HOTĂRÂRE
privind aprobarea caietului de obiective, regulamentului de organizare și desfășurare a
concursului de proiecte de management, condițiile de participare la concurs și bibliografia
pentru Biblioteca Județeană „Mihai Eminescu” Botoșani, instituție publică de cultură aflată în
subordinea Consiliului Județean Botoșani
Consiliul Judeţean Botoşani, întrunit în şedinţă ordinară în data de 31.03.2021 ,
analizând Referatul de aprobare al Președintelui Consiliului Județean Botoșani nr. 5148
din 24.03.2021 privind aprobarea caietului de obiective, regulamentului de organizare și desfășurare
a concursului de proiecte de management, condițiile de participare la concurs și bibliografia pentru
Biblioteca Județeană „Mihai Eminescu” Botoșani, instituţie publică de cultură aflată în subordinea
Consiliului Judeţean Botoşani,
văzând - Raportul de specialitate al Direcției Buget – Finanțe nr. 5149 din 24.03.2021;
- Avizul comisiei pentru activități economice, buget, finanțe, administrarea domeniului public
și privat al județului, servicii publice și agricultură;
- Avizul comisiei pentru învățământ, sănătate, familie, muncă și protecție socială, culte,
activități social-culturale, sportive, tineret și agrement,
în conformitate cu prevederile art. 4 alin.(1), art. 6 alin. (1) lit. a), art. 7 alin. (1), art.9 lit. a),
art.11 și art. 12 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.189/2008 privind managementul
instituțiilor publice de cultură, cu modificările și completările ulterioare și anexele nr. 1 și nr.3 din
Ordinul Ministrului Culturii nr. 2799/2015,
în temeiul art.173 alin.(1) lit. d), f) și alin.(5) lit. d) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța
de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările
ulterioare,
h o t ă r ă ș t e:
Art.1 Se aprobă Caietul de obiective pentru asigurarea managementului Bibliotecii Județene
„Mihai Eminescu” Botoșani, conform anexei nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2 Se aprobă Regulamentul de organizare și desfășurare a concursului de proiecte de
management pentru Biblioteca Județeană „Mihai Eminescu” Botoșani, conform anexei nr.2, care
face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.3 Se aprobă condițiile de participare la concurs și bibliografia pentru concursul de proiecte de
management la Biblioteca Județeană „Mihai Eminescu” Botoșani, conform anexei nr.3 care face parte
integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4 Termenul de depunere a proiectului de management, pentru următorii 4 ani, în cazul
managerului instituției publice de cultură prevăzută la art. 1 este data de 23.04.2021.
Art.5 Președintele Consiliului Județean Botoșani asigură ducerea la îndeplinire a prevederilor
prezentei hotărâri prin direcțiile din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Botoșani și
managerul instituției publice de cultură menționată.
Președinte,
Doina -Elena Federovici

Botoşani,
Nr. 81 din 31.03.2021

CONTRASEMNEAZĂ,
Secretar general al judeţului,
Marcel - Stelică Bejenariu

Anexa nr. 1
La Hotărârea Consiliului Judeţean
Botoșani Nr. 81 / 31.03.2021

CAIETUL DE OBIECTIVE
pentru concursul de proiecte de management organizat de
Consiliul Județean Botoșani pentru
Biblioteca Județeană „Mihai Eminescu” - Botoșani
Perioada de management este de 4 ani începând cu data semnării contractului de management

I. Tipul instituţiei publice de cultură, denumită în continuare instituţia: Biblioteca Județeană
„Mihai Eminescu” – Botoșani.
În temeiul prevederilor din Legea nr. 334/2002 privind bibliotecile, republicată, cu
modificările și completările ulterioare, Biblioteca Județeană „Mihai Eminescu” – Botoșani
funcţionează în subordinea Consiliului Județean Botoșani ca bibliotecă de drept public, cu
personalitate juridică.
Finanţarea Bibliotecii Județene „Mihai Eminescu” Botoșani se realizează prin alocații bugetare
acordate de la bugetul propriu județean.
Conform actului de înfiinţare/organizare, obiectivele instituţiei sunt următoarele:
− diversificarea ofertei culturale şi satisfacerea cerinţelor exprimate de membrii
comunităţii prin proiectarea şi derularea unor programe culturale care definesc
biblioteca drept centru multicultural;
− studii şi cercetări ştiinţifice de înaltă ţinută academică având ca rezultat remarcabil
volumul "Studii eminescologice. Études sur Eminescu. Eminescu Studies. Eminescu
Studien", cu apariție anuală, singura publicaţie serială actuală de cercetări
eminescologice din România; Catalogul „Fondului documentar Eminescu” – vol.1,2,3;
Monografia Bibliotecii Judeţene “Mihai Eminescu”;
− Susținerea unui dialog de înaltă ținută între grupuri și indivizi în cadrul dezbaterilor,
colocviilor, simpozioanelor, evenimentelor culturale organizate în scopul asumării
rolului bibliotecii ca spațiu al comunicării
− participarea la procesul de informare, educare permanentă și dezvoltarea spirituală a
comunității;
− încurajarea creativității și facilitarea comunicării în cadrul comunității;
− consolidarea statutului de for multicultural și model de conviețuire interetnică;
− diversificarea şi creşterea calităţii serviciilor de bibliotecă având drept scop atragerea
la lectură – vizite bibliotecă;
− punerea în valoare a patrimoniului bibliotecii, prin participarea la conferinţe și
simpozioane definește biblioteca drept spaţiu al comunicării şi contactelor;
− Achiziţionarea unităţilor de bibliotecă asigură continuitatea colecţiilor, caracterul
enciclopedic, impunerea criteriului valoric al informaţiei, menţinerea echilibrului între
cererea utilizatorilor şi oferta instituţiei;
− Mediatizarea permanentă a instituţiei în mass media locală şi naţională;
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− Promovarea patrimoniului bibliotecii şi a rolului ei în comunitate prin materiale de
promovare;
− Dezvoltarea relaţiilor cu utilizatorii pe baza unui parteneriat activ;
− Utilizarea tehnologiei moderne în catalogarea, clasificarea şi diseminarea informaţiei,
cu accesul gratuit pentru utilizatori la toate serviciile informatice;
− Studierea permanentă a necesităţilor de lectură, a pieţei informaţionale, satisfacerea
publicului utilizator;
− Formarea şi perfecţionarea bibliotecarilor ca proces continuu;
− Sprijinirea bibliotecilor publice prin asistenţă profesională de specialitate.
II. Misiunea instituţiei.
Biblioteca Judeţeană "Mihai Eminescu" Botoşani are misiunea de informare, studiu, educaţie,
lectură si recreere a utilizatorilor săi, oferind acces liber, gratuit și nediscriminatoriu la informaţie şi
cunoaştere prin baza de date și colecţiile proprii.
III. Date privind evoluţiile economice şi socioculturale specifice comunităţii în care instituţia
îşi desfăşoară activitatea:
Implementarea economiei de piață, restructurarea întreprinderilor, dezvoltarea inițiativei
private au dus la necesitatea reprofilării populației, astfel, interesul pentru cărțile de specialitate,
îndeosebi informatică, management, drept, economie au crescut, iar cerințele pentru beletristică au
scăzut.
Cadrul general al județului Botoșani se individualizează prin următoarele caracteristici:
− populația activă reprezintă 72% din totalul populației și este distribuită, în
principal, după cum urmează: 18,1% în industrie; 53,9% în agricultură; 10,9%
în comerț și prestări servicii; 4,85% în învățământ; 3,5% în sănătate.
− agricultura reprezintă principala ramură economică a județului și concentrează
cea mai mare parte a forței de muncă, iar 80% din suprafața totală a județului o
reprezintă suprafața agricolă, cu 63% din populație trăind în mediul rural.
− lipsa formelor de relief caracteristice unui turism de anvergură (munte, mare) a
făcut ca turismul existent în județ să se asocieze mai mult factorului cultural. În
județ există un numar mare de biserici, mănăstiri și schituri, unele datând de la
începutul secolului XIV, obiective de un real interes turistic, precum și clădiri
cu personalitate arhitectonică, rămase intacte.
În condițiile unor schimbări rapide, care marchează viața individului sub toate aspectele ei,
implicarea bibliotecii în construirea personalității, prin dezvoltarea aptitudinilor și abilităților privind
utilizarea calculatorului devine parte integrantă a modernizării instituției și condiția menținerii
credibilității acesteia.
Urmărind statisticile anuale, chiar dacă sunt neajunsuri în serviciile bibliotecii putem constata
că noua eră, cea a calculatoarelor, nu a influențat tragic interesul publicului pentru carte. Numărul de
utilizatori activi înscriși conform statisticii de la sfîrșitul anului 2020 era de 27.600, iar frecvența totală
era de 225.000. Peste jumătate dintre utilizatori sunt elevi și studenți, ei fiind cei mai interesați de
lectură, dar toate categoriile sociale și de vârstă beneficiază de serviciile oferite de instituție
În ceea ce privește baza informațională, Biblioteca Județeană „Mihai Eminescu” - Botoșani
și-a adaptat permanent politica de completare a colecțiilor la interesele de lectură și informare ale
beneficiarilor.
Schimbările produse în peisajul economic, social și cultural al comunității și-au pus amprenta
asupra strategiei de dezvoltare a instituției de la achiziția de carte până la programe de lucru cu
beneficiarii spre a permite acestora să acceadă neîngrădit la informare și documentare.
La nivelul județului Botoșani funcționează un număr de 71 de biblioteci publice din care 1
bibliotecă municipală, 5 biblioteci orășenești, 65 de biblioteci comunale, pentru care Biblioteca
Județeană „Mihai Eminescu” - Botoșani este, prin lege, mentor profesional.
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Achiziția permanentă de unități de bibliotecă, diversitatea si complexitatea programelor si
proiectelor culturale pliate pe nevoile de învățare și petrecere a timpului liber ale utilizatorilor,
informatizarea serviciilor au avut ca rezultat atât creșterea constantă a publicului cât și a prestigiului
bibliotecii.
IV. Dezvoltarea specifică a instituţiei
Documente de referinţă, necesare analizei:
- organigrama şi regulamentul de organizare şi funcţionare ale instituţiei - prevăzute în anexa nr. 1;
- statul de funcţii al instituţiei - prevăzut în anexa nr. 2;
- bugetul aprobat al instituţiei - pe ultimii ani de management - prevăzut în anexa nr. 3.
4.1. Scurt istoric al instituţiei, de la înfiinţare până în prezent
Biblioteca Judeţeană "Mihai Eminescu" Botoşani instituţie de distinsă ţinută culturală, fondată
în 1882, serveşte, de peste un secol, interesele de informare, studiu, educaţie, lectură si recreere ale
utilizatorilor săi, oferind acces liber, gratuit si nediscriminatoriu la informaţie şi cunoaştere prin baza
de date si colecţiile proprii.
Prima clădire care a găzduit biblioteca a fost cea care a aparținut Școlii nr. 1 de băieți
Marchian, iar primul bibliotecar a fost învățătorul V. Nădejde.
Biblioteca publică a fost înființată prin Hotărârea Consiliului Municipal din data de 18 martie
1882. Inaugurarea, ce a constituit un motiv de mare bucurie în presa vremii a avut loc la data de 14
noiembrie 1882.
Denumirea actuală de Biblioteca Județeană „Mihai Eminescu” – Botoșani datează din
noiembrie 1982, atunci când și-a serbat centenarul și a fost acordată prin decret prezidențial.
Sediul central al Bibliotecii Județene „Mihai Eminescu” - Botoșani se află în clădirea fostei
filiale a Băncii Naționale Române.
În prezent, caracterul enciclopedic al fondului se realizează în mod sistematic, prin constituirea
și dezvoltarea colecțiilor ce includ informații din toate domeniile reprezentative ale cunoașterii umane.
Acestea pot fi consultate într-un spațiu modern, compus din numeroase secții și filiale
specializate: sala de lectură, secție de împrumut pentru copii, secție de împrumut pentru adulți, trei
filiale de cartier, două filiale în străinătate, secția de limbi străine, mediateca-biblioteca de artă, secția
de periodice, biblioteca etniilor, cabinetul de numismatică și filatelie, filiala Penitenciar, centrul de
informare turistică, centrul de informare comunitară, secția informatică, biblioteca Eminescu – fond
documentar Eminescu – donația Ion C. Rogojanu, fond Nicolae Iorga, colecții speciale, fond
tradițional.
Colecțiile bibliotecii sunt formate din următoarele categorii de documente: cărți, publicații
seriale, manuscrise, documente cartografice, partituri muzicale, documente audio-video, documente
grafice, documente electronice.
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4.2. Criterii de performanţă ale instituţiei în ultima perioadă de management

PRINCIPALII INDICATORI DE PERFORMANTA IN PERIOADA 01.11.2016 - 31.12.2020
Indicatori de performanţă

9.
10.

Cheltuieli pe vizită la bibliotecă
(alocatii bugetare + venituri - cheltuieli
de capital)/nr. de vizite la biblioteca
Fonduri nerambursabile atrase (lei)
Număr de activităţi educaţionale
Număr de apariţii media (fără
comunicate de presă)
Număr de beneficiari neplătitori (activi
+ ocazionali)
Număr de beneficiari plătitori
Numar programe specifice: vizite la
biblioteca,vizite virtuale site, web 2.0,
participanti expozitii etc.
Număr de expoziţii / Număr de
reprezentaţii / Frecvenţa medie zilnică
Număr de proiecte/acţiuni culturale
Venituri proprii din activitatea de bază

11.

Venituri proprii din alte activităţi

1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.

Aprob.

Realiz.

Aprob.

Realiz.

Aprob.

Realiz.

Aprob.

Realiz.

Aprob.

Realiz.

2016

2016

2017

2017

2018

2018

2019

2019

2020

2020

8.91

8,79

7,37

7,21

9,35

8,03

9, 91

8, 71

9,64

11,62

-

-

-

-

-

-

-

-

-

17

40

106

206

107

232

108

250

109

121

6.566

7.288

43.000

43.945

43.200

44.394

43.200

47.594

43.400

27.600

280.312

278.400

225.000

453

151

Nu este cazul

Nu se aplică în cazul bibliotecilor
46.000

46.353

278.100

279.208

278.200

279.412

278.300

Nu se aplică în cazul bibliotecilor
24

61

145

402

147

430
Nu este cazul
Nu este cazul

4

149

152

Aprob.
01.11-31.12.
2016

numărul de proiecte culturale
proprii:
activităţi/manifestări cultural
artistice pe sectii / filiale
studii/cercetări/activităţi de
documentare/monografii
numar programe specifice: vizite
la biblioteca,vizite virtuale site,
web 2.0, participanti expozitii
evidenta patrimoniului:
inregistrari catalografice in sistem
automatizat
număr de utilizatori activi
numar de aparitii in presa (locala,
nationala)
materiale de promovare (afise,
pliante, flayere, bannere, articole,
stiri
parteneriate/protocoale
realizarea unor studii vizând
cunoaşterea categoriilor de
beneficiari, a asteptarilor
acestora, sondaje
perfecţionarea personalului,
numărul de angajaţi care au urmat
diverse forme de perfecţionare

PRINCIPALII INDICATORI CULTURALI IN PERIOADA 01.11.2016 - 31.12.2020
Realiz.
Aprob.
Realiz.
Aprob.
Realiz.
Aprob.
01.11-31.12.
2017
2017
2018
2018
2019
2016

Realiz.
2019

Aprob.
2020

Realiz.
2020

4

4

27

27

27

27

27

27

27

20

24

42

145

402

147

430

149

453

151

152

0

0

25

25

25

25

25

25

25

12

46.000

46.353

278.100

279.208

278.200

279.412

278.300

280.312

278.400

225.000

480.000

482.828

481.000

485.398

481.200

485.431

481.200

487.175

484.000

484.308

26.400

26.491

26.600

26.681

26.700

26.890

26.800

27.400

27.000

27.600

17

40

106

206

107

232

108

250

109

121

19

25

120

133

125

145

130

155

135

135

17

20

110

112

115

155

120

136

125

63

0

1

4

4

4

4

4

4

4

4

0

2

10

10

27

27

10

10

10

5

5

4.3. Scurtă descriere a patrimoniului instituţiei (sediu, spaţii, dotări etc.)
Ținând cont de principiile moderne aplicate în biblioteconomie, biblioteca a avut în vedere
permanent crearea unui ambient cât mai plăcut și a unui acces cât mai facil al utilizatorilor la toate
resursele sale.
În același timp s-a acordat o importanță deosebită gestionării corecte a resurselor
informaționale (unități de bibliotecă – pe suport clasic și electronic), precum și dotarea tuturor
secțiilor cu tehnologie informatică (computere, videoproiectoare etc.).
SITUAŢIA SPAŢIILOR 2020
Denumirea
Sediul nou
Sediul vechi
Filiala nr. 1
Filiala nr. 2
Filiala nr. 3
Mediatecă.
Biblioteca de limbi străine.

Suprafaţă
(m.p.)
Calea Naţională nr. 64
990,00
Calea Naţională nr. 62
588,33
Primăverii nr. 25
180,00
Griviţa nr. 57
135,00
Al. Pacea nr. 7
40,00
Unirii nr. 10
216,09
Amplasament

Proprietate / chirie
spaţiu domeniu public dat în administrare
contract închiriere SC NORD PROIECT SA
Botoşani
spaţiu domeniu public dat în administrare
contract închiriere SC LOCATIVA SA Botoşani
contract închiriere Şcoala nr. 16 Botoşani
spaţiu domeniu public dat în administrare

4.4. Lista programelor şi proiectelor desfăşurate în ultima perioada de management
Nr.
DENUMIREA PROGRAMULUI
crt.
Anul 2016 – 01.11.2016-31.12.2016

Scurta descriere a programului

Nr. Proiecte in
cadrul programului

Diversificarea ofertei culturale şi creşterea calităţii serviciilor de bibliotecă
Activități culturale dedicate României

3.

“Ziua Naţională a României” “Ziua
Constituţiei”
2016 Aniversări / Comemorări calendar cultural
național/internațional
”Biblioteca - parte din viața ta”

4.

Activitate permanentă de achiziții

Acces la cultură pentru toți utilizatorii

1.
2.

Educatie permanentă
Cunoașterea culturii naționale și universale

Educație permanentă; promovarea cărții; promovarea bibliotecii;
educație estetică; relații internaționale; accesul la cultură al
utilizatorilor din categoriile defavorizate
Achiziţionarea unităţilor de bibliotecă și a bazei tehnice necesare utilizării tehnologiei moderne

5 proiecte
12 proiecte

6 proiecte

1 proiect
Total 4 programe

Nr.
DENUMIREA PROGRAMULUI
crt.
Anii 2017 -2019

Scurta descriere a programului

Nr. Proiecte in
cadrul programului

Diversificarea ofertei culturale şi creşterea calităţii serviciilor de bibliotecă
1.

“Zilele Eminescu” - ”Ziua Culturii
Nationale”

Manifestări culturale diverse dedicate nașterii poetului national
Mihai Eminescu

7 proiecte/an

2.

„Timpul Unirii”

4 proiecte/an

3.

„Rendez-vous Francophonie”

Manifestări culturale dedicate Unirii Principatelor Romane din
1859
Manifestări culturale dedicate Francofoniei

4.

“Arta cum laudae”

5 proiecte/an

5.

“Ziua Europei este ziua ta!”

Cunoașterea operei muzicale; educație artistică; promovarea
tinerelor talente
Educație permanentă în context european

6.

2017 Anul Internaţional de Turism
Durabil pentru Dezvoltare
2018: Anul european al
patrimoniului cultural

3 proiecte/an

6 proiecte/an
3 proiecte/an

2019: Anul european pentru
Combaterea Fenomenului Bullying
7.

“Ziua internaţională a copilului”

Manifestări culturale dedicate copiilor

6 proiecte/an

8.

“Salonul artelor”

Educație estetică; promovarea bibliotecii

4 proiecte/an
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9.

2017-2019 Zile Internaționale –
conform (UNESCO, UNICEF)

Educatie permanenta

7 proiecte/an

10.

“Ziua Naţională a României”
“Ziua Constituţiei”
Anul Centenarului Marii Uniri
1918-2018
“Interferenţe culturale”

Activități culturale dedicate României

5 proiecte/an

Integrarea culturii române în spiritualitatea universală

5 proiecte/an

Aniversări /Comemorări 2017 -2019
calendar cultural
național/internațional

Educatie permanentă
Cunoașterea culturii naționale și universale

8 proiecte/an

11.

12.

Studii şi cercetări ştiinţifice
13.

“Zilele Eminescu”

14.

15.

“Ziua internaţională a
bibliotecarului”
“Ziua municipiului Botoşani”
“Nordul cultural”

16.

“Biblioteca vie”

17.

“Sărbătoarea lecturii”
Lifelong Learning (LLL)
”Botoșani – conviețuire
multiculturală”

18.

Manifestări culturale diverse dedicate poetului național Mihai
Eminescu
Promovarea bibliotecii, a bibliotecarilor și a orașului Botoșani

10 proiecte/an
7 proiecte/an

Promovarea patrimoniului bibliotecii; educație estetică; acces la
cultură
Promovarea bibliotecii; educația estetică; promovarea cărții

4 proiecte/an

Educatie permanenta

5 proiecte/an

Cunoașterea patrimoniului cultural și a personalităților botoșănene

5 proiecte/an

3 proiecte/an

4 proiecte/an

Dezvoltarea relaţiilor cu utilizatorii
19.

Utilizarea tehnologiei moderne în
biblioteca „Be safe online”

Utilizarea intr-un mod sigur si responsabil a tehnologiei online

20.

“BiblioVacanţa”

Cursuri gratuite oferite utilizatorilor pe perioada vacanței de vară

21.

”Comunitate creativă”

Promovarea bibliotecii;
Relații naționale și internaționale

15 proiecte/an
2 proiecte/an

Sprijinirea comunităților românești din diaspora
Relații internaționale; Accesul la cultura română al utilizatorilor din
diasporă
Sprijinirea comunităților românești din diaspora

6 proiecte/an

Prezentarea bibliotecii și a resurselor de care pot beneficia
utilizatorii
24. “Nocturna bibliotecilor”
Manifestare pro-lectură și eveniment de promovare națională a
culturii
25. ”Biblioteca - parte din viața ta”
Educație permanentă;
promovarea cărții; promovarea bibliotecii; educație estetică; relații
internaționale; accesul la cultură al utilizatorilor din categoriile
defavorizate
Achiziţionarea unităţilor de bibliotecă și a bazei tehnice necesare utilizării tehnologiei moderne

6 proiecte/an

22.

„România mea”

Mediatizarea permanentă a instituţiei
23.

„Biblioteca acum”

2 proiecte/an
6 proiecte/an

26.

Activitate permanentă de achiziții

Acces la cultură pentru toți utilizatorii

27.

„Biblioteci-Bibliotecari”.

Relații cu organizații/ biblioteci publice naționale și internaționale;
7 proiecte/an
perfecționare profesională
TOTAL 2017 - 2019 - 27 programe/an

Nr.
DENUMIREA PROGRAMULUI
crt.
Anul 2020

Scurta descriere a programului

1 proiect/an

Nr. Proiecte in
cadrul programului

Diversificarea ofertei culturale şi creşterea calităţii serviciilor de bibliotecă
1. “Zilele Eminescu” ”Ziua Culturii Nationale”

Manifestări culturale diverse dedicate nașterii poetului national
Mihai Eminescu

8 proiecte

2.

„Timpul Unirii”

Manifestări culturale dedicate Unirii Principatelor Romane din
1859

5 proiecte

3.

“Arta cum laudae”

Cunoașterea operei muzicale; educație artistică; promovarea
tinerelor talente

5 proiecte
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4.

“Ziua Europei este ziua ta!”

Educație permanentă în context european

5.

“Ziua internaţională a copilului”

Manifestări culturale dedicate copiilor

5 proiecte

6.

“Salonul artelor”

Educație estetică; promovarea bibliotecii

4 proiecte

7.

2020 „Zile Internaționale”
conform
(UNESCO, UNICEF)
2020 Aniversări /Comemorări
calendar cultural
național/internațional

Educatie permanenta

9 proiecte/

Educatie permanentă
Cunoașterea culturii naționale și universale

8 proiecte

Manifestări culturale diverse dedicate poetului național Mihai
Eminescu

3 proiecte

Promovarea bibliotecii, a bibliotecarilor și a orașului Botoșani

2 proiecte

Promovarea patrimoniului bibliotecii; educație estetică; acces la
cultură
Promovarea bibliotecii; educația estetică; promovarea cărții

2 proiecte

Educatie permanenta

5 proiecte

Utilizarea intr-un mod sigur si responsabil a tehnologiei online

4 proiecte

8.

1 proiect

Studii şi cercetări ştiinţifice
9.

“Zilele Eminescu”

Promovarea patrimoniului bibliotecii
10.
“Ziua internaţională a
bibliotecarului”
“Ziua municipiului Botoşani”
11.
“Nordul cultural”
12.

“Biblioteca vie”

13.

“Sărbătoarea lecturii”
Lifelong Learning (LLL)

5 proiecte

Dezvoltarea relaţiilor cu utilizatorii
14.

Utilizarea tehnologiei moderne
în biblioteca

Prezentarea bibliotecii și a resurselor de care pot beneficia
utilizatorii
16.
“BiblioVacanţa”
Cursuri gratuite online oferite utilizatorilor pe perioada vacanței de
vară
17.
”Biblioteca - parte din viața ta”
Educație permanentă;
promovarea cărții; promovarea bibliotecii; educație estetică; relații
internaționale; accesul la cultură al utilizatorilor din categoriile
defavorizate
Achiziţionarea unităţilor de bibliotecă și a bazei tehnice necesare utilizării tehnologiei moderne
15.

„Biblioteca acum”

5 proiecte
15 proiecte
5 proiecte

18.

Activitate permanentă de
achiziții

Acces la cultură pentru toți utilizatorii

19.

„Biblioteci-Bibliotecari”.

Relații cu organizații/ biblioteci publice naționale și internaționale;
perfecționare profesională

7 proiecte

20.

“Ziua Naţională a României”
“Ziua Constituţiei”

Activități culturale dedicate României

4 proiecte

1 proiect

TOTAL 2020 - 20 programe

* Programele/proiectele culturale se încadreaza în bugetul anual al instituției aprobat de Consiliul Județean
Botoșani, neavând în clasificația bugetară articol distinct pentru acestea.
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4.5. Programul minimal realizat în perioada de management nov.2016-dec.2020
Nr.
crt.

DENUMIREA
PROGRAMULUI

Scurta descriere a
programului

Nr. Proiecte in
cadrul
programului
propus/realizat

Denumirea proiectului

Propus
Realizat
Buget per program Buget per program
(lei)
(lei)
01.11.2016
01.11.2016
31.12.2016
31.12.2016

Anul 2016 – 01.11.2016-31.12.2016
Diversificarea ofertei culturale şi creşterea calităţii serviciilor de bibliotecă
Manifestări culturale diverse
Expoziţie de carte, expoziţie de numismatică, filatelie, cartofilie
"La mulți ani", Românie - Țara mea de dor – moment artistic
"Ce-ti doresc eu tie, dulce Romanie!" – spectacol, expoziții
1 Decembrie: Totul despre ziua naţională a României – colocviu, expoziții diverse
Unirea – simbol al intregirii neamului romanesc
„Cinste lor, cinste lor românilor” – recital de poezie patriotică
6. 2016 Aniversări
Educatie permanentă
2 proiecte “7 Noiembrie – Ziua Internationala a Victimelor Comunismului” - colocviu
/Comemorări Cunoașterea culturii naționale și
propuse/ 7 ”16 Noiembrie - Ziua Patrimoniului Mondial UNESCO din Romania” - expoziții
calendar cultural
universale
proiecte Mihail Sadoveanu(1880-1961)- scriitor
național/internațional
realizate Petre Tutea (1902-1991)- eseist, filosof
Hortensia Papadat Bengescu (1876-1955)- scriitoare
“Petre Tutea...in memoriam” - expoziție de carte
Ziua Internaţională a Drepturilor Omului
7. ”Biblioteca - parte din
Educație permanentă;
6 proiecte Editarea de materiale de marketing, publicitate si promovare a instituţiei
viața ta”
promovarea cărții; promovarea
propuse Emisiuni radio Tv
bibliotecii; educație estetică;
/27 proiecte Biblio.Book.Botoşani.Networking (BBB Networking). Interconectarea bibliotecilor
relații internaționale; accesul la
realizate publice din judeţul Botoşani. Necesar tehnic. Calendar operaţional.
cultură al utilizatorilor din
WebBiblioteca - www.bibliotecabotosani.ro
categoriile defavorizate
E-biblioteca. Servicii exterioare oferite în format electronic (email, newsletter, etc.
Rețele de socializare (Facebook, Twiter)
Ștefan Cervatiuc – 75 – moment aniversar, lansare de carte
Lansare de Carte – Vasile Iftime
Carnavalul toamnei – spectacol și expoziții diverse
Pacea văzută prin ochi de copil – colocviu, expozitii diverse
„Traditiile locale în portofoliul biliotecilor publice” – întîlnirea metodică
„Cum m-am trezit adolescent” – cenaclu literar
„E vremea colindelor” - spectacol de colinde
Tradiţii de sărbători la români şi la alte popoare - specatcol, expozitii diverse
Achiziţionarea unităţilor de bibliotecă și a bazei tehnice necesare utilizării tehnologiei moderne
5.

8.

“Ziua Naţională a
României”
“Ziua Constituţiei”

Activități culturale dedicate
României

Activitate permanentă de Acces la cultură pentru toți
achiziții
utilizatorii

5 proiecte
propuse / 7
proiecte
realizate

2.000

2.000

2000

2000

2.000

2.000

1 proiect Achiziţie de unităţi de bibliotecă si tehnologie modernă necesare utilizării și dezvoltării
propus / realizat serviciilor de bibliotecă

40.000

40.000

Total

46.000

46.000
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Nr.
crt.

DENUMIREA
PROGRAMULUI

Scurta descriere a
programului

Nr. Proiecte in
cadrul
programului

Denumirea proiectului

Propus
Buget per
program
(lei)
2017

Realizat
Buget per
program
(lei)
2017

2.000

2.000

1.000

1.000

1.000

1.000

5.000

5.000

5.000

5.000

1000

1000

2.500

2.500

Diversificarea ofertei culturale şi creşterea calităţii serviciilor de bibliotecă
21. “Zilele Eminescu” ”Ziua Culturii
Nationale”

Manifestări culturale diverse
dedicate nașterii poetului
national Mihai Eminescu

7 proiecte/an -

22. „Timpul Unirii”

Manifestări culturale
dedicate Unirii Principatelor
Romane din 1859

4 proiecte/an

23. „Rendez-vous
Francophonie”

Manifestări culturale
dedicate Francofoniei

3 proiecte/an

24. “Arta cum laudae”

Cunoașterea operei
muzicale; educație artistică;
promovarea tinerelor talente

5 proiecte/an

25. “Ziua Europei este ziua Educație permanentă în
ta!”
context european

6 proiecte/an

26. 2017 Anul Internaţional
de Turism Durabil
pentru Dezvoltare
27. “Ziua internaţională a Manifestări culturale
copilului”
dedicate copiilor

3 proiecte/an

6 proiecte/an

-

Cenaclul literar artistic “Portretul artistului în tinerețe”
Vizită ghidată la “Fondul documentar Mihai Eminescu” – donația Ion C.
Rogojanu
Expoziție de numismatică, filatelie, cartofilie “Eminescu” în cadrul
Cabinetului de Numismatică și Filatelie
”Mihai Eminescu, românul absolut”
Eminescu - sinteză a culturii române
"Vibratia marelui poet"
Expozitia REVEDERE
Expoziţie de carte, filiatelie, numismatică şi medalistică
"Zimbrul si Vulturul" - sarbatoarea Unirii Principatelor Române
Ecoul Unirii Principatelor Române în memoria posteritatii
Mica Unire - primii pasi spre România
Curs de limbă și cultură franceză
La Francophonie – expozitie de carte/numismatică franceză
Simpozion „Canada din inima mea”
Audiţii muzicale, vizionare filme documentare/artistice
"Porni Luceafărul" - concurs național de artă plastică
Trecutul de ieri, povestea de azi – Cenaclul Junimea
Botosaniul muzical
Mânuțe hărnicuțe - atelier de creație
Simpozion: “Botoşani – valori europene”
Expoziţii de carte şi pictura
„Europa MAI aproape 9”
„Europa la noi acasă”
Europa între mit și realitate
10 ani de la aderarea României la Uniunea Europeană
Expozitii diverse (carte filatelie, material documentare, numismatic)
Dezbateri, conferinte, cursuri pentru promovarea patrimoniului botosanean
Horbova - sat cu traditii
Expoziţii diverse / lecturi publice
„Copiii colorează viața” – expoziție de desene
„Ia o jucărie – descoperă o poveste” - Târg de jucării
Carnavalul personajelor din povești
"Și noi avem drepturi!”
Hotarul nestatornic
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28. “Salonul artelor”

Educație estetică;
promovarea bibliotecii

29. 2017 Zile
Internaționale conform
(UNESCO, UNICEF)

Educatie permanenta

30. “Ziua Naţională a
României”
“Ziua Constituţiei”

Activități culturale dedicate
României

31. “Interferenţe culturale” Integrarea culturii române în
spiritualitatea universală

32. Aniversări
/Comemorări 2017
calendar cultural
național/internațional

Educatie permanentă
Cunoașterea culturii
naționale și universale

4 proiecte/an 7 proiecte 2017 conform (UNESCO, UNICEF) 5 proiecte/an 5 proiecte/an 8 proiecte/an 2017 -

Recitaluri de muzică
Expoziţie de lucrări plastice / artă fotografică
Stefan Luchian - univers artistic
Scoala altfel - Activitati de teatru, dans traditional grecesc
Ziua Internaţională pentru Comemorarea Victimelor Holocaustului
Ziua Internaţională a Familiei
Ziua Mondială a Diversităţii Culturale pentru Dialog şi Dezvoltare
20 noiembrie - Ziua Internaţională a Drepturilor Copilului
16 Octombrie - Ziua mondiala a alimentatiei
05 Octombrie - Ziua Educatiei Internationale
Ziua internationala a poeziei - AmFiTeatru 9
Expoziţie de carte, expoziţie de numismatică, filatelie, cartofilie
Conferinta stiintifica comemorativa
”Eminescu și istoria românilor în orizontul Marii Uniri"
La multi ani, Romania mea!
”De la Nistru pân'la Tisa”
Vizite de documentare
Donaţii de carte
Lansari de carte
"Open The Doors To Europe"
Scoala altfel - Activitati de teatru, dans traditional grecesc
130 ani de la moartea lui Petre Ispirescu
24 Aprilie - Armenii, primul genocid al secolului XX
Expoziție de carte:“Petre Țuțea… in memoriam”
Expozitie de carte W Faulkner-Comemorare a 120 de ani de la nastere
Comemorare Horatiu Ioan Lascu 1997-2017
”Săptămâna educației globale”
“Caragiale - contemporanul nostru”\ Expoziție de carte și maximafilie:
Aniversări culturale aniversare – Virgia Woolf, Ramain Roland, A.P.Cehov,
Umberto Eco, J.D.Salinger, Ch. Perrault

1.000

1.000

3000

3000

2.000

2.000

1.000

1.000

5000

5000

Simpozion internaţional: “Eminescu: Carte - Cultură - Civilizaţie”
Editarea volumului: “Studii eminescologice” vol. 19 (2017)
Expoziţii de carte, numismatică, filatelie, medalistica
Schimburi culturale
Cenaclul literar „Fundația Nicoară” – Concurs / Premiere
„Comoara din bibliotecă – Fondul Documentar Eminescu”
„Călătorie în lumea cărților” – vizite ghidate
”Universul metaforei prin ochi de copil”
"Eminescu-veșnic tânăr" – expozitie
Festivalul Naţional de Lectură "Eminesciana" - ediţia a X-a, 2017

35.000

35.000

Studii şi cercetări ştiinţifice
33. “Zilele Eminescu”

Manifestări culturale diverse
dedicate poetului național
Mihai Eminescu

10 proiecte/an -

Promovarea patrimoniului bibliotecii
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34. “Ziua internaţională a
bibliotecarului”
“Ziua municipiului
Botoşani”

Promovarea bibliotecii, a
bibliotecarilor și a orașului
Botoșani

35. “Nordul cultural”

Promovarea patrimoniului
bibliotecii; educație estetică;
acces la cultură

36. “Biblioteca vie”

Promovarea bibliotecii;
educația estetică;
promovarea cărții

37. “Sărbătoarea lecturii” Educatie permanenta
Lifelong Learning (LLL)

38. ”Botoșani – conviețuire Cunoașterea patrimoniului
multiculturală”
cultural și a personalităților
botoșănene

7 proiecte/an 4 proiecte/an 4 proiecte/an 5 proiecte/an 5 proiecte/an -

Simpozion: Ziua bibliotecarului. Ziua Municipiului Botoșani. Ziua Cărții
Expoziţii dedicate zilei oraşului “Botoşani – orașul meu”
Lansări de carte
„Biblioteca – File de poveste”
Proiecție de filme documentare – Botoșani
Concursul județean de machete "Botoșani - orașul meu"
Saptamana nationala a bibliotecilor
Lecturi publice din opera autorilor botoșăneni
Concursul Național de Poezie și Epigramă „Steaua Nordului
Concursuri literar-artistice.
„Cartea şi cultura, călăuze către o lume mai frumoasă”
„Scriitori pe meleaguri natale” -serate literare
”Călători în lumea cărților”
Festivalul ”Carmen Sylva”
Atelier de restaurare a cartilor uzate
Manifestări culturale de promovare a patrimoniului bibliotecii
Vizite ghidate, expoziţii de carte
Lecturi publice
Cursuri pentru seniori de IT
Cursuri pentru seniori de limbi straine
Manifestări culturale diverse – Biblioteca etniilor. Expoziţie de carte
„Botoșani -Istoria oglindită în numismatică și filatelie”
Spectacole – grupuri etnice
„Mihai Eminescu si evreii" - lansare de carte
Multiculturalitate și identitate națională

15.000

15.000

1.500

1.500

1.500

1.500

3.000

3.000

1.000

1.000

3 proiecte/an 15 proiecte (2017) -

Expoziție carte de specialitate
Seminar: "Mediul online ... în siguranță!"
Vizionare filme documentare/artistice;cursuri diverse
Curs de limba engleză
Curs de limba franceză
Curs de limba germană
Clubul de gramatica
Matematică
Informatică
Șah
Creativitate
Colecții si colecționari
Clubul micilor reporteri
Educatie pentru sanatate
Clubul epigramiștilor
Public speaking
Tehnici de cercetare de piata
Fii Voluntar! - BiblioVACANTA 2017

1.500

1.500

5.000

5.000

Dezvoltarea relaţiilor cu utilizatorii
39. Utilizarea tehnologiei
moderne în biblioteca
„Be safe online”
40. “BiblioVacanţa”

Utilizarea intr-un mod sigur
si responsabil a tehnologiei
online
Cursuri gratuite oferite
utilizatorilor pe perioada
vacanței de vară
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41. ”Comunitate creativă”

Promovarea bibliotecii;
Relații naționale și
internaționale

2 proiecte/an Stabilirea unor acorduri de colaborare profesională cu instituţii şi
organizaţii din ţară şi străinătate(acorduri de colaborare/ parteriate)
Manifestări culturale organizate la cererea utilizatorilor

1.000

1.000

Sprijinirea comunităților românești din diaspora
42. „România mea”

Relații internaționale;
Accesul la cultura română al
utilizatorilor din diasporă
Sprijinirea comunităților
românești din diaspora

6 proiecte/an -

Informare, documentare pentru elevi/ studenţi din Ucraina și Rep. Moldova
Activități culturale comune cu instituții și personalități culturale din diaspora
Sesiuni de comunicare online cu asociații ale românilor din străinătate
Donație de unități de bibliotecă
„Canada din inima mea. Rădăcini româneşti”
Ambasadorul Statelor Unite ale Americii în vizită la biblioteca

10.000

10.000

6 proiecte/an 2 proiecte/an -

Vizite ghidate , lecturi publice
Simpozion: “Porţile deschise ale bibliotecii”
Curs pentru Seniori de IT / Limba Engleză
Concurs interjudețean : Mărțișor – 2017
Toastmaster – curs de vorbit în public
Turneul de dezbateri academice WS„Cogito, ergo sum"
Săptămâna bibliotecilor
Lecturi publice, vizionare filme documentare/artistice, lansări de carte

10.000

10.000

2.000

2.000

10.000

10.000

100.000

100.000

1.000

1.000

227.000

227.000

Mediatizarea permanentă a instituţiei
43. „Biblioteca acum”

Prezentarea bibliotecii și a
resurselor de care pot
beneficia utilizatorii

44. “Nocturna bibliotecilor” Manifestare pro-lectură și
eveniment de promovare
națională a culturii
45. ”Biblioteca - parte din Educație permanentă;
viața ta”
promovarea cărții;
promovarea bibliotecii;
educație estetică; relații
internaționale; accesul la
cultură al utilizatorilor din
categoriile defavorizate

6 proiecte/an Editarea de materiale de marketing, publicitate si promovare a instituţiei
Emisiuni radio Tv
Biblio.Book.Botoşani.Networking (BBB Networking). Interconectarea
bibliotecilor publice din judeţul Botoşani. Necesar tehnic. Calendar operaţional.
WebBiblioteca - www.bibliotecabotosani.ro
E-biblioteca. Servicii exterioare oferite în format electronic (email,
newsletter, etc.
Rețele de socializare (Facebook, Twiter)

Achiziţionarea unităţilor de bibliotecă și a bazei tehnice necesare utilizării tehnologiei moderne
46. Activitate permanentă Acces la cultură pentru toți
de achiziții
utilizatorii
47. „Biblioteci-Bibliotecari”. Relații cu organizații/
biblioteci publice naționale
și internaționale;
perfecționare profesională

1 proiect/an Achiziţie de unităţi de bibliotecă si tehnologie modernă necesare utilizării
și dezvoltării serviciilor de bibliotecă
7 proiecte/an Sesiuni de formare profesională
Simpozioane, colocvii
Sesiuni de comunicare online
Întâlniri metodice
Instruiri profesionale periodice pentru bibliotecarii din bibliotecile publice
comunale şi orăşeneşti
Asistență de specialitate
Participări la conferinţe, cursuri de perfecţionare naţionale şi internaţionale
(ANBPR; IFLA, etc.)

Total

* Programele/proiectele culturale se vor încadra în bugetul anual al instituției aprobat de Consiliul Județean Botoșani, neavând în clasificația bugetară articol distinct pentru acestea
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Nr.
crt.

DENUMIREA
PROGRAMULUI

Scurta descriere a
programului

Nr. Proiecte
in cadrul
programului

Denumirea proiectului

Buget per
program
(lei)

Observatii

Propus/realizat

Anul 2018
Diversificarea ofertei culturale şi creşterea calităţii serviciilor de bibliotecă
48. “Zilele Eminescu” ”Ziua Culturii
Nationale”

49. „Timpul Unirii”

Manifestări culturale
diverse dedicate nașterii
poetului national Mihai
Eminescu

Manifestări culturale
dedicate Unirii
Principatelor Romane din
1859

3 proiecte -

Cenaclul literar artistic “Portretul artistului în tinerețe”
Vizită ghidată la “Fondul documentar Mihai Eminescu” –
donația Ion C. Rogojanu
Expoziție de numismatică, filatelie, cartofilie “Eminescu”
în cadrul Cabinetului de Numismatică și Filatelie
Poetul cu o singura dorinta
Eminescu - sinteză a culturii române
Omagiu adus poetului fara pereche
"Magul calator in stele"
Expoziţie de carte, filiatelie, numismatică şi medalistică
"Zimbrul si Vulturul" - sarbatoarea Unirii Principatelor
Române
File glorioase din istoria românilor
Uniti in cuget si-n simtiri...!
Serate dedicate iubitorilor de cultură franceză
La Francophonie – expozitie de carte franceza
Expoziție de numismatică franceză

7 proiecte 4 proiecte -

2.000/2000

Furnituri de birou - 100
Cartuş imprimanta – 300
Deplasări
- 300
Utilităţi spaţii
- 1.000
(chirii, energie, apă, etc)
Diverse
- 300

1.000/1.000

Afişe, Invitaţii, etc.
– 200
Materiale pentru editare – 200
Utilităţi spaţii
- 600

1.000/1.000

Afişe, Invitaţii, etc.
– 200
Materiale pentru editare – 200
Utilităţi spaţii
- 600

50. „Rendez-vous
Francophonie”

Manifestări culturale
dedicate Francofoniei

51. “Arta cum laudae”

Cunoașterea operei
muzicale; educație
artistică; promovarea
tinerelor talente

5 proiecte -

Aniversări-comemorări
Audiţii muzicale, vizionare filme documentare/artistice
Concurs național de artă plastică
Enescu 63 - recital Marieta BACIU
Nicolae Grigorescu - pictorul sufletului romanesc

5.000/5.000

Materiale pentru promovare
executate în regie
- 1.000
Aparatura adecvată
– 1.000
Utilităţi spaţii de desfăşurare – 2.000
Deplasări
– 500
Diverse
- 500

52. “Ziua Europei este
ziua ta!”

Educație permanentă în
context european

6 proiecte Simpozion: “Botoşani – valori europene”
Recital de cântece şi poezii
Expoziţii de carte şi pictura
„Europa MAI aproape 9”
Identitate europeana
Itinerare culturale europene
3 proiecte Filme documentare
Expozitii diverse (carte filatelie, material documentare,
numismatic, etc)
Dezbateri, conferinte, cursuri pentru promovarea
patrimoniului botosanean

5.000/5.000

Materiale pentru promovare
executate în regie
- 1.000
Aparatura adecvată
– 1.000
Utilităţi spaţii de desfăşurare – 2.000
Deplasări
– 500
Diverse
- 500
Materiale de promovare – 400
Deplasări
– 100
Utilităţi spaţii
- 500

53. 2018: Anul european Manifestari dedicate
al patrimoniului
promovarii patrimoniului
cultural
romanesc mobil si imobil
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1000/1000

54. “Ziua internaţională a Manifestări culturale
copilului”
dedicate copiilor

55. “Salonul artelor”

Educație estetică;
promovarea bibliotecii

56. 2018 „Zile
Educatie permanenta
Internaționale”
conform
(UNESCO, UNICEF)

57. “Ziua Naţională a
României”
“Ziua Constituţiei”
Anul Centenarului
Marii Uniri 19182018
58. “Interferenţe
culturale”

Activități culturale
dedicate României

Integrarea culturii române
în spiritualitatea
universală

59. 2018 Aniversări
Educatie permanentă
/Comemorări
Cunoașterea culturii
calendar cultural
naționale și universale
național/internațional

– 500
– 500
– 1.000
- 500

6 proiecte Programe artistice
Expoziţii de carte şi lecturi publice
„Sunt copil… am drepturi” - activitate de club
„Copiii colorează viața” – expoziție de desene
„Ia o jucărie – descoperă o poveste” - Târg de jucării
"Ofranda ... copiilor lumii" cu Maestrul Sabin PAUTZA
4 proiecte Manifestări culturale diverse
Recitaluri de muzică
Enescu 63 - recital Marieta BACIU
Expoziţie de lucrări plastice "Anotimpuri" - expozant:
artistul plastic Veronica Mocanu
Expoziţie de artă fotografică
7 proiecte/ Manifestări culturale diverse
Expoziţie de lucrări plastice
conform Expoziţie de artă fotografică
(UNESCO, Vizionare filme documentare/artistice
UNICEF) Ziua Internaţională pentru Comemorarea Victimelor
Holocaustului
Ziua Internaţională a Familiei
- „Senectutea – vârstă a înțelepciunii”
Ziua mondiala a mediului "
12 Aprilie - Ziua Mondială a Cosmonauticii"
5 proiecte Manifestări culturale diverse
Expoziţie de carte, expoziţie de numismatică, filatelie,
cartofilie
"La mulți ani", Românie - Țara mea de dor
"Ce-ti doresc eu tie, dulce Romanie!"
1 Decembrie: Totul despre ziua naţională a României

2.500/2.500

Materiale de promovare
Aparatura adecvată
Carte pentru copii
Utilităţi diverse

1.000/1.000

Afise, invitaţii, pliante – 200
Materiale pentru editare – 200
Utilităţi spaţii
- 600

3.000/3.000

Materiale pentru promovare – 500
Aparatură specifică
- 300
Utilităţi spaţii desfăşurate - 1.000
Deplasări
- 200
Achiziţii unităţi bibliotecă
- 1.000

6.000/6.000

Carte dedicate
- 2.000
Utilităţi
- 1.000
Materiale de promovare
- 2.000
Diverse
1.000

5 proiecte Vizite de documentare
Schimb interbibliotecar
Donaţii de carte
Lansari de carte
"Pagini din istoria Romaniei in contextul european" 8 proiecte 8 proiecte conform calendarului cultural național și
internațional anual
Stefan Luchian - 150 de ani de la nastere
Sculptorul sufletului romanesc
19 februarie - Ziua Constantin Brâncuşi
Constantin Brâncuşi - o bibliografie in imagini
Creanga si creanga de aur
100 de ani de la Unirea Basarabiei cu Romania

1.000/1.000

Afise, invitaţii, pliante
– 200
Materiale pentru editare – 200
Utilităţi spaţii
- 600

5.000/5.000

Materiale pentru promovare
- 1.000
Carte necesară pentru expoziţie - 2.000
Utilităţi
- 2.000

Studii şi cercetări ştiinţifice
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60. “Zilele Eminescu”

Manifestări culturale
diverse dedicate poetului
național Mihai Eminescu

10 proiecte Simpozion internaţional: “Eminescu: Carte - Cultură Civilizaţie”
Editarea volumului: “Studii eminescologice” vol. 20 (2018)
Expoziţii de carte
"Eminescu...etern"
Muguri de Eminescu
Eminescu in durata eterna
Cenaclul literar „Fundația Nicoară” – Concurs / Premiere
Expoziție de numismatică,filatelie, medalistica
„Comoara din bibliotecă – Fondul Documentar Eminescu”
„Călătorie în lumea cărților” – vizite ghidate

35.000/35.000

Materiale pentru promovare - 2.000
Editare “Studii Eminescologice vol. 20/2018
15.000
Deplasări
- 2.000
Utilităţi spaţiu
- 3.000
Carte pentru expoziţie
- 10.000
Aparatură specifică
- 3.000

Promovarea patrimoniului bibliotecii
61. “Ziua internaţională a Promovarea bibliotecii, a
bibliotecarului”
bibliotecarilor și a
“Ziua municipiului
orașului Botoșani
Botoşani”

62. “Nordul cultural”

Promovarea patrimoniului
bibliotecii; educație
estetică; acces la cultură

63. “Biblioteca vie”

Promovarea bibliotecii;
educația estetică;
promovarea cărții

64. “Sărbătoarea lecturii” Educatie permanenta
Lifelong Learning
(LLL)

65. ”Botoșani –
conviețuire
multiculturală”

Cunoașterea
patrimoniului cultural și a
personalităților
botoșănene

7 proiecte Simpozion: Ziua bibliotecarului. Ziua Municipiului
Botoșani. Ziua Cărții
Botosaniul - Orasul meu drag
23 Aprilie - Biblioteca in sarbatoare
Vizite ghidate în secțiile bibliotecii
Mozaic geografic-cultural botosanean
Școala altfel”
Biblioteca - o lume de poveste
4 proiecte Lecturi publice din opera autorilor botoșăneni
Audiţii muzicale
Concursul Național de Poezie și Epigramă „Steaua
Nordului
Concursuri literar-artistice.
4 proiecte „Scriitori pe meleaguri natale” -serate literare
Colocviu „Istoria vie a Botoșanilor”
„Oameni și locuri” – dialoguri interculturale
Biblioteca - porti deschise
5 proiecte Manifestări culturale de promovare a patrimoniului
bibliotecii
Vizite ghidate, expoziţii de carte
Lecturi publice
Cursuri pentru seniori de IT
Cursuri pentru seniori de limbi straine
5 proiecte Manifestări culturale diverse – Biblioteca etniilor.
Expoziţie gastronomică
Expoziţie de carte
”Botoșani -Istoria oglindită în numismatică și filatelie”
Spectacole – grupuri etnice

Dezvoltarea relaţiilor cu utilizatorii
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5.000/5.000

Materiale pentru promovare
Deplasări
Aparatură specifică
Utilităţi spaţiu
Diverse

1.500/1.500

Materiale de promovare
Carte specifică
Utilităţi
Aparatură specifică

1.500/1.500

Materiale de promovare
- 200
Carte specifică
- 700
Utilităţi
- 300
Aparatură specifică
- 300
Materiale pentru promovare – 500
Aparatură specifică
- 300
Utilităţi spaţii desfăşurate - 1.000
Deplasări
- 200
Achiziţii unităţi bibliotecă
- 1.000

3.000/3.000

1.000/1.000

- 2.000
- 300
- 1.000
- 1.000
700

- 200
- 700
- 300
- 300

Afişe, Invitaţii, etc.
– 200
Materiale pentru editare – 200
Utilităţi spaţii
- 600

66. Utilizarea tehnologiei Utilizarea intr-un mod
moderne în
sigur si responsabil a
biblioteca
tehnologiei online
67. “BiblioVacanţa”

Cursuri gratuite oferite
utilizatorilor pe perioada
vacanței de vară

68. ”Comunitate
creativă”

Promovarea bibliotecii;
Relații naționale și
internaționale

3 proiecte -

Expoziție carte de specialitate
Seminar: "Hai pe NET în siguranță!"
Vizionare filme documentare/artistice;cursuri diverse

17 proiecte Curs de limba engleză
Curs de limba franceză
Curs de limba germană
Desen, arte plastice
Matematică
Informatică
Șah
Colecții si colecționari
Clubul micilor reporteri
Gramatică
Cercul epigramistilor "Scaiul si paiulPublic speaking
Curs de autoaparare
Micii antreprenori
Lecturi publice
Dezvoltare personala
Curs de limba italiana
Terapia copiilor cu cerinte educationale speciale
Educatie pentru sanatate – nutritie – igiena
Bune maniere si deprinderi frumoase
2 proiecte Stabilirea unor acorduri de colaborare profesională cu
instituţii şi organizaţii din ţară şi străinătate(acorduri de
colaborare/ parteriate)
Manifestări culturale organizate la cererea utilizatorilor

1.500/1.500

Materiale de promovare
Carte specifică
Utilităţi
Aparatură specifică

-

200
700
300
300

5.000/5.000

Materiale de promovare
Materiale auxiliare
Utilităţi
Aparatură specială
Diverse

- 1.000
- 500
- 2.000
- 800
- 700

1.000/1.000

Afişe, Invitaţii, etc.
– 200
Materiale pentru editare – 200
Utilităţi spaţii
- 600

Sprijinirea comunităților românești din diaspora
69. „România mea”

Relații internaționale;
Accesul la cultura
română al utilizatorilor din
diasporă
Sprijinirea comunităților
românești din diaspora

6 proiecte Informare, documentare pentru elevi/ studenţi din Ucraina
și Rep. Moldova .
Activități culturale comune cu instituții și personalități
culturale din diaspora .
Participarea la simpozioane, conferinte în străinătate
Sesiuni de comunicare online cu asociații ale românilor
din străinătate
Donație de unități de bibliotecă
Consultanță profesională pentru implementarea
programului Novateca (Rep. Moldova)
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10.000/10.000

Materiale de promovare
Deplasări
Utilităţi spaţii
Unităţi de bibliotecă
Aparatură specifică
Diverse

- 1.000
- 800
- 3.000
- 3.000
500
- 1.700

70. „Biblioteca acum”

Prezentarea bibliotecii și
a resurselor de care pot
beneficia utilizatorii

6 proiecte -

Vizite ghidate , lecturi publice
Simpozion: “Porţile deschise ale bibliotecii”
Curs pentru Seniori de IT
Curs pentru Seniori de Limba Engleză
Lansare de carte
Concurs interjudețean : Mărțișor – 2018
Curs de vorbit în public

71. “Nocturna
bibliotecilor”

Manifestare pro-lectură și
eveniment de promovare
națională a culturii

2 proiecte -

Noaptea bibliotecilor
Lecturi publice, vizionare filme documentare/artistice

72. ”Biblioteca - parte din Educație permanentă;
viața ta”
promovarea cărții;
promovarea bibliotecii;
educație estetică; relații
internaționale; accesul la
cultură al utilizatorilor din
categoriile defavorizate

10.000/10.000

6 proiecte Editarea de materiale de marketing, publicitate si
promovare a instituţiei
Emisiuni radio Tv
Biblio.Book.Botoşani.Networking (BBB Networking).
Interconectarea bibliotecilor publice din judeţul Botoşani.
Necesar tehnic. Calendar operaţional.
WebBiblioteca - www.bibliotecabotosani.ro
E-biblioteca. Servicii exterioare oferite în format electronic
(email, newsletter, etc.
Rețele de socializare (Facebook, Twiter)

2.000/2.000

Consumabile (materiale de studiu pentru
promovare)
- 2.000
Aparatura specifică
- 2.000
Deplasări
500
Utilităţi
2.000
Carte expoziţie
2.500
Diverse
500
Consultanţă de specialitate - 500
Furnituri de birou - 100
Cartuş imprimanta – 300
Deplasări
- 300
Utilităţi spaţii
- 1.000
(chirii, energie, apă, etc)
Diverse
- 300

10.000/10.000

Materiale de promovare - 1.000
Consultanţă
- 1.000
Abonament IT
- 1.000
Utilitaţi
- 5.000
Diverse
- 1.000
Aparartură diversă
- 1.000

40.000/40.000

Achiziţii unităţi de bibliotecă

35.000/35.000

Materiale de promovare
- 5.000
Consumabile
- 3.000
Formare profesională
- 15.000
Deplasări
- 2.000
Participare conferinţe
- 3.000
Utilităţi - 7.000

Achiziţionarea unităţilor de bibliotecă și a bazei tehnice necesare utilizării tehnologiei moderne
73. Activitate
permanentă de
achiziții

Acces la cultură pentru
toți utilizatorii

1 proiect Achiziţie de unităţi de bibliotecă si tehnologie modernă
necesare utilizării și dezvoltării serviciilor de bibliotecă

- 40.000

Formarea şi perfecţionarea bibliotecarilor
74. „BiblioteciBibliotecari”.

Relații cu organizații/
biblioteci publice
naționale și
internaționale;
perfecționare
profesională

7 proiecte Sesiuni de formare profesională
Simpozioane, colocvii
Sesiuni de comunicare online
Întâlniri metodice
Instruiri profesionale periodice pentru bibliotecarii din
bibliotecile publice comunale şi orăşeneşti
Asistență de specialitate
Participări la conferinţe, cursuri de perfecţionare naţionale
şi internaţionale (ANBPR; IFLA, etc.)

Total 2018 195.000/195.000
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Nr.
crt.

DENUMIREA
PROGRAMULUI

Scurta descriere a
programului

Nr. Proiecte in
cadrul
programului

Denumirea proiectului

Buget per
program
(lei)

Observatii

Propus/realizat

Anul 2019
Diversificarea ofertei culturale şi creşterea calităţii serviciilor de bibliotecă
75. “Zilele Eminescu” ”Ziua Culturii
Nationale”

76. „Timpul Unirii”

77. „Rendez-vous
Francophonie”

Manifestări culturale
diverse dedicate nașterii
poetului national Mihai
Eminescu

Manifestări culturale
dedicate Unirii
Principatelor Romane din
1859
Manifestări culturale
dedicate Francofoniei

4 proiecte 3 proiecte -

Cenaclul literar artistic “Portretul artistului în tinerețe”
Vizită ghidată la “Fondul documentar Mihai Eminescu” –
donația Ion C. Rogojanu
Expoziție de numismatică, filatelie, cartofilie “Eminescu”
în cadrul Cabinetului de Numismatică și Filatelie
"O seara cu ... Eminescu"
Eminescu - sinteză a culturii române
"Porni Luceafarul"
"Univers Eminescian"
Expoziţie de carte, filiatelie, numismatică şi medalistică
Toti romanii canta "Hora Unirii"
"Marturii despre unire"
24 Ianuarie - Unirea Principatelor Române
Serate dedicate iubitorilor de cultură franceză
La Francophonie – expozitie de carte franceza
Expoziție de numismatică franceză

7 proiecte -

2.000/2000

Furnituri de birou - 100
Cartuş imprimanta – 300
Deplasări
- 300
Utilităţi spaţii
- 1.000
(chirii, energie, apă, etc)
Diverse
- 300

1.000/1.000

Afişe, Invitaţii, etc.
– 200
Materiale pentru editare – 200
Utilităţi spaţii
- 600

1.000/1.000

Afişe, Invitaţii, etc.
– 200
Materiale pentru editare – 200
Utilităţi spaţii
- 600

78. “Arta cum laudae”

Cunoașterea operei
muzicale; educație
artistică; promovarea
tinerelor talente

5 proiecte -

Aniversări-comemorări
Audiţii muzicale, vizionare filme documentare/artistice
Concurs național de artă plastică
Stefan Luchian - pictorul florilor si a meleagurilor
19 Februarie - Ziua Constantin Brancusi

5.000/5.000

Materiale pentru promovare
executate în regie proprie - 1.000
Aparatura adecvată
– 1.000
Utilităţi spaţii de desfăşurare – 2.000
Deplasări
– 500
Diverse
- 500

79. “Ziua Europei este
ziua ta!”

Educație permanentă în
context european

6 proiecte -

Simpozion: “Botoşani – valori europene”
Recital de cântece şi poezii
Expoziţii de carte şi pictura
„Drepturi si libertati in Spatiul European”
Identitate europeana
Itinerare culturale europene

5.000/5.000

Materiale pentru promovare
executate în regie proprie - 1.000
Aparatura adecvată
– 1.000
Utilităţi spaţii de desfăşurare – 2.000
Deplasări
– 500
Diverse
- 500

3 proiecte -

Filme documentare anti-bullying „Fără apărare”
Curs de autoaparare
Dezbatere „Școala fără violență”

1000/1000

Materiale de promovare – 400
Deplasări
– 100
Utilităţi spaţii
- 500

80. 2019: Anul european Manifestari dedicate
pentru Combaterea
Fenomenului
Bullying
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81. “Ziua internaţională a Manifestări culturale
copilului”
dedicate copiilor

82. “Salonul artelor”

Educație estetică;
promovarea bibliotecii

83. 2019 „Zile
Educatie permanenta
Internaționale”
conform
(UNESCO, UNICEF)

84. “Ziua Naţională a
României”
“Ziua Constituţiei”

Activități culturale
dedicate României

85. “Interferenţe
culturale”

Integrarea culturii române
în spiritualitatea
universală

86. 2019 Aniversări
Educatie permanentă
/Comemorări
Cunoașterea culturii
calendar cultural
naționale și universale
național/internațional

6 proiecte Programe artistice
Expoziţii de carte şi lecturi publice
1 Iunie - Ziua Internationala a Copilului
"Biblioteca, o lume de poveste"
„Ia o jucărie – descoperă o poveste” - Târg de jucării
Copilaria, ca o poveste
4 proiecte Manifestări culturale diverse
Recitaluri de muzică ”Bucuria muzicii”
Icoana prin ochi de copil - Ornamente pascale
Arta si culoare in zi de sarbatoare
Măștile - ritual si traditie
9 proiecte/ Manifestări culturale diverse
Expoziţie de lucrări plastice
conform Expoziţie de artă fotografică
(UNESCO, Vizionare filme documentare/artistice
UNICEF) Ziua Internaţională pentru Comemorarea Victimelor
Holocaustului
Ziua Internaţională a Familiei
- „Senectutea – vârstă a înțelepciunii”
Ziua mondiala a mediului "
12 Aprilie - Ziua Mondială a Cosmonauticii"
5 proiecte Manifestări culturale diverse
Expoziţie de carte, expoziţie de numismatică, filatelie,
cartofilie
1 Decembrie – stralucirea Romaniei Mari
1 Decembrie - Ziua Nationala a Romaniei
Romania mea
5 proiecte Vizite de documentare
Schimb interbibliotecar
Donaţii de carte
Lansari de carte
Mosteniri culturale - Start la cultura
8 proiecte 8 proiecte conform calendarului cultural național și
internațional anual
Sculptorul sufletului romanesc
19 februarie - Ziua Constantin Brâncuşi
Nascut pentru arta - Stefan Luchian
Creanga si creanga de aur, Emil Cioran- in memoriam
George Enescu - "Marele artist minune"
Zilele Europene ale Patrimoniului

Studii şi cercetări ştiinţifice
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– 500
– 500
– 1.000
- 500

2.500/2.500

Materiale de promovare
Aparatura adecvată
Carte pentru copii
Utilităţi diverse

1.000/1.000

Afise, invitaţii, pliante – 200
Materiale pentru editare – 200
Utilităţi spaţii
- 600

3.000/3.000

Materiale pentru promovare – 500
Aparatură specifică
- 300
Utilităţi spaţii desfăşurate - 1.000
Deplasări
- 200
Achiziţii unităţi bibliotecă
- 1.000

2.000/2.000

Carte dedicate
- 1.000
Utilităţi
- 500
Materiale de promovare
- 500

1.000/1.000

Afise, invitaţii, pliante
– 200
Materiale pentru editare – 200
Utilităţi spaţii
- 600

5.000/5.000

Materiale pentru promovare
- 1.000
Carte necesară pentru expoziţie - 2.000
Utilităţi
- 2.000

87. “Zilele Eminescu”

Manifestări culturale
diverse dedicate poetului
național Mihai Eminescu

10 proiecte Simpozion internaţional: “Eminescu: Carte - Cultură Civilizaţie”
Editarea volumului: “Studii eminescologice” vol. 21 (2019)
Expoziţii de carte
„Mihai Eminescu – Primul portret”
”Eminescu-etern”
„Puterea unui geniu”
Festivalul Naţional de Lectură “Eminesciana” Ediţia aXll-a
Expoziție de numismatică,filatelie, medalistica
„Comoara din bibliotecă – Fondul Documentar Eminescu”
„Călătorie în lumea cărților” – vizite ghidate

35.000/35.000

Materiale pentru promovare - 2.000
Editare “Studii Eminescologice vol. 20/2018
15.000
Deplasări
- 2.000
Utilităţi spaţiu
- 3.000
Carte pentru expoziţie
- 10.000
Aparatură specifică
- 3.000

7 proiecte Simpozion: Ziua bibliotecarului. Ziua Municipiului
Botoșani. Ziua Cărții
Botosaniul - Orasul meu drag
23 Aprilie - Biblioteca in sarbatoare
Vizite ghidate în secțiile bibliotecii
Mozaic geografic-cultural botosanean
Sfântul Gheorghe – Patronul spiritual al oraşului Botoşani
Biblioteca - o lume de poveste
4 proiecte Lecturi publice din opera autorilor botoșăneni
Audiţii muzicale
Concursul Național de Poezie și Epigramă „Steaua
Nordului
Concursuri literar-artistice.
4 proiecte „Scriitori pe meleaguri natale” -serate literare
Cerc dezbateri - Tinerii dezbat - World Schools
#44PentruPrieteni2019, #AmericanCouncils,
Biblioteca - porti deschise
5 proiecte Manifestări culturale de promovare a patrimoniului
bibliotecii
Vizite ghidate, expoziţii de carte
Lecturi publice
Cursuri pentru seniori de IT
Cursuri pentru seniori de limbi straine
5 proiecte Manifestări culturale diverse – Biblioteca etniilor.
Expoziţie gastronomică
Expoziţie de carte
”Botoșani -Istoria oglindită în numismatică și filatelie”
Spectacole – grupuri etnice

15.000/15.000

Materiale pentru promovare
Deplasări
Aparatură specifică
Utilităţi spaţiu
Diverse

Promovarea patrimoniului bibliotecii
88. “Ziua internaţională a Promovarea bibliotecii, a
bibliotecarului”
bibliotecarilor și a
“Ziua municipiului
orașului Botoșani
Botoşani”

89. “Nordul cultural”

Promovarea patrimoniului
bibliotecii; educație
estetică; acces la cultură

90. “Biblioteca vie”

Promovarea bibliotecii;
educația estetică;
promovarea cărții

91. “Sărbătoarea lecturii” Educatie permanenta
Lifelong Learning
(LLL)

92. ”Botoșani –
conviețuire
multiculturală”

Cunoașterea
patrimoniului cultural și a
personalităților
botoșănene
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- 7.500
- 5.000
- 1.000
- 1.000
500

1.500/1.500

Materiale de promovare
Carte specifică
Utilităţi
Aparatură specifică

1.500/1.500

Materiale de promovare
- 200
Carte specifică
- 700
Utilităţi
- 300
Aparatură specifică
- 300
Materiale pentru promovare – 500
Aparatură specifică
- 300
Utilităţi spaţii desfăşurate - 1.000
Deplasări
- 200
Achiziţii unităţi bibliotecă
- 1.000

3.000/3.000

1.000/1.000

- 200
- 700
- 300
- 300

Afişe, Invitaţii, etc.
– 200
Materiale pentru editare – 200
Utilităţi spaţii
- 600

Dezvoltarea relaţiilor cu utilizatorii
3 proiecte Expoziție carte de specialitate
Dăm startul la citit: campanie on-line de promovare a
lecturii
Vizionare filme documentare/artistice;cursuri diverse

1.500/1.500

Materiale de promovare
Carte specifică
Utilităţi
Aparatură specifică

-

19 proiecte Fii voluntar în cadrul proiectului BiblioVACANTA 2019.
Curs de limba engleză
Curs de limba franceză
Curs de limba germană
Desen, arte plastice
Matematică
Informatică
Șah
Colecții si colecționari
Clubul micilor reporteri
Gramatică
Public speaking
Micii antreprenori
Lecturi publice
Dezvoltare personala
Curs de limba italiana
Terapia copiilor cu cerinte educationale speciale
Educatie pentru sanatate – nutritie – igiena
Bune maniere si deprinderi frumoase
2 proiecte Stabilirea unor acorduri de colaborare profesională cu
instituţii şi organizaţii din ţară şi străinătate(acorduri de
colaborare/ parteriate)
Manifestări culturale organizate la cererea utilizatorilor

5.000/5.000

Materiale de promovare
Materiale auxiliare
Utilităţi
Aparatură specială
Diverse

- 1.000
- 500
- 2.000
- 800
- 700

1.000/1.000

Afişe, Invitaţii, etc.
– 200
Materiale pentru editare – 200
Utilităţi spaţii
- 600

93. Utilizarea tehnologiei Utilizarea intr-un mod
moderne în
sigur si responsabil a
biblioteca
tehnologiei online
94. “BiblioVacanţa”

Cursuri gratuite oferite
utilizatorilor pe perioada
vacanței de vară

95. ”Comunitate
creativă”

Promovarea bibliotecii;
Relații naționale și
internaționale

200
700
300
300

Sprijinirea comunităților românești din diaspora
96. „România mea”

Relații internaționale;
Accesul la cultura
română al utilizatorilor din
diasporă
Sprijinirea comunităților
românești din diaspora

6 proiecte Informare, documentare pentru elevi/ studenţi din Ucraina
și Rep. Moldova .
Activități culturale comune cu instituții și personalități
culturale din diaspora .
Participarea la simpozioane, conferinte în străinătate
Sesiuni de comunicare online cu asociații ale românilor
din străinătate
Donație de unități de bibliotecă
Consultanță profesională pentru implementarea
programului Novateca (Rep. Moldova)
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10.000/10.000

Materiale de promovare
Deplasări
Utilităţi spaţii
Unităţi de bibliotecă
Aparatură specifică
Diverse

- 1.000
- 800
- 3.000
- 3.000
500
- 1.700

97. „Biblioteca acum”

Prezentarea bibliotecii și
a resurselor de care pot
beneficia utilizatorii

6 proiecte -

Vizite ghidate , lecturi publice
Simpozion: “Porţile deschise ale bibliotecii”
Curs pentru Seniori de IT
Curs pentru Seniori de Limba Engleză
Lansare de carte
Concurs interjudețean : Mărțișor – 2019

98. “Nocturna
bibliotecilor”

Manifestare pro-lectură și
eveniment de promovare
națională a culturii

2 proiecte -

Noaptea bibliotecilor
Night Music

99. ”Biblioteca - parte din Educație permanentă;
viața ta”
promovarea cărții;
promovarea bibliotecii;
educație estetică; relații
internaționale; accesul la
cultură al utilizatorilor din
categoriile defavorizate

10.000/10.000

2.000/2.000

6 proiecte Editarea de materiale de marketing, publicitate si
promovare a instituţiei
Emisiuni radio Tv
Clubul de lectura "Prietenii cartilor"
WebBiblioteca - www.bibliotecabotosani.ro
Cenaclu literar „Floare de colt”
Rețele de socializare (Facebook, Twiter)

Consumabile (materiale de studiu pentru
promovare)
- 2.000
Aparatura specifică
- 2.000
Deplasări
500
Utilităţi
2.000
Carte expoziţie
2.500
Diverse
500
Consultanţă de specialitate - 500
Furnituri de birou - 100
Cartuş imprimanta – 300
Deplasări
- 300
Utilităţi spaţii
- 1.000
(chirii, energie, apă, etc)
Diverse
- 300

10.000/10.000

Materiale de promovare - 1.000
Consultanţă
- 1.000
Abonament IT
- 1.000
Utilitaţi
- 5.000
Diverse
- 1.000
Aparartură diversă
- 1.000

40.000/40.000

Achiziţii unităţi de bibliotecă

35.000/35.000

Materiale de promovare
- 5.000
Consumabile
- 3.000
Formare profesională
- 15.000
Deplasări
- 2.000
Participare conferinţe
- 3.000
Utilităţi - 7.000

Achiziţionarea unităţilor de bibliotecă și a bazei tehnice necesare utilizării tehnologiei moderne
100.Activitate
permanentă de
achiziții

Acces la cultură pentru
toți utilizatorii

1 proiect Achiziţie de unităţi de bibliotecă si tehnologie modernă
necesare utilizării și dezvoltării serviciilor de bibliotecă

- 40.000

Formarea şi perfecţionarea bibliotecarilor
101.„BiblioteciBibliotecari”.

Relații cu organizații/
biblioteci publice
naționale și
internaționale;
perfecționare
profesională

7 proiecte Sesiuni de formare profesională
Simpozioane, colocvii
Sesiuni de comunicare online
Întâlniri metodice
Instruiri profesionale periodice pentru bibliotecarii din
bibliotecile publice comunale şi orăşeneşti
Asistență de specialitate
Participări la conferinţe, cursuri de perfecţionare naţionale
şi internaţionale (ANBPR; IFLA, etc.)

Total 2019 201.000/201.000
* Programele/proiectele culturale se încadreaza în bugetul anual al instituției aprobat de Consiliul Județean Botoșani, neavând în clasificația bugetară articol distinct pentru acestea.
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Nr.
crt.

DENUMIREA
PROGRAMULUI

Scurta descriere a
programului

Nr. Proiecte in
cadrul
programului

Denumirea proiectului

Buget per
program
(lei)

Observatii

Propus/realizat

Anul 2020
Diversificarea ofertei culturale şi creşterea calităţii serviciilor de bibliotecă
102.“Zilele Eminescu” ”Ziua Culturii
Nationale”

Manifestări culturale
diverse dedicate nașterii
poetului national Mihai
Eminescu

103.„Timpul Unirii”

Manifestări culturale
dedicate Unirii
Principatelor Romane din
1859

104.“Arta cum laudae”

Cunoașterea operei
muzicale; educație
artistică; promovarea
tinerelor talente

105.“Ziua Europei este
ziua ta!”

Educație permanentă în
context european

106.“Ziua internaţională a Manifestări culturale
copilului”
dedicate copiilor

Cenaclul literar artistic “Portretul artistului în tinerețe”
Vizită ghidată la “Fondul documentar Mihai Eminescu” –
donația Ion C. Rogojanu
Expoziție de numismatică, filatelie, cartofilie “Eminescu”
în cadrul Cabinetului de Numismatică și Filatelie
„Omagiu Poetului Nepereche ”
Eminescu - sinteză a culturii române
„Criticilor mei ”
Eminescu vazut prin ochi de prichindei
„Un suflet înrămat în poezie”
5 proiecte Expoziţie de carte, filiatelie, numismatică şi medalistică
"24 Ianuarie -O zi pentru eternitatea romanilor
"Romanii spre Marea Unire"
”Mica Unire în poezie și filatelie”
Idealul Unirii o constantă a istoriei naționale
5 proiecte Audiţii muzicale, vizionare filme documentare/artistice:
Voci celebre (Night-Music)
Concurs național de artă plastică
”Ștefan Luchian – poetul plastic al florilor
”19 februarie – Ziua Constantin Brâncuși”
Aniversări – comemorări.
8 proiecte -

1 proiect -

5 proiecte -

2.000/2000

Furnituri de birou - 100
Cartuş imprimanta – 300
Deplasări
- 300
Utilităţi spaţii
- 1.000
(chirii, energie, apă, etc)
Diverse
- 300

1.000/1.000

Afişe, Invitaţii, etc.
– 200
Materiale pentru editare – 200
Utilităţi spaţii
- 600

5.000/5.000

Materiale pentru promovare
executate în regie proprie
1.000
Aparatura adecvată
– 1.000
Utilităţi spaţii de desfăşurare – 2.000
Diverse
- 1000

9Mai - Ziua Europei 2020 - 70 de ani de pace durabila
(#bibliotecaecutine - online)

1.000/1.000

Materiale pentru promovare
executate în regie proprie
Diverse

Citește o poveste – invitație la lectură audio-video adresată
copiilor și părinților (#bibliotecaecutine - online)
Expoziţii de carte şi lecturi publice (#bibliotecaecutine online)
1 Iunie – Cărțile copilăriei (#bibliotecaecutine - online)
"Biblioteca, o lume de poveste"
Noni – Copilaria, ca o poveste (expoziție virtuală)

2.500/2.500
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Materiale de promovare
Aparatura adecvată
Carte pentru copii
Utilităţi diverse

- 500
- 500

– 500
– 500
– 1.000
- 500

107.“Salonul artelor”

Educație estetică;
promovarea bibliotecii

1.000/1.000

Afise, invitaţii, pliante – 200
Materiale pentru editare – 200
Utilităţi spaţii
- 600

3.000/3.000

Materiale pentru promovare – 500
Aparatură specifică
- 300
Utilităţi spaţii desfăşurate - 1.000
Deplasări
- 200
Achiziţii unităţi bibliotecă
- 1.000

5.000/5.000

Materiale pentru promovare
- 1.000
Carte necesară pentru expoziţie - 2.000
Utilităţi
- 2.000

3 proiecte - Simpozionul Internațional „Eminescu-Carte-CulturăCivilizație; (Fondul Eminescu – tur virtual)
- „Studii eminescologice” (online)
- „Mihai Eminescu” - Exponat documentar filatelic

1500/1500

Materiale pentru promovare

- 1.500

Promovarea bibliotecii, a
bibliotecarilor și a
orașului Botoșani

2 proiecte - Botosaniul - Orasul meu drag - online
- Noblețea unei profesii cuminți -online
-

1.500/1.500

Materiale pentru promovare
Aparatură specifică

- 500
- 1.000

Promovarea patrimoniului
bibliotecii; educație
estetică; acces la cultură
Promovarea bibliotecii;
educația estetică;
promovarea cărții

2 proiecte - Lecturi publice din opera autorilor botoșăneni -online
- Audiţii muzicale - online
5 proiecte - ”Cărțile copilăriei”
- Citeste o poveste - online
- Fondul Documentar Eminescu – un tezaur - online
- Comoara din biblioteca – online
- Maraton poetic Nichita Stanescu - online

108.2020 „Zile
Educatie permanenta
Internaționale”
conform
(UNESCO, UNICEF)

109.2020 Aniversări
Educatie permanentă
/Comemorări
Cunoașterea culturii
calendar cultural
naționale și universale
național/internațional

4 proiecte -

Manifestări culturale diverse
„Ziua Internationala a Iei”
„Atelierul naturii”
Concurs regional de pictura, arta decorativa și design
"Martisorul la romani" Editia aXIII-a - 1 Martie 2020

9 proiecte/ - Manifestări culturale diverse
- Expoziţie de lucrări plastice (Mărțișorul la români)
conform - Expoziţie de artă fotografică (Botoșanii în imagini)
(UNESCO, - Vizionare filme documentare/artistice
UNICEF) - Ziua Internaţională pentru Comemorarea Victimelor
Holocaustului
- Ziua Internaţională a Iei (expoziție de carte)
- Ziua Internațională a poeziei „Frânturi din lirica universală”
- Ziua mondială a mediului „Atelierul naturii”
- 12 Aprilie - Ziua Mondială a Cosmonauticii"
8 proiecte - 8 proiecte conform calendarului cultural național și
internațional anual
- Sculptorul sufletului romanesc
- 19 februarie - Ziua Constantin Brâncuşi
- Stefan Luchian – Univers artistic
- „Creanga in taramul de poveste”
- Ștefan cel Mare și Sfânt – expoziție de carte
- Nicolae Iorga- 149 ani de la nastere

Studii şi cercetări ştiinţifice
110.“Zilele Eminescu”

Manifestări culturale
diverse dedicate poetului
național Mihai Eminescu

Promovarea patrimoniului bibliotecii
111.“Ziua internaţională a
bibliotecarului”
“Ziua municipiului
Botoşani”
112.“Nordul cultural”
113.“Biblioteca vie”
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500/500

Materiale de promovare
Aparatură specifică

1.500/1.500

Materiale de promovare
Carte specifică
Utilităţi
Aparatură specifică

- 200
- 300
-

200
700
300
300

114.“Sărbătoarea lecturii” Educatie permanenta
Lifelong Learning
(LLL)

5 proiecte - Manifestări culturale de promovare a patrimoniului bibliotecii
- Vizite ghidate, expoziţii de carte
- Lecturi publice
- Cursuri pentru seniori de IT
- Cursuri pentru seniori de limbi straine

3.000/3.000

Materiale pentru promovare – 500
Aparatură specifică
- 300
Utilităţi spaţii desfăşurate - 1.000
Deplasări
- 200
Achiziţii unităţi bibliotecă
- 1.000

4 proiecte - Expoziție carte de specialitate
- Dăm startul la citit: campanie on-line de promovare a lecturii
- Vizionare filme documentare/artistice;cursuri diverse
- #bibliotecaecutine – mediul online

1.500/1.500

Materiale de promovare
Carte specifică
Utilităţi
Aparatură specifică

-

5.000/5.000

Materiale de promovare
Materiale auxiliare
Utilităţi
Aparatură specială
Diverse

- 1.000
- 500
- 2.000
- 800
- 700

5.000/5.000

Consumabile (materiale de studiu pentru
promovare)
- 1.000
Aparatura specifică
- 1.000
Deplasări
500
Utilităţi
1.000
Carte expoziţie
1.000
Consultanţă de specialitate - 500
Materiale de promovare - 1.000
Consultanţă
- 1.000
Abonament IT
- 1.000
Utilitaţi
- 5.000
Diverse
- 1.000
Aparartură diversă
- 1.000

Dezvoltarea relaţiilor cu utilizatorii
115.Utilizarea tehnologiei Utilizarea intr-un mod
moderne în
sigur si responsabil a
biblioteca
tehnologiei online
116.“BiblioVacanţa”

Cursuri online gratuite
oferite utilizatorilor pe
perioada vacanței de
vară

117.„Biblioteca acum”

Prezentarea bibliotecii și
a resurselor de care pot
beneficia utilizatorii

118.”Biblioteca - parte
din viața ta”

Educație permanentă;
promovarea cărții;
promovarea bibliotecii;
educație estetică; relații
internaționale; accesul la
cultură al utilizatorilor din
categoriile defavorizate

14 proiecte -

Fii voluntar în cadrul proiectului BiblioVACANTA 2020
#bibliotecaecutine
Curs de limba engleză
Curs de limba italiana
Curs de limba germană
Desen, arte plastice
Curs de fotografie
Matematică
Informatică
Colecții si colecționari
Clubul micilor reporteri
Micii antreprenori
Clubul de lectura
Curs de dictie
Calatori prin Europa
5 proiecte - Vizite ghidate , lecturi publice
- Curs pentru Seniori de IT
- Curs pentru Seniori de Limba Engleză
- Lansare de carte
- Concurs interjudețean : Mărțișor – 2020

5 proiecte - Editarea de materiale de marketing, publicitate si promovare
a instituţiei
- Emisiuni radio Tv
- Clubul de lectura "Prietenii cartilor" (online)
- WebBiblioteca - www.bibliotecabotosani.ro
- Rețele de socializare (Facebook, Twiter)

Achiziţionarea unităţilor de bibliotecă și a bazei tehnice necesare utilizării tehnologiei moderne
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10.000/10.000

200
700
300
300

119.Activitate
permanentă de
achiziții

Acces la cultură pentru
toți utilizatorii

1 proiect Achiziţie de unităţi de bibliotecă si tehnologie modernă
necesare utilizării și dezvoltării serviciilor de bibliotecă

20.000/20.000

Achiziţii unităţi de bibliotecă

- 20.000

Formarea şi perfecţionarea bibliotecarilor
120.„BiblioteciBibliotecari”.

Relații cu organizații/
biblioteci publice
naționale și
internaționale;
perfecționare
profesională

121.“Ziua Naţională a
României”
“Ziua Constituţiei”

Activități culturale
dedicate României

7 proiecte Sesiuni de formare profesională
16.000/16.000
Simpozioane, colocvii
Sesiuni de comunicare online
Întâlniri metodice
Instruiri profesionale periodice pentru bibliotecarii din
bibliotecile publice comunale şi orăşeneşti – desfasurat online
Asistență de specialitate
Participări la conferinţe, cursuri de perfecţionare naţionale
şi internaţionale (ANBPR; IFLA, etc.)
4 proiecte
Manifestări culturale diverse
2.000/2.000
Expoziţie de carte, expoziţie de numismatică, filatelie,
cartofilie
1 Decembrie - Ziua Nationala a Romaniei
"Romania de la A...Z"

Total 2020
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88.000/88.000

Materiale de promovare
Consumabile
Formare profesională
Participare conferinţe
Utilităţi - 5.000

- 2.000
- 1.000
- 5.000
- 3.000

Carte dedicate
- 1.000
Utilităţi
- 500
Materiale de promovare
- 500

4.6. Informatii despre secții/filiale
Biblioteca Judeteana „Mihai Eminescu" Botosani coordoneaza activitatea a 7l de biblioteci
publice: din care 65 comunale, 5 orasenești și una municipală.
Biblioteca Judeţeană "Mihai Eminescu" are deschise pe lângă sediul central trei filiale în
cartierele municipiului, și anume: Filiala nr. 1 - care deservește cartierul Grivita, Filiala nr. 2 - care
deservește cartierul Primăverii și Filiala nr. 3 - cu sediul în cadrul Școlii nr.l6 Botoșani, deservind
atât publicul adult cât și elevii din cadrul școlii și din zonă.
Precizăm faptul că în afara sediului sunt amplasate și următoarele secții:
- Secția de limbi străine;
- Mediateca;
- Secția din cadrul Penitenciarului Botoșani.

V. Sarcini pentru management
Managementul va avea următoarele sarcini pentru durata proiectului de management:
- să elaboreze și să propună spre aprobare autorității proiectul de buget, organigrama, statul de funcții
și regulamentul de organizare și funcționare al instituției;
- să decidă asupra modului de utilizare a bugetului aprobat al instituției, conform prevederilor
contractului de management, cu respectarea prevederilor legale, fiind ordonator de credite pentru
bugetul acesteia;
- să asigure respectarea prevederilor normelor și normativelor în vigoare care reglementează
activitatea fiscală și asigurările sociale;
- să coordoneze activitatea de valorificare a colecțiilor bibliotecii prin organizarea de expoziții,
realizarea unor materiale publicitare performante, elaborarea de studii din domeniul științei,
informării și comunicării, pe parcursul participării la conferințe de specialitate;
- să stimuleze circulația informațiilor de bibliotecă și atragerea de noi cititori, atât prin sporirea
numărului beneficiarilor serviciilor de bibliotecă, cât și prin creșterea volumului de documente
consultate și împrumutate;
- să contribuie la atragerea de noi parteneri din tară și străinătate, prin inițierea unor proiecte din
domeniul biblioeconomiei și știintei informării, în scopul adaptării serviciilor de bibliotecă la
cerințele și așteptările clienților;
- să contribuie la constituirea unor instrumente de informare performante care să reducă decalajul
dintre biblioteca judeteană și celelalte biblioteci publice din județul Botoșani, contribuind la reducerea
diferențelor dintre cetățenii bine informați și cei puțin informați, desăvărșind procesul de transformare
a bibliotecilor publice orășenești, comunale și a celei municipale în reale centre de informare și
documentare;
- constituirea, organizarea, prelucrarea, dezvoltarea şi conservarea colecţiilor de cărţi, publicaţiilor
seriale, a altor documente de bibliotecă şi a bazelor de date, pentru a facilita utilizarea acestora în
scop de informare, cercetare, educaţie sau recreere;
- iniţierea, organizarea şi desfăşurarea de proiecte şi programe culturale, inclusiv în parteneriat cu
autorităţi şi instituţii publice, cu alte instituţii de profil sau prin parteneriat public-privat;
- realizarea şi participarea la proiecte de cercetare şi dezvoltare pentru susţinerea, promovarea şi
valorificarea culturii scrise în plan naţional şi internaţional;
- realizarea de produse şi servicii cu valoare adăugată, de tipul: studii, proiecte, cercetări documentare
sau tematice, produse informatice, produse multimedia, baze de date, produse editoriale, servicii de
consultanţă şi asistenţă de specialitate;
- editarea şi tipărirea de cărţi, broşuri, publicaţii periodice, lucrări şi materiale de specialitate sau de
interes general, în limba română ori în limbi străine, realizate în ţară sau în străinătate, în cooperare
cu unul ori mai mulţi parteneri;
- organizarea unor servicii de formare şi perfecţionare profesională specifică în domeniul conservării
şi protejării bunurilor culturale din domeniul culturii scrise ce fac parte din patrimoniul cultural
naţional;
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- realizarea de reproduceri, prin sisteme foto digitale, fotocopiere, ori realizarea de microfilme;
- creşterea accesului publicului la colecţii;
- organizarea depozitului legal de documente;
- alte activităţi specifice susţinerii, promovării şi valorificării culturii scrise.

VI. Structura şi conţinutul proiectului de management
Proiectul întocmit de candidat (autor responsabil) este limitat la un număr de 40 pagini +
anexe, (format A4, marginile paginii: stânga 2 cm, dreapta 2 cm, sus 1,25 cm, jos 1,25 cm, spațiere
între rânduri :6 puncte înainte de rând și 6 puncte după rând, alinierea textului: justified, font: arial,
cu dimensiunea de 12 puncte pentru textul de bază și dimensiunea de 14 puncte pentru titluri, utilizând
obligatoriu diacriticele specifice limbii române, numerotare pagini: în josul paginii, numărul paginii
centrat; proiectul de management nu va conține alte titluri/capitole/subcapitole decât cele menționate
în structura de mai jos) şi trebuie să conţină punctul de vedere al candidatului asupra dezvoltării şi
evoluţiei instituției pe durata proiectului de management.
În întocmirea proiectului se cere utilizarea termenilor conform definiţiilor prevăzute în
ordonanţa de urgenţă.
În evaluarea proiectului de management se va urmări modul în care oferta candidatului
răspunde sarcinilor formulate în baza prevederilor art. 12 alin.(1) din Ordonanţa de Urgenţă nr.
189/2008 privind managementul instituţiilor publice de cultură, aprobată cu modificări şi completări
prin Legea nr. 269/2009, cu modificările şi completările ulterioare, având în vedere următoarele
prevederi, care reprezintă totodată şi criteriile generale de analiză şi notare a proiectelor de
management:
a) analiza socioculturală a mediului în care îşi desfăşoară activitatea instituţia şi propuneri privind
evoluţia acesteia în sistemul instituţional existent;
b) analiza activităţii instituţiei şi, în funcţie de specific, propuneri privind îmbunătăţirea acesteia;
c) analiza organizării instituţiei şi propuneri de restructurare şi/sau de reorganizare, după caz;
d) analiza situaţiei economico-financiare a instituţiei;
e) strategia, programele şi planul de acţiune pentru îndeplinirea misiunii specifice a instituţiei publice
de cultură, conform sarcinilor formulate de autoritate;
f) o previziune a evoluţiei economico-financiare a instituţiei publice de cultură, cu o estimare a
resurselor financiare ce ar trebui alocate de către autoritate, precum şi a veniturilor instituţiei ce pot
fi atrase din alte surse.
Proiectul, structurat obligatoriu pe modelul de mai jos, trebuie să conţină soluţii manageriale
concrete, în vederea funcţionării şi dezvoltării instituţiei, pe baza sarcinilor formulate de autoritate.
A. Analiza socioculturală a mediului în care îşi desfăşoară activitatea instituţia şi propuneri
privind evoluţia acesteia în sistemul instituţional existent:
1. instituţii, organizaţii, grupuri informale (analiza factorilor interesaţi) care se adresează
aceleiaşi comunităţi;
2. analiza SWOT (analiza mediului intern şi extern, puncte tari, puncte slabe, oportunităţi,
ameninţări);
3. analiza imaginii existente a instituţiei şi propuneri pentru îmbunătăţirea acesteia;
4. propuneri pentru cunoaşterea categoriilor de beneficiari (studii de consum, cercetări, alte
surse de informare);
5. grupurile-ţintă ale activităţilor instituţiei pe termen scurt/mediu;
6. profilul beneficiarului actual.
B. Analiza activităţii instituţiei şi propuneri privind îmbunătăţirea acesteia:
1. analiza programelor şi a proiectelor instituţiei;
2. concluzii:
2.1. reformularea mesajului, după caz;
2.2. descrierea principalelor direcţii pentru îndeplinirea misiunii.
C. Analiza organizării instituţiei şi propuneri de restructurare şi/sau de reorganizare, după
caz:
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1. analiza reglementărilor interne ale instituţiei şi a actelor normative incidente;
2. propuneri privind modificarea reglementărilor interne;
3. analiza capacităţii instituţionale din punctul de vedere al resursei umane proprii şi/sau
externalizate;
4. analiza capacităţii instituţionale din punct de vedere al spaţiilor şi patrimoniului instituţiei,
propuneri de îmbunătăţire;
5. viziunea proprie asupra utilizării instituţiei delegării, ca modalitate legală de asigurare a
continuităţii procesului managerial.
D. Analiza situaţiei economico-financiare a instituţiei:
Analiza financiară, pe baza datelor cuprinse în caietul de obiective:
1. analiza datelor de buget din caietul de obiective, după caz, completate cu informaţii
solicitate/obţinute de la instituţie:
1.1. bugetul de venituri (subvenţii/alocaţii, surse atrase/venituri proprii);
1.2. bugetul de cheltuieli (personal; bunuri şi servicii din care: cheltuieli de întreţinere,
colaboratori; cheltuieli de capital);
2. analiza comparativă a cheltuielilor (estimate şi, după caz, realizate) în perioada/perioadele
indicată/indicate în caietul de obiective, după caz, completate cu informaţii solicitate/obţinute
de la instituţie:
Nr.
Programul/proiectul Devizul estimat
crt.
(1) (2)
(3)

Total:

Total:

Devizul realizat
(4)

Observaţii,
concluzii
(5)

comentarii,

Total:

3. soluţii şi propuneri privind gradul de acoperire din surse atrase/venituri proprii a
cheltuielilor instituţiei:
3.1. analiza veniturilor proprii realizate din activitatea de bază, specifică instituţiei (în funcţie
de tipurile de produse/servicii oferite de instituţiile de cultură - spectacole, expoziţii, servicii
infodocumentare etc.), pe categorii de produse/servicii, precum şi pe categorii de bilete/tarife
practicate: preţ întreg/preţ redus/bilet profesional/bilet onorific, abonamente, cu menţionarea
celorlalte facilităţi practicate;
3.2. analiza veniturilor proprii realizate din alte activităţi ale instituţiei;
3.3 analiza veniturilor realizate din prestări de servicii culturale în cadrul parteneriatelor cu
alte autorităţi publice locale;
4. soluţii şi propuneri privind gradul de creştere a surselor atrase/veniturilor proprii în totalul
veniturilor:
4.1. analiza ponderii cheltuielilor de personal din totalul cheltuielilor;
4.2. analiza ponderii cheltuielilor de capital din bugetul total;
4.3. analiza gradului de acoperire a cheltuielilor cu salariile din subvenţie/alocaţie;
4.4. ponderea cheltuielilor efectuate în cadrul raporturilor contractuale, altele decât contractele
individuale de muncă (drepturi de autor, drepturi conexe, contracte şi convenţii civile);
4.5. cheltuieli pe beneficiar, din care:
a) din alocatii;
b) din venituri proprii.
E. Strategia, programele şi planul de acţiune pentru îndeplinirea misiunii specifice a
instituţiei, conform sarcinilor formulate de autoritate:
Propuneri, pentru întreaga perioadă de management:
1. viziune;
2. misiune;
3. obiective (generale şi specifice);
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4. strategia culturală, pentru întreaga perioadă de management;
5. strategia şi planul de marketing;
6. programe propuse pentru întreaga perioadă de management;
7. proiectele din cadrul programelor;
8. alte evenimente, activităţi specifice instituţiei, planificate pentru perioada de management.
F. Previzionarea evoluţiei economico-financiare a instituţiei publice de cultură, cu o estimare
a resurselor financiare ce ar trebui alocate de către autoritate, precum şi a veniturilor instituţiei ce
pot fi atrase din alte surse
1. Proiectul de buget de venituri şi cheltuieli pe perioada managementului:
Nr. crt. Categorii

Anul ...

...

Anul ...

(1)
1.

(3)

(...)

(...)

(2)
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. alte venituri proprii
1.b. subvenţii/alocaţii
1.c. alte venituri
TOTAL CHELTUIELI, din care
2.a. Cheltuieli de personal, din care
2.a.1. Cheltuieli cu salariile
2.a.2. Alte cheltuieli de personal
2.b. Cheltuieli cu bunuri şi servicii, din care
2.b.1. Cheltuieli pentru proiecte
2.b.2. Cheltuieli cu colaboratorii
2.b.3. Cheltuieli pentru reparaţii curente
2.b.4. Cheltuieli de întreţinere
2.b.5. Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii
2.c. Cheltuieli de capital

2.

2. Numărul estimat al beneficiarilor pentru perioada managementului:
2.1. la sediu;
2.2. în afara sediului.
3. Programul minimal estimat pentru perioada de management aprobată
Nr. crt. Program

Scurtă descriere a
programului

Nr. proiecte în cadrul
programului

Primul an de management
1
...
...
Al doilea an de management

1
...
...
...
1
...
...
3

Bugetul alocat pentru programul minimal.
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Denumirea proiectului

Buget prevăzut pe
program3 (lei)

VII. ALTE PRECIZĂRI
Candidaţii, în baza unei cereri motivate, pot solicita de la instituţie informaţii suplimentare,
necesare elaborării proiectelor de management (telefon 0231/514686, fax 0231/513334, e-mail
biblioteca@bibliotecabotosani.ro). Relaţii suplimentare privind întocmirea proiectului de
management se pot obţine şi de la Directia Buget Finanțe – Serviciul Organizare Salarizare Resurse
Umane din cadrul Consiliului Județean Botoșani, la telefon 0231/514712 interior 3061, fax
0231/514715, e-mail antonesei.ovidiu@cjbotosani.ro, domnul Antonesei Ovidiu.
VIII. Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentul caiet de obiective.

Preşedinte,
Doina -Elena Federovici

CONTRASEMNEAZĂ:
Secretar general al judeţului,
Marcel - Stelică Bejenariu
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Anexa nr. 1 la Caietul de obiective

Anexa nr. 2 la Caietul de obiective

Anexa nr.3 la Caietul de Obiective
Bugetul de venituri şi cheltuieli aprobat, aferent perioadei (nov. -dec.) 2016 -2020
lei

2016

2017

2018

2019

2020

VENITURI
TOTALE,

Prevederi

Realizat

Prevederi

Realizat

Prevederi

Realizat

Prevederi

Realizat

Prevederi

Realizat

din care:

410.000

401.000

2.050.000

2.014.270

2.600.000

2.242.520

2.760.000

2.442.933

2.685.000

2.615.027

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

410.000

401.000

2.050.000

2.014.270

2.600.000

2.242.520

2.760.000

2.442.933

2.685.000

2.615.027

- Venituri proprii
- Alocatii
bugetare

2016
CHELTUIELI
TOTALE,

2017

2018

2019

2020

Prevederi

Realizat

Prevederi

Realizat

Prevederi

Realizat

Prevederi

Realizat

Prevederi

Realizat

din care:

410.000

401.000

2.050.000

2.014.270

2.600.000

2.242.520

2.760.000

2.442.933

2.685.000

2.615.027

- Cheltuieli de
personal, inclusiv
colaboratori

250.000

244.000

1.526.000

1.503.271

1.970.000

1.662.845

2.175.000

1.893.204

2.215.000

2.153.567

- Cheltuieli cu
bunuri şi servicii

160.000

157.000

524.000

510.999

630.000

579.675

525.000

491.000

470.000

461.460

-

-

60.000

58.729

- Cheltuieli
capital

de

Anexa nr. 2
la Hotărârea Consiliului Județean Botoșani
nr. 81 / 31.03.2021
Regulament de organizare şi desfăşurare a concursului de proiecte
de management pentru Biblioteca Județeană „Mihai Eminescu” Botoșani, instituţie publică de
cultură din subordinea Consiliului Judeţean Botoşani
CAPITOLUL I: Dispoziţii generale
Art. 1
(1) Concursul de proiecte de management pentru:
1. Biblioteca Județeană „Mihai Eminescu” Botoșani, instituție publică de cultură, aflată în
subordinea Consiliului Județean Botoșani, denumită în continuare autoritatea, se organizează în
conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 189/2008 privind managementul
instituţiilor publice de cultură, aprobată prin Legea nr. 269/2009, cu modificările şi completările
ulterioare, denumită în continuare ordonanţa de urgenţă, coroborate cu prevederile prezentului
regulament.
(2) Prezentul regulament se completează de drept cu prevederile legale referitoare la măsurile
restrictive și de distanțare socială stabilite în contextul gestionării pandemiei de COVID -19.
Art. 2
(1) Concursul de proiecte de management se desfăşoară conform cerinţelor cuprinse în anunţul
public, al cărui conţinut este stabilit de autoritate, întocmit cu respectarea prevederilor legale din
ordonanţa de urgenţă, publicat pe pagina de internet a instituţiei şi a autorităţii şi afişat la sediul celor
două entităţi.
(2) Anunţul public cuprinde:
a) condiţiile de participare la concursul de proiecte de management;
b) caietul de obiective;
c) regulamentul de organizare a concursului de proiecte de management întocmit conform
regulamentului- cadru;
d) calendarul concursului, cu precizarea termenului/perioadei pentru fiecare etapă;
e) actele necesare înscrierii la concursul de proiecte de management care fac obiectul dosarului de
concurs;
f) bibliografia;
g) informaţii (privind condiţiile tehnice de redactare a proiectului de management şi condiţiile de
prezentare a acestuia şi orice alte informaţii considerate necesare unei mai bune înţelegeri a
cerinţelor concursului).
CAPITOLUL II: Organizarea şi funcţionarea comisiei de concurs
Art. 3
(1) Pentru desfăşurarea concursului de proiecte de management, la nivelul autorităţii se înfiinţează o
comisie de concurs, în funcţie de specificul instituţiei.
(2) Comisia de concurs este desemnată de autoritate prin hotărâre de consiliu județean şi este
compusă din reprezentanţi ai autorităţii, în proporţie de o treime, şi din specialişti în domeniul de
activitate a instituţiei, în proporţie de două treimi. Prin acelaşi act administrativ se desemnează şi
secretariatul comisiei de concurs.
(3) Desemnarea specialiştilor prevăzuţi la alin. (2) se face de către autoritate ţinând cont de
domeniile de activitate prevăzute în legile speciale care reglementează activitatea specifică a fiecărei
instituţii pentru care se organizează concursul.
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(4) Membrii comisiei de concurs şi membrii secretariatului comisiei de concurs au obligaţia de a
depune, la momentul luării la cunoştinţă a actului administrativ de desemnare în comisie, o declaraţie
de confidenţialitate şi imparţialitate, potrivit modelului prevăzut în anexa la prezentul regulament.
Declaraţiile se păstrează la dosarul cuprinzând documentele ce privesc organizarea concursului.
(5) Membrii comisiei de concurs şi membrii secretariatului comisiei de concurs au obligaţia păstrării
confidenţialităţii informaţiilor de care iau cunoştinţă pe durata derulării concursului, potrivit legii.
(6) Nu poate avea calitatea de membru în comisia de concurs persoana care se află în următoarele
situaţii:
a) este soţ, rudă sau afin, până la gradul al IV-lea inclusiv, cu persoanele care au competenţa legală
de a numi membri în comisia de concurs, cu ceilalţi membri ai comisiei sau cu candidaţii participanţi
la concurs;
b) a avut în ultimii 2 ani sau are în perioada de derulare a procedurii de concurs raporturi
contractuale încheiate cu instituţia publică de cultură pentru care se organizează concursul de
proiecte de management;
c) a avut în ultimii 2 ani sau are relaţii cu caracter patrimonial, direct sau indirect prin soţ/soţie, cu
oricare dintre candidaţi.
(7) Statutul de membru în comisia de concurs este incompatibil cu cel de membru în comisia de
soluţionare a contestaţiilor.
(8) În cazul existenţei unui caz de incompatibilitate, membrul comisiei de concurs, respectiv
membrul secretariatului comisiei de concurs este obligat să informeze de îndată autoritatea, care va
dispune înlocuirea acestuia în comisie.
(9) În situaţia în care un membru al comisiei de concurs, respectiv al secretariatului comisiei de
concurs nu a depus declaraţia prevăzută la alin. (4) sau nu şi-a îndeplinit obligaţia prevăzută la alin.
(8), autoritatea va dispune, prin hotărâre de consiliu județean, încetarea calităţii de membru al
comisiei de concurs şi înlocuirea acestuia.
(10) Încălcarea dispoziţiilor alin. (4) şi (8) va atrage, după caz, răspunderea civilă ori penală, potrivit
legii.
Art. 4
(1) Comisia de concurs are următoarele atribuţii principale:
a) stabileşte punctajul, echivalent notelor, pe baza propunerilor privind grila de evaluare a proiectelor
de management primite de la secretariat;
b) analizează proiectele de management depuse de candidaţi, acordă punctajul potrivit grilei de
evaluare, notează fiecare candidatură, atât pentru calitatea proiectului/proiectelor, cât şi pentru
interviu/interviuri;
c) stabileşte rezultatul concursului pe baza rezultatelor fiecărei etape notate, potrivit prevederilor
prezentului regulament;
d) elaborează un raport asupra notelor acordate candidaţilor şi câştigătorului concursului şi face
recomandări privind perioada pentru care se încheie contractul de management, cu respectarea
intervalului prevăzut în art. 11 alin. (2) lit. d) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 189/2008
privind managementul instituțiilor publice de cultură;
e) certifică, prin semnătură, toate actele şi documentele întocmite de secretariatul comisiei de
concurs.
(2) Ponderea criteriilor şi subcriteriilor echivalentă notelor pentru grila de evaluare a proiectelor de
management şi a interviului este validată de către membrii comisiei.
Art. 5
(1) Membrii comisiei de concurs au obligaţia exercitării mandatului cu respectarea următoarelor
principii:
a) aplicarea corectă a legii;
b) prioritatea interesului public;
c) asigurarea egalităţii de tratament al candidaţilor;
d) principiul profesionalismului, prin îndeplinirea mandatului cu responsabilitate, competenţă,
eficiență, corectitudine și conștiinciozitate;
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e) principiul imparțialității și independenţei, care obligă la o atitudine obiectivă, neutră faţă de orice
interes politic, economic, social sau de altă natură în exercitarea mandatului;
f) principiul nediscriminării pe criterii etnice, de gen sau de convingeri politice ori religioase;
g) principiul integrității morale;
h) să respecte toate măsurile restrictive și de distanțare socială în contextul gestionării pandemiei de
COVID -19.
(2) Membrii comisiei de concurs au următoarele obligaţii:
a) să cunoască prevederile ordonanţei de urgență, prevederile prezentului regulament, precum și
conținutul caietului de obiective elaborat de autoritate;
b) să aducă la cunoştinţa autorităţii orice ingerinţă în activitatea lor din partea unor persoane fizice
sau juridice care ar putea să le afecteze independenţa sau imparţialitatea ori ar putea crea suspiciuni
cu privire la acestea;
c) să participe la şedinţele de lucru, stabilite potrivit procedurii de concurs, şi să respecte
confidenţialitatea deliberărilor şi a datelor cu caracter personal, în condiţiile legii;
d) să reia procedura notării în cazul prevăzut la art.10 alin.(5) din prezentul regulament;
e) să nu îşi exprime public opinia cu privire la procedurile aflate în derulare;
f) să evite orice contact individual cu candidaţii pe întreaga durată a desfăşurării procedurilor şi
etapelor concursului;
g) să informeze de îndată autoritatea în cazul existenţei unui caz de incompatibilitate.
Art. 6
(1) Mandatul de membru al comisiei de concurs încetează în următoarele situaţii:
a) după finalizarea concursului de proiecte de management;
b) în cazul încălcării prevederilor legale şi ale prezentului regulament;
c) în caz de nerespectare a angajamentelor cuprinse în declaraţia privind confidenţialitatea şi
imparţialitatea;
d) renunţarea din propria iniţiativă la mandat, comunicată în scris autorităţii;
e) retragerea motivată a mandatului membrului de către autoritatea sau instituţia care l-a desemnat;
f) în situaţia în care membrul comisiei de concurs nu a depus declaraţia prevăzută la art. 3 alin. (4)
sau nu şi-a îndeplinit obligaţia prevăzută la art. 3 alin. (8);
g) deces;
h) alte situaţii prevăzute de lege.
(2) În cazurile prevăzute la alin. (1) lit. b) - h), dacă au loc înainte de începerea primei etape,
autoritatea desemnează o altă persoană, cu respectarea prevederilor art. 16 alin. (2) din Ordonanța de
urgență a Guvernului nr. 189/2008 privind managementul instituțiilor publice de cultură.
(3) În cazurile prevăzute la alin. (1) lit. b) - h), dacă au loc după începerea primei etape, autoritatea
va relua procedura de concurs, cu respectarea prevederilor art. 9 din Ordonanța de urgență a
Guvernului nr. 189/2008 privind managementul instituțiilor publice de cultură.
(4) În cazul imposibilităţii fizice/obiective a îndeplinirii atribuţiilor asumate de către un membru al
comisiei, autoritatea, după caz, poate prelungi termenele stabilite pentru desfăşurarea etapelor de
concurs, cu respectarea termenelor prevăzute de art. 9 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.
189/2008 privind managementul instituțiilor publice de cultură.
Art. 7
Secretariatul comisiei de concurs este format din câte un reprezentant al compartimentului de
specialitate, dacă acesta există, al compartimentului juridic, al compartimentului economic şi al
compartimentului resurse umane din cadrul aparatului de lucru al autorităţii.
Art. 8
Secretariatul comisiei de concurs are următoarele atribuţii:
a) asigură condiţiile tehnico-organizatorice pentru desfăşurarea concursului;
b) verifică legalitatea şi conformitatea documentelor depuse de candidaţi;
c) solicită candidaţilor, în perioada selecţiei de dosare, ori de câte ori este necesar, informaţii sau alte
documente relevante, din categoria celor solicitate prin anunţul public;
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d) comunică rezultatele;
e) elimină din concurs, pe bază de proces-verbal, dosarele de concurs incomplete şi pe cele care
conţin documente neconforme cu cerinţele din anunţul public, precum şi proiectele de management
care conţin indicii privind identitatea autorului, conform art. 13 din Ordonanța de urgență a
Guvernului nr. 189/2008 privind managementul instituțiilor publice de cultură , şi îi înştiinţează pe
candidaţii în cauză;
f) identifică generic şi aleatoriu fiecare proiect în parte prin atribuirea unui număr fiecăruia,
menţionând acest aspect în procesul-verbal de selecţie a dosarelor, în vederea asigurării
confidenţialităţii asupra identităţii autorilor proiectelor de management;
g) certifică, pentru conformitatea cu originalul, copiile actelor din dosarul de concurs, pe baza
documentelor originale;
h) pune la dispoziţia membrilor comisiei formularul pentru declaraţia de confidenţialitate şi
imparţialitate spre a fi semnat, precum şi lista candidaţilor;
i) transmite membrilor comisiei proiectele de management ale candidaţilor ale căror dosare au fost
admise, asigurând confidenţialitatea identităţii autorilor;
j) transmite comisiei propuneri privind ponderea fiecărui criteriu şi a subcriteriilor acestora, astfel
încât notarea să se realizeze prin acordarea unei aprecieri exacte pentru fiecare întrebare/răspuns;
k) întocmeşte la solicitarea comisiei de concurs puncte de vedere de specialitate referitoare la
proiectele de management;
l) centralizează documentele necesare efectuării plăţii indemnizaţiei membrilor comisiei și
secretariatului acesteia, precum și documentele privind decontarea cheltuielilor de transport, cazare şi
diurnă, după caz, conform prevederilor legale în vigoare;
m) întocmeşte contracte civile de prestări de servicii pe baza cărora vor fi remuneraţi membrii
comisiei de concurs, ai comisiei de soluţionare a contestaţiilor şi ai secretariatului;
n) participă la şedinţele comisiei, fără drept de vot;
o) consemnează în procesele-verbale redactate la sfârşitul fiecărei etape a concursului nota fiecărui
candidat;
p) invită comisia de concurs la reluarea procedurii de notare în cazul prevăzut la art. 10 alin. (5);
q) aduce la cunoştinţa candidaţilor, în scris, nota obţinută în prima etapă a concursului, în termen de
24 de ore de la încheierea acesteia, şi asigură afişarea acesteia la sediul autorităţii şi al instituţiei
publice de cultură, precum şi pe pagina de internet a instituţiei publice de cultură, după caz;
r) calculează nota fiecărui candidat şi redactează procesul-verbal final al concursului, la care se
anexează raportul comisiei;
s) aduce la cunoştinţa candidaţilor, în scris, rezultatul concursului, în termenul prevăzut la art. 19
alin. (8) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 189/2008 privind managementul instituțiilor
publice de cultură, și asigură afișarea acestuia la sediul autorităţii şi al instituţiei publice de cultură,
precum şi pe pagina de internet a autorităţii, după caz;
ş) asigură transmiterea contestaţiilor către comisia de soluţionare a contestaţiilor;
t) asigură aducerea la cunoştinţa publică a rezultatului final al concursului, a listei nominale a
candidaţilor şi a altor informaţii de interes public, în termenul prevăzut de art. 20 alin. (4) din
Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 189/2008 privind managementul instituțiilor publice de
cultură;
ț) să respecte toate măsurile restrictive și de distanțare socială în contextul gestionării pandemiei de
COVID -19.
CAPITOLUL III: Analiza şi notarea proiectelor de management
Art. 9
(1) Membrii comisiei studiază individual proiectele de management primite în format electronic
şi/sau pe suport hârtie de la secretariat şi completează notele acordate în grila de evaluare individuală
a membrului comisiei, întocmită pentru fiecare candidat.
(2) Analizarea şi notarea proiectelor de management se fac pe baza criteriilor generale prevăzute la
art. 12 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 189/2008 privind managementul
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instituțiilor publice de cultură, precum şi pe baza subcriteriilor prevăzute în caietul de obiective
întocmit de autoritate.
(3) În evaluarea proiectelor de management se va urmări modul în care proiectul de management
răspunde cerinţelor caietului de obiective, avându-se în vedere următoarele criterii generale de
analiză şi notare a proiectelor de management:
a) analiza socioculturală a mediului în care îşi desfăşoară activitatea instituţia şi propuneri privind
evoluţia acesteia în sistemul instituţional existent;
b) analiza activităţii instituţiei publice de cultură şi, în funcţie de specific, propuneri privind
îmbunătăţirea acesteia;
c) analiza organizării instituţiei publice de cultură şi propuneri de reorganizare şi/sau restructurare,
după caz;
d) analiza situaţiei economico-financiare a instituţiei publice de cultură;
e) strategia, programele şi planul de acţiune pentru îndeplinirea misiunii specifice a instituţiei publice
de cultură, conform sarcinilor formulate de autoritate;
f) o previziune a evoluţiei economico-financiare a instituţiei publice de cultură, cu o estimare a
resurselor financiare ce ar trebui alocate de către autoritate, precum şi a veniturilor instituţiei ce pot fi
atrase din alte surse.
(4) Lucrările şi dezbaterile din cadrul comisiei sunt confidenţiale, cu excepţia etapei interviului, care
are caracter public.
(5) Comisia îşi desfăşoară activitatea în şedinţe, organizate la sediul autorităţii, în cadrul cărora
membrii acesteia:
a) analizează caietul de obiective şi stabilesc punctajul şi grila de evaluare pentru criteriile şi
subcriteriile în baza cărora se notează proiectele de management şi interviul;
b) dezbat, analizează şi notează proiectele de management-pentru prima etapă a concursului;
c) acordă note pentru cea de-a doua etapă a concursului – susținerea, în cadrul interviului, a
proiectelor de management de către candidaţii admişi;
d) elaborează cu sprijinul secretariatului comisei raportul asupra notelor acordate candidaţilor şi
câştigătorului concursului şi face recomandări privind perioada pentru care se încheie contractul de
management, dacă este cazul.
(6) Data şi locul de desfăşurare a şedinţelor sunt anunţate de către secretariat cu cel puţin o zi înainte
de desfăşurarea acestora.
(7) Participarea membrilor comisiei de concurs la şedinţele acesteia este obligatorie, sub sancţiunea
eliminării din comisie şi pierderea indemnizaţiei pentru prestaţia depusă în calitate de membru.
(8) Interviul se consemnează în rezumat de către secretariatul comisiei şi este semnat la final de către
candidaţi.
(9) Persoanele care doresc să asiste la etapa interviului 2 vor depune o solicitare în acest sens la
secretariatul comisiei de concurs, în care vor preciza datele personale de identificare, cu cel puţin 2
ore înainte de desfășurarea acestuia. Persoanele care asistă în acest mod la etapa interviului nu au
dreptul să intervină în cadrul discuţiilor şi/sau să înregistreze pe orice suport fizic modul de derulare
a interviului.
Art. 10
(1) Notarea se face prin acordarea de către fiecare membru al comisiei de note, de la 1 (unu) la 10
(zece), pentru fiecare etapă.
(2) La punctajul aferent notei se iau în calcul doar primele două zecimale.
(3) Media notelor acordate de membrii comisiei pentru fiecare probă în parte reprezintă rezultatul
probei pentru fiecare candidat.
(4) Rezultatul final al fiecărei candidaturi se calculează prin media aritmetică a notelor acordate
candidatului de fiecare membru al comisiei.
[Rezultatul final] = (nota 1 + nota 2 + nota 3 + nota 4 + nota x)/xx - nr. membrilor comisiei stabilit
de autoritate pentru respectivul concurs
(5) În situaţia în care se înregistrează diferenţe mai mari de 2 puncte între notele acordate de membrii
comisiei de concurs, se va relua notarea. Procedura notării se reia ori de câte ori se constată că există
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diferenţe mai mari de 2 puncte între notele acordate de membrii comisiei de concurs, pentru fiecare
etapă în parte.
(6) Sunt declaraţi admişi şi pot susţine interviul candidaţii ale căror proiecte de management au
obţinut, în prima etapă a concursului, nota minimă 7.
(7) Este declarat câştigător candidatul care a obţinut cea mai mare medie, cu condiţia ca aceasta să
fie de minimum 7.
(8) În cazul în care mai mulţi candidaţi obţin medii egale, este declarat câştigător candidatul care a
obţinut nota cea mai mare la interviu.
(9) În cazul în care doi sau mai mulţi candidaţi obţin medii egale, atât la evaluarea proiectului de
management prezentat, cât şi la interviu, comisia de concurs va introduce o probă scrisă pentru
departajare din bibliografia de concurs.
(10) În cazul în care niciun candidat nu a obţinut o medie de minimum 7, procedura de concurs se
reia în termen de maximum 30 de zile, cu respectarea dispoziţiilor art. 8 şi 9 din ordonanţa de
urgenţă.
(11) În cazul în care câştigătorul concursului de proiecte, din motive personale, renunţă, în scris, la
calitatea de manager, înainte de semnarea contractului de management, sau dacă părţile nu convin
asupra clauzelor contractului de management în termen de 30 de zile lucrătoare de la data aducerii la
cunoştinţa publică a rezultatului final al concursului, ordonatorul principal de credite are dreptul să
negocieze cu următorul clasat, în vederea încheierii contractului de management, cu condiţia ca
acesta să îndeplinească prevederile art. 19 alin. (3)-(6) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.
189/2008 privind managementul instituțiilor publice de cultură.
CAPITOLUL IV: Soluţionarea contestaţiilor
Art. 11
Candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţii asupra modului de respectare a procedurii privind
organizarea şi desfăşurarea concursului la compartimentul de specialitate sau, acolo unde acesta nu
există, la compartimentul de resurse umane din cadrul autorităţii, în termenul stabilit prin calendarul
de concurs, termen care nu poate depăşi 5 zile lucrătoare de la data aducerii la cunoştinţa candidaţilor
a rezultatului concursului.
Art. 12
(1) Contestaţiile se soluţionează în termen de 3 zile lucrătoare de la data expirării termenului pentru
depunerea contestaţiilor, stabilit prin calendarul de concurs, conform prevederilor legale în vigoare.
(2) Comisia de soluţionare a contestaţiilor este alcătuită dintr-un număr impar de membri, numiţi prin
hotărârea consiliului județean.
(3) Nu pot face parte din comisia de soluţionare a contestaţiilor membrii care au făcut parte din
comisia de concurs sau din secretariatul comisiei de concurs.
(4) Membrilor comisiei de soluţionare a contestaţiilor li se aplică în mod corespunzător prevederile
art. 3, art.5 şi art.6 alin. (1).
(5) Comisia de soluţionare a contestaţiilor are următoarele atribuţii:
a) verifică respectarea termenului prevăzut de lege pentru depunerea contestaţiei;
b) verifică măsura în care contestaţia este formulată cu privire la modul de respectare a procedurii
privind organizarea şi desfăşurarea concursului;
c) analizează contestaţia depusă;
d) întocmeşte procesul-verbal al şedinţei comisiei de soluţionare a contestaţiilor;
e) comunică contestatarului şi autorităţii rezultatul soluţionării contestaţiei.
CAPITOLUL V: Rezultatul final al concursului
Art. 13
În termen de 24 de ore de la expirarea termenului în care pot fi depuse contestaţii sau, după caz, de la
data soluţionării acestora, rezultatul final al concursului, lista nominală a candidaţilor şi alte
informaţii de interes public sunt aduse la cunoştinţa publică, prin grija autorităţii, prin afişaj la sediul
autorităţii şi al instituţiei, precum şi pe pagina de internet a autorităţii şi a instituţiei publice de
cultură.
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CAPITOLUL VI: Dispoziţii finale
Art. 14
Membrii comisiei de concurs, membrii comisiei pentru soluţionarea contestaţiilor, precum şi
membrii secretariatului vor beneficia, conform art. 52 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.
189/2008 privind managementul instituțiilor publice de cultură, de o indemnizaţie în cuantum de
10% din indemnizaţia ordonatorului principal de credite, precum şi de decontarea cheltuielilor de
transport, cazare şi diurnă, după caz, plătite din bugetul autorităţii, pe baza unor contracte civile de
prestări de servicii, încheiate conform prevederilor Codului civil.
Art. 15
Toate documentele aferente organizării şi desfăşurării concursurilor de proiecte de management se
înregistrează şi se păstrează în arhiva autorităţii, conform prevederilor legale în vigoare.

Președinte,
Doina-Elena Federovici

CONTRASEMNEAZĂ:
Secretar general al județului,
Marcel - Stelică Bejenariu
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ANEXA
la Regulamentul de organizare şi desfăşurare a concursului de proiecte de management

DECLARAŢIE privind confidențialitatea și imparţialitatea
Subsemnatul(a), ……………………, membru în comisia de concurs/de soluţionare a
contestaţiilor/secretariat ………………, declar pe propria răspundere, sub sancţiunea falsului în
declaraţii, prevăzut de art. 326 din Codul penal, următoarele:
a) nu am calitatea de soţ, rudă sau afin, până la gradul al IV-lea inclusiv, cu persoanele care au
competenţa legală de a numi membri în comisia de concurs, cu ceilalţi membri ai comisiei sau cu
candidaţii participanţi la concurs;
b) nu am avut în ultimii 2 ani şi nu am în perioada de derulare a procedurii de concurs raporturi
contractuale încheiate cu instituţia publică de cultură pentru care se organizează concursul de
proiecte de management;
c) nu am avut în ultimii 2 ani şi nu am relaţii cu caracter patrimonial, direct sau indirect, prin
soţ/soţie, cu oricare dintre candidaţi;
d) mă angajez să păstrez confidenţialitatea informaţiilor de care iau cunoştinţă pe durata derulării
concursului, potrivit legii.
Confirm că, în situaţia în care aş descoperi, pe durata exercitării mandatului, că mă aflu în
una din situaţiile arătate sau în afara angajamentelor de mai sus, voi informa autoritatea imediat cu
privire la această situaţie şi mă voi retrage.
Data ……………..
Semnătura …………….

Preşedinte,
Doina -Elena Federovici

CONTRASEMNEAZĂ:
Secretar general al judeţului,
Marcel - Stelică Bejenariu

8

Anexa nr. 3
La Hotărârea Consiliului Judeţean
Botoșani Nr. 81 / 31.03.2021

I A. Condiţiile de participare la concursul de proiecte de management pentru ocuparea
postului de manager la Biblioteca Județeană „Mihai Eminescu” Botoșani sunt:
a) cetățenie română sau a unuia dintre statele membre ale Uniunii Europene și domiciliul în
România;
b) capacitate deplină de exercițiu;
c) studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă într-unul din
domeniile1:
1. Domeniul fundamental (DFI) – Științe umaniste și arte, ramura de știință (RSI)filologie, domeniul de licență (DL) – limbă și literatură ;
2. Domeniul fundamental (DFI) – Științe umaniste și arte, ramura de știință (RSI)filosofie, domeniul de licență (DL) – filosofie;
3. Domeniul fundamental (DFI) – Științe umaniste și arte, ramura de știință (RSI)- studii
culturale, domeniul de licență (DL) – studii culturale;
4. Domeniul fundamental (DFI) – Științe sociale, ramura de știință (RSI)- științe politice,
domeniul de licență (DL) – științe politice sau relații internaționale și studii europene;
5. Domeniul fundamental (DFI) – Științe sociale, ramura de știință (RSI)- științe ale
comunicări, domeniul de licență (DL) –științe ale comunicării.
d) experiență în specialitatea studiilor menționate la lit. c) de minimum 4 ani;
e) experiență în domeniul activității manageriale de minimum 2 ani dovedită prin adeverință sau
specializări în domeniul managementului2;
f) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza
adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
g) nu i-a încetat contractul individual de muncă, raportul de serviciu sau contractul de
management pentru motive imputabile în ultimii 4 ani;
h) nu a suferit condamnări penale și civile pentru fapte ce l-ar face incompatibil cu funcția pentru
care candidează;
i) nu a fost lucrător al securității sau colaborator al acestei, în sensul art. 2 lit. a) – b) din
Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar și deconspirarea
Securității;
j) cunoaște limba română, scris și vorbit.
I. B. Documentele necesare înscrierii la concurs sunt:
- formularul de înscriere la concurs cu precizarea datelor personale de contact (telefon, adresă de
e-mail);
- copie după actul de identitate;
- copii după diploma de studii și, după caz, ale documentelor care atestă efectuarea unor
specializări în domeniul managementului3;
- copia carnetului de muncă și, după caz, adeverință eliberată ulterior datei de 01.01.2011 care să
ateste vechimea în specialitatea studiilor și/ sau alte documente care să ateste experiența în
specialitatea studiilor menționate;
- adeverinţă care să ateste experienţa managerială;
- cazierul judiciar ( în original ) sau acte similare în situația persoanelor cu altă cetățenie;
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- adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6
luni anterior derulării concursului, de către medicul de familie al candidatului sau de către
unitățile sanitare abilitate;
- curriculum vitae (model comun european, conform Hotărârii Guvernului nr. 1021/2004);
- declarație pe propria răspundere privind capacitatea de exercițiu, conform modelului anexat;
- declarație pe propria răspundere că nu i-a încetat contractul individual de muncă, raportul de
serviciu sau contractul de management pentru motive imputabile în ultimii 4 ani, conform
modelului anexat;
- declarație privind calitatea de lucrător/colaborator al securității, conform modelului anexat;
- declarație privind consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal;
- proiectul de management care trebuie întocmit și structurat conform cerințelor din Caietul de
obiective, în format scris și în format electronic de tip PDF pe suport CD sau DVD- cu
respectarea prevederilor art. 13 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 189/2008 privind
managementul instituțiilor publice de cultură, cu modificările și completările ulterioare, fără a
avea semnături și fără a conține indicii privind identitatea autorului (fără a se menționa numele
și prenumele persoanei care l-a întocmit în cadrul textului sau în proprietățile fișierului
electronic.)
Copiile actelor din dosarul de concurs se prezintă însoțite de documentele originale
pentru certificarea conformității cu originalul de către secretarul comisiei de concurs sau în copii
legalizate.
Documentele depuse într-o limbă străină vor fi însoțite obligatoriu de traduceri legalizate.
La verificarea dosarului de concurs nu vor fi luate în considerare diplomele de studii sau
documentele care atestă efectuarea unor specializări, cu termenul de valabilitate expirat.
La concurs pot participa numai candidații al căror dosar este complet și corect întocmit.
În vederea participării la concurs, candidații depun la sediul instituției (mun. Botoșani,
Piața Revoluției nr. 1-3) proiectele de management, în scris și în format electronic, într-un plic
cu singurul înscris A SE DESCHIDE DOAR DE CĂTRE SECRETARIATUL COMISIEI DE CONCURS
PROIECTE DE MANAGEMENT- BIBLIOTECA JUDEȚEANĂ ,,MIHAI EMINESCU’’ BOTOȘANI, precum
și dosarele de concurs, acestea fiind înregistrate la registratura Consiliului Județean Botoșani.
Note:
1. Studii sunt stabilite în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 299/ 2020 privind
aprobarea Nomenclatorului domeniilor și al specializărilor/programelor de studii universitare și
a structurii instituțiilor de învățământ superior pentru anul universitar 2020-2021.
2. Condiția de pregătire sau experiență în management poate fi substituită de pregătirea în
management atestată cu diplomă de master în management/certificat de absolvire manager
cultural /manager al organizațiilor culturale sau experiență în conducerea unei instituții,
companii, organizație neguvernamentală etc.
3. În cazul diplomelor de studii sau a documentelor care atestă efectuarea unor specializări în
altă țară, acestea trebuie să fie însoțite de dovada recunoașterii acestora în România, conform
prevederilor legale.
II. Bibliografie:
1. Ordonanța de urgență a Guvernului nr.189/2008 privind managementul instituţiilor publice de
cultură, cu modificările și completările ulterioare;
2.Legea nr. 334/2002 privind bibliotecile, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
3.Ordin ministrului culturii nr. 2069/1998 pentru aprobarea Regulamentului de organizare și
funcționarea a bibliotecilor publice;
4.Legea nr. 111/1995 privind depozitul legal de documente, republicată;
5.Ordinului ministrului culturii nr. 2799/2015 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de
organizare și desfășurare a concursului de proiecte de management, a Regulamentului – cadru de
organizare și desfășurare a evaluării managementului, a modelului-cadru al caietului de obiecte,
a modelului-cadru al raportului de activitate, precum și a modelului-cadru al contractului de
management;
6.Ordonanţa Guvernului nr.51/1998 privind îmbunătățirea sistemului de finanţare a programelor,
proiectelor și acțiunilor culturale, cu modificările și completările ulterioare,
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7.Legea-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu
modificările și completările ulterioare;
8. Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și
completările ulterioare;
9. Legea nr.53/2003 privind Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
10. Ordonanța Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de
discriminare, cu modificările și completările ulterioare.
11. Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare.
Președinte,
Doina -Elena Federovici

CONTRASEMNEAZĂ:
Secretar general al judeţului,
Marcel - Stelică Bejenariu
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