26.549 documente), Filiala 

Kogălniceanu (existent la finalul inventarului: 23.045 documente), Colecții speciale, 

memorie și cunoaștere locală (existent la finalul inventarului: 79.190 documente), 

Bibliografic (existent la finalul inventarului: 837 documente). În desfășurare, în finalul 

semestrului, cu termen de finalizare la sfârșitul lunii ianuarie 2021, s-au derulat alte două 

inventare de gestiune la: Sala de referințe și Centrul de formare profesională. 

Inventarele la secțiile marcate cu bold s-au desfășurat în semestrul II, iar celelalte au fost 

finalizate pe parcursul semestrului II. 

Comisiile de inventar desemnate au avut ca atribuții scanarea, în programul de 

bibliotecă, și ștampilarea fondului existent la aceste compartimente (în total au fost scanate 

peste 260.000 de documente), rezolvarea problemelor apărute la scanarea documentelor, 

întocmirea borderourilor pentru documentele uzate fizic și/sau moral, pentru  pierderile 

legal acceptate (acolo unde există acces al utilizatorilor la raftul liber), iar la final, președinții 

desemnați au întocmit dosarul de inventar. 

În anul 2020 s-au primit certificate de clasare pentru 20 de documente propuse pentru 

clasare în anul 2018, ca urmare, a fost necesară operarea unor modificări în evidenţa analitică 

și sinoptică proprie, datorate reevaluării acelor document în procesul de întocmire a 

documentației de clasare. În acest sens, în contabilitatea instituției și în RMF-ul 

compartimentului Colecții speciale, memorie și cunoaștere locală a fost introdusă suma de 

12.846,28 lei, reprezentând diferența dintre valoarea globală obținută prin însumarea 

prețurilor atribuite de expertul ce a întocmit dosarele de clasare și valoarea obținută prin 

însumarea prețurilor denominate din registrele inventar. 

7. măsuri luate în urma controalelor, verificării/auditării din partea autorității sau a 

altor organisme de control în perioada raportată. 

În anul 2020 au fost efectuate trei controale la Biblioteca Județeană ”Octavian Goga”: 

Camera de Conturi Cluj, Controlul de audit din partea Serviciului Audit intern al Consiliului 

Județean Cluj și control din partea Corpului de control al președintelui Consiliului Județean 

Cluj. 

Măsurile luate în urma controalelor și verificărilor făcute în anul 2020, sunt: 

- s-a refăcut evidenţa analitică a mijloacelor fixe conform reglementărilor legale 

în domeniu; 

- luarea în evidenţa contabilă a unor terenuri aflate în administrarea Bibliotecii 

Județene „Octavian Goga”; 
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- înregistrarea în conturi în afara bilanțului a bunurilor închiriate/concesionate 

precum şi a chiriei/redevenţei datorate; 

- respectarea întocmai a normelor metodologice privind întocmirea şi 

completarea situațiilor financiare la final de an; 

- inventarierea elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor 

proprii nu a fost efectuată cu respectarea întocmai a prevederi lor legale, astfel 

încât posturile din bilanţul contabil anual să fie corelate cu datele înregistrate 

în contabilitate, puse de acord cu situaţia reală a elementelor patrimoniale, 

stabilită pe baza inventarului; 

- recuperarea unor sume rezultate din decontarea necuvenită către societatea 

Lunicons Impex SRL a unor cantități de lucrări mai mari decât cele real 

executate pentru „ Lucrări de reparaţii grupuri sanitare la Filiala Traian Brad”, 

în cuantum de 2565,65 lei. 

Urmare a controlului Camerei de conturi au fost reținute în raport 14 măsuri, iar 

dintre acestea au fost implementate total/parțial 8, 2 au fost anulate de Curtea de Conturi a 

României în urma contestației, iar 4 sunt neimplementate (una din motive neimputabile 

entității datorate pandemiei Covid, iar 3 sunt contestate în instanță, primul termen de 

judecată fiind 23.02.2021). 

În urma Controlul de audit din partea Serviciului Audit intern al Consiliului Județean 

Cluj au fost implementate următoarele măsuri: 

- actualizarea Regulamentului de Organizare și Funcționare; 

- actualizarea fișelor de post; 

- actualizarea Regulamentului Intern; 

- elaborarea unui nou Contract Colectiv de Muncă (înregistrat la ITM cu nr. 

155/07.09.2020). 

Toate măsurile cuprinse în planul de implementare au fost implementate. 

 Urmare a controlului din partea Corpului de control al președintelui Consiliului 

Județean Cluj din trei măsuri dispuse una a fost implementată, iar celelalte fac obiectul unor 

contestații (una chiar în instanță). 

D. Evoluția situației economico-financiare a instituției: 

    1. analiza datelor financiare din proiectul de management corelat cu bilanțul contabil 

al perioadei raportate; 

Nr. 
crt. 

Indicatori UM Buget inițial 
SEM. II 2020 

Realizat SEM.II 
2020 

0 1 2 3 5 
1 Total venituri, din care 

1.a Venituri proprii, din care 
1.a.1 venituri din activitatea de 
bază 
1.a.2 surse atrase  
1.a.3 sponsorizări 
1.a.4 alte venituri proprii 
 
1.b Subvenții 
 

 
 

Mii 
lei 

3895,90 
30,00 

 
 

30,00 
- 
- 
- 

3850,00 
 

15,90 

3583,92 
28,34 

 
 

28,34 
- 
- 
- 

3475,40 
 

80,18 
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1.c Alte venituri (fd. externe 
nerambursabile) 

2 Total cheltuieli, din care 
2.a Venituri proprii, din care 
2.a.1 venituri din activitatea de 
bază 
2.a.2 surse atrase (fonduri 
nerambursabile) 
2.a.3 sponsorizări 
2.a.4 alte venituri proprii 
(excedent ani precedenți) 
2.b Subvenții 
2.c Alte venituri (fonduri externe 
nerambursabile) 

 
 

Mii lei 

3895,90 
30,00 

 
 

30,00 
- 
 
- 
 

3850,00 
 

15,90 
 

3767,11 
34,01 

 
 

34,01 
- 
 
- 
 

3675,24 
 

57,86 

 

 

 

 

Sursa de finanțare a cheltuielilor: 
  Buget SEM. II 2020 Realizat SEM. II 2020 

 

 Total 
cheltuieli 

Cheltuieli 
de 

personal 

Bunuri și 
servicii 

 
alte 

chelt.* 

Cheltu 
ieli de 
capital 

Total 
Cheltuieli, 

d.c. 

Cheltuieli 
de 

personal 

Bunuri 
și 

servicii 

 
alte 

chelt.
* 

Cheltuieli 
de 

capital 

Total 
cheltuieli, 
d.c. 

3895,9 3025,0 767,9 
3

3,0 
70,0 3767,11 2750,53 

8
45,13 

7
1,88 

9
9,57 

Venituri 
proprii 

30,00 - 30,00 - - 34,01 - 
3

4,01 
- - 

Subvenții 
3850,0 3025,0 722,0 

3
3,0 

70,0 3675,24 2750,53 
7

92,96 
3

2,18 
9

9,57 
Alte surse 

15,9 - 15,9 - - 57,86 - 
1

8,16 
3

9,7 
- 

* Cheltuieli efectuate în cadrul raporturilor contractuale, altele decât contractele de muncă 
(drepturi de autor, drepturi conexe, contracte şi convenţii civile) 

 

2. evoluția valorii indicatorilor de performanță în perioada raportată, conform criteriilor 

de performanță ale instituției din următorul tabel: 

Semestrul II 2020 

 
Nr. 
Crt. 

Indicatori U.M. 

Program 
2020 

sem. II 
(conform 

BVC) 

Realizat 
2020     

sem. II 
Coeficient de 

ponderare 

1 Cheltuieli pe beneficiar 
(subvenţie + venituri 
proprii+FEN- cheltuieli de 
capital/nr. de beneficiari )  

lei 196,20 204.82 0,1 

2 Fonduri nerambursabile atrase Mii lei 15,90 57,86 0,1 
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3 Număr de activități educaționale Nr. 500 353 0,1 
4 Număr de apariții media (exclusiv 

comunicatele de presă) 
Nr. 6 12 0,05 

5 Număr de beneficiari Nr. 19500 17906* 0,05 
6 Documente 

împrumutate/utilizator activ 
Nr. 13 17 0,1 

7 Număr de expoziţii Nr. 30 39 0,1 
8 Număr de proiecte Nr. 34 88 0,1 
9 Gradul de acoperire din venituri 

proprii (total venituri, exclusiv 
subvențiile) a cheltuielilor 
instituției 

% 1,18 2,44 0,2 

10 Gradul de îndeplinire a 
recomandărilor/măsurilor 
auditorilor interni/externi  
(recomandări implementate în 
anul curent/total recomandări) 

% 100,00 71,43** 0,1 

*Datorită pandemiei activitatea în spațiile bibliotecii s-a redus, iar utilizatorii on-line 

nu pot fi contorizați, unii dintre ei neavând permis de bibliotecă. 

** Menționăm că din 21 de măsuri dispuse, doar 6 nu au fost implementate (trei fiind 

în litigiu în instanță) dintre care una este în curs de implementare, fiind reținută de auditorii 

externi ai Curții de conturi ca măsură neimplementată ”din motive neimputabile entității” și 

anume lipsa personalului din motive datorate pandemiei Covid 19. 

   E. Sinteza programelor și a planului de acțiune pentru îndeplinirea obligațiilor asumate prin 

proiectul de management: 

    Se realizează prin raportare la: 

1. viziune; 

2. misiune; 

3. obiective (generale și specifice); 

4. strategie culturală, pentru întreaga perioadă de management; 

5. strategie și plan de marketing; 

6. programe propuse pentru întreaga perioadă de management; 

7. proiecte din cadrul programelor; 

8. alte evenimente, activități specifice instituției, planificate pentru perioada de 

management. 

 

Întreaga activitate a Bibliotecii Județene ”Octavian Goga” a avut ca punct de plecarea 

viziunea și misiunea acesteia cuprinsă în documentul “Strategia de dezvoltare a sistemului de 

biblioteci publice din județul Cluj 2015-2020”. De asemenea s-au bazat pe obiectivele generale 

și specifice cuprinse în proiectul de management. 

Analizată din punct de vedere cantitativ activitatea bibliotecii noastre, pentru 

perioada analizată, se prezintă astfel: 

 

 

Indicatori semestrul II 2020 
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I. Utilizarea bibliotecii direct 

Utilizatori înscriși în perioada 2016-2020 35.812 (10,91% din Populația 

municipiului  

Cluj-Napoca) 

Utilizatori noi 1.582 

Vizite la bibliotecă 75.345 

Documente difuzate 82.005 

Informații și referințe bibliografice 16.042 

Sesiuni Internet în incinta bibliotecii 2.125 

II. Utilizarea bibliotecii prin servicii externe de bibliotecă* 

Biblioteca mobilă 

Număr de biblioteci vizitate 9 

Număr de documente împrumutate 710 

III. Utilizarea bibliotecii de la distanță  

III.1 Prin pagina web 

Număr de vizite 61.462 

Număr de documente consultate 2.484.971 

Rezervări/rețineri de titluri prin e-mail și         

catalog 

1.392 

Prelungiri ale termenului de împrumut 

prin e-mail 

1.143 

Referințe bibliografice prin e-mail 27 

III.2 Prin rețelele sociale  

Număr unități de conținut  1.231 

Număr vizite prin interacțiuni  70.402 
* Aici nu mai este cuprinsă Filiala Bibliosan  care a funcționat în perioada 6 ianuarie-

24 februarie 2020, dată la care filiala a fost închisă din cauza decesului titularului postului., 

iar apoi din cauza pandemiei Covid 19. 

În anul 2020 pe lângă vizitele la bibliotecă pentru împrumut de documente, 

consultare de documente, studiu (aici trebuie menționat faptul că datorită situației 

epidemiologice, pentru a putea respecta toate condițiile impuse de lege, numărul locurilor 

de studiu a fost redus la mai mult de jumătate), un număr foarte mare de vizite s-au 

desfășurat prin pagina web și prin alte platforme și rețele sociale. Acestea din urmă au 

cuprins interacțiuni ale vizitatorilor la postările de pe Blogul copiilor, Între noi copiii..., de pe 

Facebook și participări la activitățile susținute pe diferite platforme: ZOOM, Google Meet, 

Teams, Google Classroom. 

 

Scopul vizitelor la bibliotecă 

 

Vizite la bibliotecă 

Scop Număr vizite Procente din totalul 

vizitelor 

Împrumut la domiciliu 37.700 50 
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Activități şi proiecte  2.252 3 

Studiu individual şi alte 

servicii 

35.393 47 

 

Programele propuse pentru perioada de management au fost: 
I. Programul de dezvoltare a colecțiilor de documente și a bazelor de date 

Acesta s-a referit la achiziția de cărți și alte tipuri de documente relevante pentru 
activitatea cu publicul, organizarea și punerea la dispoziția publicului a întregii colecții de 
documente, la dezvoltarea bazelor de date din catalogul electronic al bibliotecii, precum și a 
bazei de date, ”Memorie și cunoaștere locală”, a produselor de informare disponibile prin 
pagina web a bibliotecii. 

II. Programul de valorificare a colecțiilor, a presupus organizarea și punerea 
la dispoziția utilizatorilor a colecțiilor de documente în secțiile de la sediul central și la filiale, 
dar și cele în format electronic ce trebuie să fie disponibile prin pagina web. 

III. Programul „Memorie și cunoaștere locală” 
Prin programul „Memorie și cunoaștere locală” s-au cercetat, prelucrat și sintetizat 

informațiile din  resursele documentare ale bibliotecii, având ca subiect istoria Clujului: 
personalități locale, evenimente, biserici, clădiri, instituții clujene, monumente istorice, 
parcuri și grădini, piețe și străzi. Informațiile sunt accesibile prin intermediul portalului web: 
„Memorie și cunoaștere locală”. Printr-un alt proiect în cadrul acestui program s-au organizat 
activități dedicate claselor de elevi pentru valorificarea colecțiilor speciale ale bibliotecii, 
promovarea istoriei locale și cultivarea spiritului civic. 

IV. Programul contribuții la educația pe tot parcursul vieții 
Programul a cuprins proiectele educaționale pe care biblioteca le-a organizat pentru 

toate grupele de vârstă. 
V. Programul activități culturale și de loisir 
Programul se referă la toate activitățile de promovare a cărții și a lecturii, precum și 

activitățile culturale și de loisir organizate de bibliotecă.  
VI. Programul editorial și de cercetare  
În cadrul acestui program s-au realizat și editat atât buletinele informative, 

bibliografii și materiale bibliografice, precum și realizarea și participarea la proiecte de 
cercetare și dezvoltare pentru susținerea, promovarea și valorificarea culturii scrise în plan 
național și internațional. 

VII. Programul de promovare a imaginii bibliotecii, a serviciilor și produselor 
de informare 

Au fost organizate acțiuni de promovare, precum și materiale de informare pentru 
atragerea de noi utilizatori spre bibliotecă. S-a continuat proiectul Bibliotecaradio ce 
contribuie la acțiunile de promovare a bibliotecii în mediul online, dar și a culturii naționale 
datorită acesibilității via internet oriunde în lume. 

VIII. Programul colaborări și formare profesională a inclus proiectul de 
schimburi de experiență și bune practici cu colegi bibliotecari din alte țări și din țară, precum 
și proiectul de formare profesională pentru personalul instituției, dar și pentru bibliotecarii 
din județ. 

IX. Programul de asistență metodologică acordată bibliotecilor publice din 
județ 

Asistența metodologică este a treia funcție ce conferă bibliotecii statutul de bibliotecă 
județeană, fiind stipulată în Art. 28, pct. b) din Legea bibliotecilor, articol care prevede că 
bibliotecile județene „coordonează activitatea bibliotecilor publice de pe raza județului în 
care își desfășoară activitatea”.  
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X. Programul de ambientare, întreținere și creare de noi facilități pentru 
public și personal 

Acesta a cuprins proiectele ce țin de: realizarea de reparații capitale, întreținerea 
spațiilor, realizarea de reparații curente, dezvoltarea și menținerea infrastructurii IT în stare 
de funcționare, achiziția de bunuri și servicii, extinderea spațiilor pentru public și asigurarea 
condițiilor de funcționare a dotărilor existente. 

    Proiectele propuse în cadrul programelor au fost realizate chiar dacă unele am fost 
nevoiți să le realizăm exclusiv on-line datorită situației create de pandemie. 

    8. alte evenimente, activități specifice instituției, planificate pentru perioada de 
management. 

Au fost continuate activitățile culturale tradiționale ale bibliotecii cum ar fi: Bătălia 
cărților - concurs național de lectură; Nocturna bibliotecilor, program național de promovare 
a bibliotecilor publice; Cenaclul literar „Traian Brad”; Zilele Bibliotecilor de cartier.  

Prezentarea principalelor proiecte și programe desfășurate 

Cenaclul literar „Traian Brad” 

Secția pentru copii a derulat în anul 2020 activitatea Cenaclului literar „Traian Brad”, 

sub îndrumarea scriitorului Victor Constantin Măruțoiu. Participanții la cenaclu au trimis 

lucrările lor la mai multe concursuri literare naționale unde au obținut numeroase premii:  

• Concursul Național de Proză Scurtă „Radu Rosetti”, ediția a XII-a, desfășurat în 

luna octombrie, organizat de Biblioteca Municipală „Radu Rosetti” Onești: premiul II, 

premiul III, două mențiuni. 

• Festivalul - Concurs Național de Literatură Moştenirea Văcăreştilor 

Târgoviște, cea de-a LII-a ediţie, desfăşurat on-line în luna noiembrie, organizat de Consiliul 

Judeţean Dâmboviţa, prin Centrul Judeţean de Cultură Dâmboviţa, împreună cu Societatea 

Scriitorilor Târgovişteni, Biblioteca Judeţeană „I. H. Rădulescu”, Complexul Naţional Muzeal 

„Curtea Domnească” şi cu sprijinul Uniunii Scriitorilor din România: Premiul Naţional pentru 

Proză și o menţiune. 

• Festivalul Național de Proză Saloanele Liviu Rebreanu, desfăşurat on-line în 

luna noiembrie, organizat de Asociația Națională a Caselor de Cultură ale Sindicatelor din 

România (Casa de Cultură a Sindicatelor Bistrița), cu sprijinul: Ministerului Culturii, 

Centrului Județean pentru Cultură Bistrița-Năsăud, Consiliului Județean Bistrița-Năsăud, 

Primăriei Municipiului Bistrița, Palatului Culturii Bistrița, Uniunii Scriitorilor din România, 

Palatului Copiilor Bistrița, Cenaclului literar ”George Coșbuc”, Revistei ”Mișcarea literară”: 

premiul II, premiul III, două mențiuni.   

 



17 

 

Cenaclul literar Traian Brad 

 

Clubul lecturii de vacanță 

Clubul lecturii de vacanță este o activitate cu tradiție a Secției pentru copii, de aceea 

s-a organizat și în anul 2020, dar pe platforma ZOOM, nu la sediul bibliotecii. Această ediție 

a Clubului lecturii de vacanță i-a purtat pe copiii de 10-14 ani prin universul Micului Prinț, 

în două serii: 22-26 iunie, 29 iunie-3 iulie. Fiecare activitate a pornit de la un citat 

motivațional/ inspirațional din această carte, evidențiind astfel motivele pentru care cartea 

merită citită și recitită, indiferent de vârstă. Micul Prinț le-a arătat copiilor că putem învăța 

câte ceva de la tot ce ne înconjoară. Pe lângă învățăturile extrase din carte, participanții au 

aflat cele mai interesante curiozități referitoare la planete, plante, animale. Iar pornind de la 

viața scriitorului Antoine de Saint-Exupery și meseria lui de pilot, copiii au fost purtați prin 

istoria aviației, în cadrul ultimei activități. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Micul print și Universul lui 

E vremea cititului – program estival de lectură 

Ajuns la cea de-a patra ediție, Programul estival de lectură „E vremea cititului” s-a 

desfășurat anul acesta într-un spațiu nou: cortul din curtea Sediului central al bibliotecii. 

Tema acestei ediții a venit în întâmpinarea dorinței noastre de a ne revigora călătorind, 

explorând locuri spectaculoase din întreaga lume. Ioan, unul din prietenii bibliotecii, i-a 

încântat pe copii cu un jurnal de călătorie alcătuit din episoade neobișnuite, savuroase și 

amuzante, purtându-i prin locuri mai puțin explorate de europeni, precum China și Hong 

Kong. Povestea lui, spusă într-un mod amuzant, le-a plăcut copiilor și i-a determinat să se 

deschidă și să comunice. Copiii au fost dornici să scoată la lumină câte o amintire, un suvenir 

neprețuit, o fotografie expresivă, un capitol din cele mai frumoase călătorii pe care le-au 

efectuat până în prezent. Prin ochii și cuvintele povestitorilor, participanții la program au 

ajuns pe cel puțin trei continente, poposind în Thailanda, Anglia, Irlanda, SUA, Canada, Egipt, 

dar și în fermecătoarele orașe Paris, Roma, Pisa, Viena, Salzburg. Au redescoperit împreună 

și frumusețile României: Peleș, Pelișor, Zalău, Sulina, Maramureș, mai multe mănăstiri din 

nordul țării. Cei 12 participanți au călătorit pe toată perioada programului și prin paginile 

cărților, enciclopedii și romane de vacanță, atingând un total de 6519 pagini. 

 



18 

 

 
E vremea cititului 

 

Nocturna bibliotecilor 

Evenimentul naţional Nocturna bibliotecilor, ediția a XI-a, organizat sub egida 

Asociaţiei Naţionale a Bibliotecarilor şi Bibliotecilor Publice din România (ANBPR), s-a 

desfăşurat la Sediul central al Bibliotecii Judeţene „Octavian Goga” Cluj, sub sloganul 

„Rezistăm infodemiei”. Programul a debutat cu: un spectacol de teatru pentru copii susținut 

de actorii Teatrului Puck, Croitorașul cel isteț, un atelier de creativitate pentru toate vârstele 

și o lectură publică pentru adolescenți din cartea „Inocenții” a Ioanei Pârvulescu. Copiii au 

avut parte apoi de o seară a poveștilor ascultând: 

„Violetta și Rigoletto” -  Teatru Kamishibai, de Thierry Chapeau (în limba română) 

„Căsuța plină de prieteni”, de Peter Bently, Charles Fuge (în limba română) 

„Giraffes can’t dance”, de Giles Andreae (în limba engleză) 

„A császár új ruhája” - Teatru Kamishibai, de Hans Christian Andresen (în limba 

maghiară). 

Seara a continuat cu muzică, un microrecital de muzică clasică și modernă susținut de 

Cantabile Quartet și film. 

Nocturna Bibliotecilor a adus cu sine înscrieri gratuite şi mai multe expoziții: 

„Rezistăm abuzului informațional! – despre știri false și manipulare” 

„Noaptea Cărților Deschise - Bazar de noapte” 

„Fryderyk Chopin – Viața și Creația” – expoziție a Institutului Polonez București 

„Banned Books Week: September 27-October 3, 2020”/„Săptămâna cărților interzise: 

27 septembrie-3 octombrie 2020”  

„Internetul sub lupă – Cum să vezi și să nu crezi sau despre fenomenul fake news” 
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Croitorașul cel isteț, colaborare cu Teatrul Puck              Căsuța plină de prieteni 

 

Zilele Bibliotecilor de Cartier, ediția a XXIV-a 

În perioada 26-30 octombrie 2020 la sediul central al bibliotecii și la filialele de 

cartier s-a derulat cea de-a XXIV-a ediție a Zilelor Bibliotecilor de Cartier. Programul a cuprins 

activități pentru toate vârstele: ateliere de creativitate, de robotică, concursuri de cultură 

generală, ora poveștilor, teatru kamishibai, recomandări de lectură, o campanie on-line de 

promovare a lecturii prin recomandări personalizate „Spune-mi la ce te gândești, ca să-ți spun 

ce să citești! ”.  

 
Vamos a la biblioteca! 

 

Bătălia Cărților - ediţia a VII-a 

Una dintre activitățile care, în ciuda pandemiei, și-a urmat cursul din fiecare an a fost 

Concursul Național de Lectură „Bătălia Cărților” - ediţia a VII-a, secțiunea în limba română. 

Copiii și adolescenții au citit cele 8 titluri propuse din mai până în octombrie. La categoria de 

vârstă 11-13 ani au fost 50 de participanți, 32 dintre ei ajungând în finală. Datorită numărului 

mare de finaliști și pentru a putea fi respectate regulile impuse de pandemie, au fost 

organizate 4 finale mici în perioada 24-27 noiembrie. Primii doi clasați în fiecare finală mică 

au participat la Finala Mare din 4 decembrie. Juriul, din care a făcut parte și scriitorul clujean 

Alex Moldovan, a acordat 8 premii speciale: Premiul pentru cea mai bună argumentare, 

Premiul pentru popularitate, Premiul pentru cea mai bună pledoarie, Premiul pentru cel mai 

dezinvolt cititor. Premiul pentru profunzimea discursului, Premiul pentru sensibilitate, Premiul 

pentru originalitate și Premiul pentru cea mai bună fișă de lectură. Cititorul anului 2020 a 
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fost desemnată Sicobean Anca Ștefania, de la Liceul Teoretic „Avram Iancu”, iar Cartea 

anului 2020 „Noaptea despărțirii”, de Jennifer A. Nielsen: Arthur, 2018. În 11 decembrie a 

avut loc finala concursului de lectură la categoria 14-18 ani, finală în care au participat la 

dezbaterea „Convinge-mă să citesc!” 3 adolescenți. Premiul pentru Cititorul anului 2020 a 

fost câștigat de Corovei Hanna Petra, de la Colegiul de Muzică ,,Sigismund Toduță”, iar Cartea 

anului 2020 desemnată de adolescenții finaliști a fost „Înainte să fim ai voștri”, de Lisa 

Wingate, București, Editura Trei, 2018. 

     
Finala Bătăliei cărților – copii                 Finala Bătăliei cărților - adolescenți  

Activități în mediul on-line 

Pentru că nu au mai putut fi organizate fizic activități, acestea s-au mutat în mediul 

on-line. Astfel, lectura a fost promovată prin: 

• Articole pe blogul copiilor 

• Ore de poveste în limbile română, maghiară, engleză 

• Recomandări de lectură pentru toate vârstele 

• Recomandări de lectură audio prin colaborarea cu Radio Cluj 

• Interviuri și întâlniri cu scriitori  

• Expoziții virtuale conform Calendarului evenimentelor și manifestărilor 

culturale 

• Concursuri de creație literară, de cultură generală 

• Cluburi de limbi străine pentru copii 

• Clubul curioșilor Ghidușel cel istețel 

 

Întâlniri on-line cu scriitori  

Echipa American Corner a inițiat, în anul 2020, proiectul „ Întâlniri on-line cu scriitori” 

având ca scop familiarizarea elevilor cu literatura pentru copii și tineri și cu colecția de carte 

a American Corner, precum și dezvoltarea cunoștințelor lor de limba engleză. În perioada 30 

octombrie-5 noiembrie 2020, s-au organizat 3 întâlniri cu domnul Florin Bican, scriitor și 

traducător, la care au participat 51 de persoane, elevi și cadre didactice de la Colegiul 

Național “Emil Racoviță” și de la Royal School in Transylvania. 
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Întâlniri online cu scriitori-domnul Florin Bican 

 

Interviuri cu scriitori  

Au fost realizate sub forma unui interviu scris, ce a fost postat pe pagina de Facebook 

a bibliotecii. Au răspuns invitației bibliotecii: Irina Petraș, Doina Ruști, Ovidiu Pecican, Victor 

Constantin Măruțoiu, Radu Țuculescu, Florina Ilis, dar și scriitori pentru copii: Adina Rosetti, 

Ioana Chicet-Macoveiciuc, Alex Moldovan, Alex Donovici, Raluca Poenaru, Ana Rotea, 

Victoria Pătrașcu etc. 

 

  
Interviu cu scriitori-Doina Ruști                Interviu cu scriitori-Victor Măruțoiu 

 

Ora poveștilor on-line 

Derulată sub diverse denumiri: ZOOMzet de povești la bibliotecă, Storytelling Hour, 

teatru kamishibai activitatea a avut ca scop aducerea copiilor mai aproape de povești, de 

învățămintele și personajele acestora prin intermediul tehnologiei și s-a derulat în limbile 

română, engleză și maghiară. 
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                    Storytelling Hour                    ZOOMzet de povești la Filiala Grigorescu 

 

VIP-urile și cărțile lor preferate  

Au fost realizate 14 postări pe facebook avându-i în centru pe: Ana Ionesei, Doina 

Cetea, Nuami Dinescu, Igor Bergler, Hanna Bota, Marius Aciu, Cristian Grosu, Elena Ivanca, 

Ionuț Caras etc. 

 
VIP-uri și cărțile preferate 

 

Pe urmele filmului românesc 

A cuprins postări din cinematografia românească având ca tematică: Începuturile 

filmului românesc, Primele filme sonore și producțiile anilor '30-'40, Filmele anilor `50, 

Fimele anilor `60, Filmele anilor `70, Filmele anilor `80, Filmele anilor `90, Anii 2000. 
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Pe urmele filmului romanesc 

 

Scurte incursiuni în istoria locală 

A cuprins postări despre locuri cu un bogat istoric din Cluj-Napoca: Biserica Bob din 

Cluj-Napoca, Biserica Calvaria, Cinematografele de altădată ale Clujului, Parcul sportiv „Iuliu 

Hațieganu”, Biserica Luterană, Parcul central „Simion Bărnuțiu”, Grădina Botanică 

„Alexandru Borza”, Piața Gării. 

 
Incursiune în istoria locală 

 

KineDok  

Este un program de distribuție alternativă de film documentar ce s-a desfășurat prin 

difuzarea on-line, live, pe Facebook a 5 filme: Distanța dintre mine și mine (România, 2018, 

89'), Srbenka / Sârboaica (Croația, 2018, 72'), Getto Balboa (Ungaria, 2018, 90'), Central Bus 

Station / Autogara (Republica Cehă, 2018, 78'), Sahia Vintage (România, 80').  
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Kinedoc 

 

Art Mix   

O rubrică on-line despre artă ce a cuprins informații și curiozități despre artiști și 

diverse domenii ale artei: istoria artelor, urbanism, arhitectură, sculptură, pictură, design, 

modă, gravură, fotografie, muzică etc.; rubrica se adresează pasionaților de artă. S-au realizat 

postări despre: postmodernism, conceptualism, neoconceptualism, neoexpresionism, 

minimalism, senzorialism, Centru Pompidou, Harley D, Hello Kitty, Art Deco: interioare și 

ilustrații, Art Mix Moda – Haute couture, Art Mix Moda – Pret a porter, Art Mix-Ștefan Câlția, 

Art Mix – Cetăți fortificate, Art Mix – Muzeul Ermitaj.  

 
 

Art Mix 

 

Club de bricolaj on-line 

14 scurte tutoriale video de lucru manual s-au realizat și prezentat on-line: semne de 

carte haioase, iepurași din șosete, obiecte din origami, borcane decorative, obiecte realizate 

prin tehnica Book Art etc. 
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Club de bricolaj online 

 

Club on-line de lectură  

Beneficiarii clubului au fost seniorii Centrului de zi pentru vârstnici nr. 1. În cadrul 

clubului au avut loc 3 întâlniri cu 13 participanți, la care s-au discutat cărțile propuse pentru 

lectură: Fetița care se juca de-a Dumnezeu/ Dan Lungu, Sînt o babă comunistă / Dan Lungu, 

Dincolo de iarnă/ Isabel Allende. 

 

Prezentări on-line pentru liceeni  

În perioada iunie-noiembrie 2020, 105 elevi și profesori din județul Cluj au participat 

la 6 prezentări on-line dedicate liceenilor, susținute de Consilierul pentru Presă și Cultură al 

Ambasadei Statelor Unite în România, domnul Scott A. Reese, și de militari americani, 

reprezentanți ai Civil Affairs Team. Temele abordate în cadrul prezentărilor au fost diverse: 

sistemul electoral american, cariera de diplomat, sistemul de educație din Statele Unite, 

cultura și civilizația americană, relațiile Statele Unite-România, viața militară.  

 
Prezentare susținuta de domnul Scott Reese 

 

În anul 2020, Biblioteca Județeană „Octavian Goga” a continuat organizarea 

activităților de învățare pentru utilizatori: 
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Atelier de coding 

Destinat copiilor, acesta a cuprins peste 30 de activități on-line în care aceștia au 

învățat elemente de programare (noțiunea de buclă, crearea de jocuri, de povești, elemente 

de limbaj HTML - crearea unui site utilizând limbajul HTML). 

 

 
 

Ateliere de Coding 

Cititorii SMART 

Din luna noiembrie, bilunar, s-a dat startul la Filiala „Traian Brad”, clubului de 

robotică și programare „Cititorii SMART”, pentru copiii cu vârsta de 9+ ani. În cadrul a 4 

întâlniri interactive, 20 de participanți au învățat despre componentele hardware și software 

ale calculatorului, sisteme de operare, limbaje de programare. Activitatea s-a bucurat de un 

real succes și va continua și în cursul anului 2021. 

 
Cititorii Smart 
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Ateliere de robotică 

S-au derulat la sediul central al bibliotecii în perioada octombrie-noiembrie 2020, sub 

îndrumarea unuia dintre voluntarii bibliotecii. Au avut loc 6 întâlniri, activități la care au 

participat 76 de copii.  

În perioada 15 – 22 octombrie 2020 au avut loc 3 activități on-line, în cadrul inițiativei 

Meet and Code. Evenimentul de programare ROBOgirls – Trust your dreams! dedicat învățării 

fetelor în domeniul IT, a câștigat cu această ocazie o sponsorizare. Au fost achiziționați 

pentru derularea activităților organizate, 2 roboți Edison V2.0. La cele 3 sesiuni on-line, au 

participat 58 de eleve din clasele gimnaziale de la Școala „Ion Creangă”. 

    
  Club de robotica    ROBOgirls-Trust your dreams 

 

Cursul de limba engleză pentru începători, destinat adulților, a demarat în luna 

martie 2020, când au avut loc 2 activități la care s-au înregistrat 15 participanți. Datorită 

pandemiei activitățile în spațiile bibliotecii au fost sistate. 

Cu ajutorul voluntarilor bibliotecii, din luna noiembrie s-a organizat un Cerc on-line 

de limba engleză pentru adulți, nivel începător, pentru adulții care știu folosi calculatorul 

și Internetul. 6 activități cu 30 de participanți s-au derulat on-line, pe platforma Google Meet. 
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Club online de engleza 

Cluburi de limbi străine pentru copii  

Au fost organizate atât fizic cât și în mediul on-line la Filiala Zorilor. Cunoștințe de 

limba engleză și franceză au fost transferate de către personalul filialei pentru circa 150 de 

copii prin jocuri, dialog, povești și muzică. 

      
Club de limba engleza   Club de limba franceza 

 

Cursul de limba maghiară pentru adulți 

A continuat în 2020 cursul de limba maghiară pentru adulți, nivel începător și 

intermediar. Activitățile s-au desfășurat săptămânal (începători - 1 oră) sau bilunar 

(intermediari –1,5 oră) în grupuri mici, din luna martie cursul s-a mutat pe Skype. Începători, 

ianuarie-martie: 7 activități, 38 participanți. Intermediari: 14 activități, 36 participanți. 

Total: 21 activități, 74 participanți. 
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Curs de limba maghiară începători        Curs de limba maghiară intermediari 

 

Club de conversație în limba română 

În anul 2020 a fost inițiat Clubul de conversație în limba română dedicată copiilor 

de etnie maghiară cu vârsta cuprinsă între 8 și 10 ani. Este o activitate nonformală, care le 

oferă posibilitatea să-și dezvolte abilitățile de comunicare și de exprimare în limba română 

într-un mediu plăcut, în grupuri de maximum 6 participanți. Activitatea s-a derulat atât la 

bibliotecă, cât și pe platforma ZOOM. S-au derulat 8 activități la care au participat 58 de copii. 

 

 

Club de conversație 

 

Programul „Implică-te și dăruiește. Fii voluntar!” 

De la începutul anului și până la suspendarea activităților (11 martie 2020), s-au 

desfășurat activități în cadrul programului de voluntariat „Implică-te și dăruiește. Fii 

voluntar!”. 

Amintim în mod special activitățile externe derulate cu ajutorul voluntarilor: 

transportul cărților la domiciliul unei beneficiare bolnave, demararea Cercului de limbă 

engleză pentru seniori coordonat de Secția Împrumut pentru adulți, precum și a Cercului de 

conversație în limba română, destinat copiilor etnici maghiari.  5 voluntari din program au 

participat la Biblioteca Vie „Trăind în același univers”, ediția a 6-a, ocazie cu care Biblioteca 

Județeană „Octavian Goga” Cluj a pus la dispoziția cititorilor 4 „cărți vii” cu 4 povești diferite 

despre problema locuirii în Cluj-Napoca. În cadrul evenimentului s-au discutat câteva dintre 

problemele locuirii aplicate orașului nostru și s-au ascultat poveștile de viață ale unei 

persoane evacuate, ale unui chiriaș, ale unei persoane cu împrumut bancar în franci elvețieni 

și ale unei persoane care a pierdut locuința socială unde locuia cu chirie. Acțiunea a fost 

realizată în cadrul Săptămânii Naționale a Voluntariatului 2020, eveniment care de 19 ani 

promovează și sărbătorește inițiativele de voluntariat din toată țara. 

Cu această ocazie s-a lansat un Punct de Informare dotat cu cărți (21 de volume), 

jocuri și pliante informative, pentru activități legate de Obiectivul de Dezvoltare Durabilă 

(ODD) 11: Dezvoltarea orașelor și a așezărilor umane pentru ca ele să fie deschise tuturor, 

sigure și durabile. 
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Biblioteca vie - Trăind în același univers 

 

Cursul gratuit de antreprenoriat social ṣi management de proiect pentru tineri 

(14-20 de ani) „Provoacă viitorul: fii antreprenor!” 

Demarat în anul 2015, cu sprijinul financiar al Ambasadei Statelor Unite ale Americii 

în România, cursul de antreprenoriat social ṣi management de proiect pentru tineri între 14 

ṣi 20 de ani, cuprinși sau nu într-o formă de învățământ, „Provoacă viitorul: fii 

antreprenor!”/„Challenge the Future: Be an Entrepreneur!” s-a desfășurat on-line în anul 

2020. La cele două serii ale cursului gratuit, organizate de echipa American Corner, în 

perioada 9-20 noiembrie 2020, au participat 47 de tineri, cei 34 de absolvenți reușind să 

implementeze 8 proiecte comune cu caracter social.  

 
Cursul gratuit de antreprenoriat social 
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  F. Previzionarea evoluției economico-financiare a instituției, cu o estimare a resurselor 

financiare ce ar trebui alocate de către autoritate, precum și a veniturilor instituției ce pot fi 

atrase din alte surse 

1. Proiectul de venituri și cheltuieli pentru următoarea perioadă de raportare. 

Nr.  

crt. 

Indicatori UM Realizat 

2020 

Buget 

propus 

2021 

0 1 2 3 4 

1 Venituri totale, d.c. Mii lei 7231.63 10015.50 

1.1 Subvenții/alocații Mii lei 7054.46 9903.79 

 d.c cheltuieli de personal Mii lei 5482.56 6289.83 

1.2 Venituri proprii Mii lei 60.41 70.00 

1.3 Sponsorizări Mii lei - - 

1.4 Alte surse Mii lei 116.76 41.71 

2 Cheltuieli totale, d.c. Mii lei 7162.10 10015.50 

2.1 Cheltuieli de personal Mii lei 5482.56 6289.83 

2.2. Bunuri și servicii, d.c. Mii lei 1473.03 2391.56 

2.2.1 Cheltuieli efectuate în cadrul raporturilor 

contractuale, altele decât contractele de 

muncă (drepturi de autor, drepturi conexe, 

contracte și convenții civile) 

Mii lei 

39.70 - 

2.3 Alte cheltuieli (vărsăminte pentru 

persoane cu ne cu handicap neangajate) 

 
67.24 71.19 

2.4 Cheltuieli de capital Mii lei 99.57 1262.92 

 

 

Menționăm că la capitolul cheltuieli de capital am inserat cheltuielile necesare 

adaptării accesului pentru persoane cu handicap pe intrarea principală, conform 

sentinței civile nr. 1511/11.03.2020 pronunțată de Judecătoria Cluj-Napoca în dosarul 

11165/211/2019, menținută prin Decizia civilă nr. 1421/A/03.11.2020, definitivă. De 

asemenea la momentul depuneri proiectului de buget nu existau prevederi legislative cu 

privire la cheltuielile de personal.  

2. Nr. de beneficiari estimați pentru următoarea perioadă de management 

În condițiile lipsei de predictibilitate a situației pandemiei la nivel global estimăm ca 

și în anul 2021 să se înregistreze o scădere a numărului de utilizatori ai bibliotecii, astfel o 

cifră realistă ce se poate avansa este de cca. 36.000 de utilizatori pentru anul 2021. Aici ne 

referim numai la cititorii ce au permis de bibliotecă, cei care intră la activitățile on-line sunt 

contorizați, parte dintre ei nefiind utilizatori ai bibliotecii cu permis de intrare, iar includerea 

lor în statistici ar altera viitoare comparații. 

3. Analiza programului minimal realizat 

Programul minimal s-a realizat integral, chiar dacă unele activități s-au desfășurat 

exclusiv on-line, iar fondurile au fost asigurate majoritar din subvenții de către Consiliul 

Județean Cluj. 

PARTEA II: 
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    (Opțional) 

    Propuneri privind modificarea și/sau completarea clauzelor contractuale, formulate, după 

caz, în baza prevederilor art. 39 alin. (3) din ordonanța de urgență. 

 

Sorina Stanca 

manager 

 

Notă:  

Fotografiile provin din arhiva foto a bibliotecii și sunt sub licența CC BY-SA 

 


