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A) Analiza socioculturală a mediului în care îşi desfăşoară activitatea instituţia şi
propuneri privind evoluţia acesteia în sistemul instituţional existent
Menţionat în documentele de cancelarie domnească, din prima jumătate a secolului al
XV-lea, în vremea lui Alexandru cel Bun, la 31 martie 1423, municipiul Vaslui ocupă partea sudică
a interfluviului dintre râurile Bârlad şi Vaslui, iar începând din a doua jumătate a secolului al
XX-lea, şesul Bârladului şi cel de la confluenţa acestuia cu Vasluiul şi Racova. Condiţiile de relief
reprezentate prin valea mlăştinoasă de la confluenţa râurilor Bârlad, Vaslui şi Racova, precum şi
terasele mai înalte şi interfluviile, cu întinse suprafeţe agricole şi păduri, au constituit reale
posibilităţi ce au favorizat dezvoltarea acestei aşezări. “Puţine locuri - consemna marele istoric
Nicolae Iorga în notele sale de călătorie - îmi sunt mai duios cunoscute ca acest ţinut al Vasluiului
care nu e nici la munte, nici la şes şi se împărtăşeşte de o neasemuită frumuseţe.”
Mult timp, în secolele al XV-lea şi al XVI-lea, Vasluiul a fost capitală a Ţării de Jos a
Moldovei, reşedinţă domnească, datorită aşezării sale centrale, din raţiuni geostrategice, asupra
cărora au insistat istoricii noştri. Importanţa sa creşte considerabil din anul 1490, când Ştefan cel
Mare îi acordă mari privilegii, reconstruieşte Curtea Domnească şi ctitoreşte o biserică în amintirea
bătăliei de la Podul Înalt. Un hrisov de la 1491 ilustrează preţuirea de care s-a bucurat Vasluiul în
timpul domniei sale, numit de el ''târgul nostru''. Prezenţa Curţii, cancelariei domneşti, precum şi a
unor lăcaşuri de cult, mănăstiri şi biserici fac certă existenţa unui centru cultural unde învăţământul
era cunoscut şi practicat în greceşte, slavoneşte şi apoi, în româneşte, desigur nu pentru mulţi
locuitori, unde se pregăteau slujbaşii domneşti şi ai cultelor, se emiteau documente oficiale ori
particulare. La curţile domneşti şi în mănăstiri, apoi la Episcopia Huşilor, înfiinţată în urmă cu
patru secole au apărut şi primele colecţii de cărţi - iniţial manuscrise, germenii bibliotecilor de mai
târziu.
Judeţul Vaslui, cu reşedinţa la Vaslui, a fost înfiinţat ca unitate administrativ-teritorială sub
denumirea de ţinut, încă din sec. al XIX-lea. Judeţul Vaslui cuprinde în structura administrativorganizatorică 3 municipii: Vaslui, Bârlad, Huşi ; 2 oraşe: Negreşti, Murgeni şi 81 de comune,
având, conform datelor statistice furnizate de Direcţia Judeţeană de Statistică Vaslui, aproximativ
470.000 locuitori, din care aprox. 46% sunt în mediul urban, iar aprox. 54% sunt în mediul rural.
Istoria judeţului Vaslui este legată şi de viaţa şi activitatea unor personalităţi de seamă în toate
domeniile de activitate precum: conducători şi lideri politici, oameni de litere, artişti, oameni de
ştiinţă care au făcut cunoscută România în lume. Dintre aceste personalităţi amintim: Nicolae
Milescu Spătarul, Dimitrie Cantemir, Mihail Kogălniceanu, Emil Racoviţă, Constantin Tănase,
Nicolae Tonitza, Alexandru Ioan Cuza, Elena Cuza, Vasile Pârvan, Victor Ion Popa etc.
În anul 1951 s-a înfiinţat sistemul naţional de biblioteci publice din România, iar prin H.G. nr.
1542/1951 a luat fiinţă Biblioteca Raională Vaslui. În anul 1968, în urma reformei administrative,
Biblioteca Raională Vaslui devine Bibliotecă Judeţeană care a funcţionat în clădirea actualului
Tribunal, iar secţia pentru copii îşi desfăşura activitatea în Casa Mavrocordat, pe atunci Palatul
Pionierilor. Biblioteca Judeţeană s-a mutat în actualul local în anul 1972, iar treptat şi-a dezvoltat
colecţiile de documente şi serviciile oferite. Denumirea de Nicolae Milescu Spătarul a fost atribuită
prin Decizia nr. 497/11.11.1991 a Prefecturii Judeţului Vaslui, iar festivitatea de dezvelire a plăcii
memoriale a avut loc la data de 29 ianuarie 1992.
Concepută ca o poartă deschisă spre cunoaştere, de la un an la altul, Biblioteca Judeţeană
“Nicolae Milescu Spătarul” Vaslui a căpătat noi dimensiuni, iar dezvoltarea şi reorganizarea
serviciilor a fost şi rămâne un proces continuu care ţine seama de evoluţia conceptului de
bibliotecă, în concordanţă cu nevoile comunităţii pe care o deserveşte.
a.1. Instituţii, organizaţii, grupuri informale (analiza factorilor interesaţi) care se
adresează aceleiaşi comunităţi
Analizând mediul sociocultural în care îşi desfăşoară activitatea Biblioteca Judeţeană
“Nicolae Milescu Spătarul” Vaslui observăm ca există instituţii care nu intră în concurenţă
culturală prin oferta făcută publicului beneficiar, ci sunt deschise colaborării în beneficiul
comunităţii. Vasluiul se bucură de o viaţă culturală intensă, dinamică susţinută de instituţii publice
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de cultură, învăţământ precum: Muzeul Judeţean “Ştefan cel Mare” Vaslui, Centrul Judeţean pentru
Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Vaslui, Direcţia Judeţeană pentru Cultură Culte şi
Patrimoniul Cultural Naţional Vaslui, Inspectoratul Şcolar Judeţean Vaslui, Instituţii de învăţământ
preşcolar, gimnazial şi liceal, Biblioteci şi Centre de Informare şi Documentare Şcolare, Casa
Corpului Didactic Vaslui, Casa de Cultură “Constantin Tănase” Vaslui, Palatul Copiilor Vaslui,
Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Vaslui şi O.N.G-uri cu profil cultural. Toate aceste
instituţii se implică activ în viaţa comunităţii, promovând un actul cultural de calitate, acţiuni şi
evenimente care au drept obiectiv atragerea publicului şi formarea interesului acestuia faţă de oferta
serviciilor specifice.
Biblioteca Judeţeană “Nicolae Milescu Spătarul” Vaslui face parte din categoria bibliotecilor
publice şi îndeplineşte atât funcţii complexe de centru de informare cultural-educaţional, ca parte a
sistemului informaţional naţional, cât şi funcţii specifice de centru local, cu atribuţii şi activităţi în
domeniul informării, lecturii, a petrecerii timpului liber şi cultural-educative, fiind locul în care
orice membru al comunităţii are acces la informaţie.
Importantă instituţie de cultură la nivel judeţean, Biblioteca Judeţeană “Nicolae Milescu
Spătarul” Vaslui va continua colaborarea cu toţi factorii culturali, atât la nivel local, cât şi la nivel
judeţean şi naţional, va iniţia parteneriate şi derula activităţi care să răspundă nevoilor culturale şi
aşteptărilor membrilor comunităţii. Nu vor fi neglijate nici oportunităţile de asociere a instituţiei, în
calitate de partener sau aplicant, la diferite programe europene care permit derularea de activităţi
complementare celor specifice de bibliotecă.
a.2. Analiza SWOT (analiza mediului intern şi extern, puncte tari, puncte slabe,
oportunităţi, ameninţări)
Analiza SWOT este un instrument care oferă managementului posibilitatea de a crea strategii
prin care să valorifice forţele şi oportunităţile şi să înlăture ameninţările şi slăbiciunile mediului
intern şi extern. În activitatea instituţiei, mediul joacă un rol esenţial în definirea strategiilor sale, în
sesizarea şi folosirea oportunităţilor de dezvoltare, constituind suportul realizării obiectivelor.
Mediul intern
- resursa umană (personal);
- resursa financiară (fonduri);
- resursa materială (dotări).
Mediul extern
Factori sociali:
- nivel educaţional;
- reconversie profesională;
- probleme sociale, evoluţia ratei şomajului.
Factori tehnologici:
- evoluţia rapidă a tehnologiei;
- dezvoltarea sistemelor de comunicaţie;
- dezvoltarea referinţelor din mediul on-line.
Factori economici:
- nivel scăzut al alocării bugetare;
- carenţe în economia de piaţă;
- inflaţie, putere de cumpărare redusă, creşterea costurilor de întreţinere.
Factori politici:
- legislaţie de specialitate deficitară;
- necesitatea alinierii legislaţiei la cea a Uniunii Europene;
- ineficienţa legii sponsorizării;
- reforma administraţiei.
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Puncte tari
• amplasare în zona centrală a oraşului;
• apartenenţă la un sistem naţional de biblioteci,
cu rol de importanţă strategică în cadrul
societăţii informaţionale;
• colecţii care servesc celor mai diverse interese
de informare, studiu, lectură, educaţie şi
recreere a utilizatorilor;
• servicii şi facilităţi, potrivit cerinţelor de la
nivelul comunităţii şi al sistemului naţional de
biblioteci;
• gratuitatea serviciilor oferite pentru utilizatori;
• automatizarea serviciilor;
• profesionalismul şi diversitatea specializării
personalului;
• imaginea pozitivă instituţiei pe plan local,
judeţean şi naţional;
• existenţa unui grup de voluntari implicaţi în
activităţi instructiv-educative şi recreative;
• parteneriate şi colaborarea cu instituţii de
cultură, educaţie şi O.N.G. –uri, filialele din R.
Moldova;
• buna colaborare cu autorităţile judeţene, massmedia.
Oportunităţi
• lărgirii pieţei de utilizatori prin creşterea
cerinţelor de informare şi comunicare la
nivelul tuturor structurilor organizaţionale şi
categoriilor de persoane din comunitate;
• capacitatea de a dezvolta parteneriate cu
structurile administraţiei publice locale,
instituţii de învăţământ şi cultură şi cu alte
organizaţii abilitate în domeniul educaţiei
permanente la nivelul comunităţii;
• baza materială care permite derularea unor
programe de formare profesională la nivel
local, în Centrul Judeţean de Formare al
bibliotecii;
• existenţa unor programe de formare
profesională la nivel naţional;
• posibilitatea dezvoltării pe verticală a
rafturilor şi apariţia sistemelor moderne a
rafturilor mobile;
• stimularea performanţei şi implicării
profesionale conform Legii 153/2017
(premiere);
• relansarea proiectelor transfrontaliere
România-R. Moldova (2014-2020).

•
•
•
•
•

•

Puncte slabe
inexistenţa unor filiale;
lipsa spaţiului privind dezvoltarea serviciilor
de bibliotecă;
spaţiu redus pentru creşterea colecţiilor;
rafturi tip de depozitare neadecvate formatelor
publicaţiilor;
oportunităţi reduse de atragere de resurse prin
proiecte cu finanţare (lipsa cofinanţării şi
inexistenţa unor programe de finanţare pentru
domeniul cultură);
alocare de resurse financiare insuficiente
pentru acoperirea nevoilor de personal al
instituţiei.

Ameninţări
• concurenţa referinţelor din mediul virtual;
• interes din ce în ce mai scăzut pentru lectură şi
documentare metodică, tradiţională;
• dezvoltarea pieţei concurenţiale;
• iminenta epuizare a spaţiilor de depozitare;
• diluarea conţinutului programelor şcolare;
• creşterea preţului pentru achiziţia de
documente şi alte resurse;
• absenţa unor programe naţionale de investiţii
în domeniul culturii pentru dotări sau spaţii
noi.
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Pornind de la realizările anilor anteriori şi de la situaţia actuală a Bibliotecii Judeţene
”Nicolae Milescu Spătarul” Vaslui, pentru perioada următoare, vom formula direcţii de acţiune care
să mijlocească îndeplinirea misiunii şi a obiectivelor instituţiei.
a.3. Analiza imaginii existente a instituţiei şi propuneri pentru îmbunătăţirea acesteia
Analizând modul în care este percepută imaginea Bibliotecii Judeţene ”Nicolae Milescu
Spătarul” Vaslui în rândul comunităţii constatăm că instituţia se bucură de bune aprecieri.
Pentru a se menţine în atenţia comunităţii şi a provoca interesul unor noi segmente de public,
instituţia acordă o atenţie deosebită acţiunilor de promovare, urmărind:
- construirea unei imagini pozitive a instituţiei la nivelul comunităţii;
-fidelizarea utilizatorilor;
-menţinerea la un nivel înalt a ţinutei manifestărilor culturale şi creşterea profesionalismului
personalului bibliotecii.
Acţiunile de promovare a activităţilor din bibliotecă se realizează prin intermediul mai multor
canale:
-Internet: pagina web a bibliotecii (www.bjvaslui.ro); pagina facebook a bibliotecii
(facebook.com/bjvaslui); e-mail adresat partenerilor sau utilizatorilor;
-publicarea în presa locală sau regională a unor articole referitoare la evenimente desfăşurate,
noutăţi în colecţiile bibliotecii;
-intervenţii radio, emisiuni televizate;
-editarea şi distribuirea invitaţiilor, fluturaşilor şi a altor materiale informative prin abordarea
directă;
-afişarea materialelor tipărite (afişe) în locuri vizibile şi frecventate de publicul ţintă;
-banner publicitar la sediul bibliotecii sau spaţii publice;
-schimbul de publicaţii şi tipărituri cu instituţii culturale similare din ţară.
Prin activitatea de promovare Biblioteca Judeţeană „Nicolae Milescu Spătarul” Vaslui a adus
în atenţia comunităţii propria ofertă culturală. Media locală, dar şi cea regională au evidenţiat
calitatea actului cultural. De asemenea s-au efectuat campanii de informare la nivelul comunităţii
cu privire la oferta de servicii ale bibliotecii. Aducerea la cunoştinţa publică a evenimentelor din
programul cultural al instituţiei a reprezentat parte a strategiei de organizare, având ca impact
participarea numeroasă a publicului la evenimentele organizate.
Pentru buna cunoaştere a ofertei de servicii şi a principalelor activităţi în rândul comunităţii
beneficiare este oportun a se folosi în continuare întreaga gamă a activităţilor de informare deja
consacrate la nivelul bibliotecii. Imaginea câştigată va trebui folosită astfel încât, anual, vizibilitatea
instituţiei să se îmbunătăţească.
Pentru perioada următoare propunem:
Ø dezvoltarea parteneriatelor cu mass-media locală, regională şi naţională;
Ø organizarea unor conferinţe de presă pentru informări privind: evenimente desfăşurate,
noutăţi în colecţiile bibliotecii, îndeplinirea principalilor indicatori de performanţă, noutăţi la
nivelul reţelei de biblioteci publice din judeţ etc.;
Ø tipărirea calendarului anual al evenimentele culturale, aniversări, comemorări etc;
Ø editarea agendei minimale a instituţiei;
Ø acţiuni de informare prin diverse materiale tipărite (invitaţii, afişe, fluturaşi etc.)
diferenţiat concepute şi distribuite în comunitate;
Ø îmbunătăţirea şi actualizarea în permanenţă a paginii web şi a paginii facebook a
bibliotecii;
Ø intensificarea activităţii de promovare a colecţiilor şi serviciilor bibliotecii prin strategii
de relaţii publice şi marketing de bibliotecă;
Ø realizarea şi difuzarea de materiale publicitare (pliante, mape etc);
Ø realizarea unor suveniruri şi produse personalizate;
Ø realizarea unor spoturi de prezentare a serviciilor şi activităţilor bibliotecii şi difuzarea
în mass-media vizuală, precum şi realizarea de înregistrări pentru activităţile desfăşurate;
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Ø obţinerea dreptului de a folosi un sistem de panotaj public în zone în care traficul este
intens.
a.4. Propuneri pentru cunoaşterea categoriilor de beneficiari (studii de consum,
cercetări, alte surse de informare)
Cunoaşterea categoriilor de beneficiari constituie o preocupare constantă, materializată prin
analiza instrumentelor curente de consemnare şi raportare a activităţii şi prin efectuarea periodică
a unor sondaje. Pentru cunoaşterea categoriilor de beneficiari ai Bibliotecii Judeţene Vaslui sunt
analizate materiale informative extrase din sistemul integrat de bibliotecă, privind utilizatorii care
apelează la serviciile oferite, împrumutul documentelor de bibliotecă etc. Un alt instrument de
analiză şi cunoaştere a beneficiarilor şi serviciilor bibliotecii îl constituie interpretarea datelor
oferite de formularele tipice bibliotecii: Raportul statistic PROBIP, Raportul Statistic Anual,
Raportul Statistic de Utilizare a Bibliotecii şi formularul statistic CULT1. Periodic efectuăm
sondaje care vizează domeniul de interes, preferinţele de lectură ale utilizatorilor, înregistrarea
sugestiilor privind completarea colecţiilor la fiecare sală de acces pentru public etc.
Pentru perioada următoare propunem:
Ø continuarea acestor modalităţi de investigare şi cunoaştere a diferitelor categorii de
beneficiari şi de sondare a intereselor de lectură;
Ø stabilirea unor parteneriate prin ANBPR cu un institutut de sondare sau angajarea unui
specialist pe probleme de sociologie;
Ø elaborarea unor chestionare adresate utilizatorilor;
Ø amenajarea unor urne ”Părerea dumneavoastră contează” la sălile de relaţii cu publicul
pentru preluarea sugestiilor de la utilizatori;
Ø includerea în pagina web a unei opţiuni de exprimare a sugestiilor utilizatorilor reali şi
potenţiali şi a unui forum de discuţii;
Ø elaborarea unor chestionare de feedback adresate publicului participant la activităţi
culturale.
a.5. Grupurile-ţintă ale activităţilor instituţiei pe termen scurt/mediu
Prin oferta de servicii diversificate, în concordanţă nu numai cu abilităţile şi competenţele
personalului, ci şi cu aşteptările membrilor comunităţii, cu structura şi calitatea colecţiilor, precum
şi cu oportunităţile funcţionale ale spaţiilor şi dotărilor realizate până la această dată, Biblioteca
Judeţeană „Nicolae Milescu Spătarul” Vaslui îşi asumă poziţia de lider în calitate de centru
cultural, informaţional şi recreativ. Din această postură, cât şi prin misiunea sa, biblioteca se
adresează, în mod nediscriminatoriu, tuturor categoriilor de beneficiari, indiferent de statutul socioprofesional, vârstă, sex, naţionalitate, convingeri politice şi religioase.
Atât pe termen scurt, cât şi pe termen mediu, potrivit disponibilităţii de servire a intereselor
de lectură, studiu, informare şi recreere ale tuturor categoriilor de public din cadrul comunităţii,
considerăm că biblioteca îşi va focaliza şi mai mult capacitatea de atragere a următoarelor categorii
de beneficiari-ţintă:
Ø
adulţi (26-40 ani, 41-60 ani) şi persoane de vârsta a treia, peste 61 ani (în consens cu
obiectivele educaţiei permanente sau ale învăţării pe tot parcursul vieţii);
Ø
persoane defavorizate (persoane cu disabilităţi, şomeri, persoane private de libertate);
Ø
preşcolari (pentru familiarizarea de la vârste fragede cu cartea şi mediul cultural)
Ø
elevi (învăţământul primar, gimnazial şi liceal), studenţi.
a.6. Profilul beneficiarului actual
Introducerea noilor tehnologii şi promovarea unor politici active de transformare a bibliotecii
publice într-un adevărat centru de informare şi documentare a condus la diversificarea tot mai
vizibilă a modalităţilor/opţiunilor de accesare, rezultând trei categorii de beneficiari ai serviciilor de
bibliotecă:
-beneficiari ai serviciilor directe, accesate în bibliotecă;
6
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După statutul ocupaţional
După vârstă

După
naţion.
După
sex

Utilizatori înscrişi

-beneficiari ai serviciilor de animaţie culturală, activităţi instructiv-educative şi recreative;
-beneficiari ai mediului virtual.
Accesul la serviciile oferite de bibliotecă se face în baza Permisului de intrare, eliberat
gratuit după completarea Fişei contract, a cărui valabilitate este de 5 ani, conform Legii
bibliotecilor şi a Ordinului 2249/2009 pentru aprobarea formularelor tipizate generale de
bibliotecă.
Conform tipizatelor specifice bibliotecii, beneficiarii sunt grupaţi după următoarele categorii:
- statutul ocupaţional: profesii intelectuale, funcţionari, muncitori, tehnicieni/maiştri, elevi,
studenţi, pensionari, casnice, şomeri, alte categorii;
- vârstă: sub 14 ani, 14-25 ani, 26-40 de ani, 41-60 ani, peste 61 ani;
- studii: fără studii, studii în curs, studii gimnaziale, studii profesionale, studii liceale, studii
postliceale, studii universitare, studii postuniversitare;
- naţionalitate: români, maghiari, germani, alte naţionalităţi;
- sex: masculin şi feminin.
În perioada 2014-2016, 5.629 utilizatori sunt nou înscrişi la bibliotecă, iar 15.109 sunt
utilizatori activi care au avut acces la oricare dintre serviciile oferite, ceea ce înseamnă că peste
10% din populaţia stabilă a municipiului Vaslui deţine Permis de intrare, uşoara scădere a cifrelor
fiind influenţată de efectuarea lucrărilor de zugrăvit în spaţiile de acces pentru public şi efectuarea
activităţii de inventariere a fondului de documente carte la sala de lectură carte şi periodice, accesul
utilizatorilor fiind restricţionat în perioada respectivă.
Profilul beneficiarului actual al Bibliotecii Judeţene „N. M. Spătarul” Vaslui poate fi observat
din analiza cifrelor prezentate:
2014
2015
2016
Utilizatori activi
5287
5046
4776
Reînscrişi / vizaţi
3342
3224
2914
Nou înscrişi
1945
1822
1862
Profesii intelectuale
115
75
128
Tehnicieni / maiştri
6
3
3
Funcţionari
46
43
40
Muncitori
55
44
46
Elevi
1308
1188
1232
Studenţi
81
69
71
Pensionari
62
75
94
Casnice
71
55
63
Şomeri
53
31
27
Alte categorii
145
239
151
sub 14
693
801
715
14-25
809
707
696
26-40
241
189
224
41-60
153
139
149
peste 61
49
46
78
1939
1818
1858
români
5
4
4
alte naţionalităţi
feminin

1213

1121

1164

masculin

732

701

698
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Analiza comparativă a cifrelor utilizatorilor înscrişi în ultimii ani, sub aspectul categoriilor de
beneficiari, relevă următoarele aspecte: beneficiarul actual al serviciilor de informare şi
documentare este din mediul educaţiei formale şi reprezentat de elevi (66%). Analizând situaţia
utilizatorilor înscrişi, după vârstă, observăm că 78% dintre utilizatori sunt tineri, categoria de
vârsta sub 14 ani şi 14-25 ani, iar procentul utilizatorilor de sex feminin (62%) este mai mare faţă
de utilizatorii de sex masculin (38%).

Un segment de public reprezentat mai puţin este publicul adult, persoanele cu vârste între
26-40 de ani şi persoanele cu vârste între 41-60, fapt ce reflectă gradul relativ scăzut de
receptivitate şi de interes faţă de serviciile oferite, motivat de numărul scăzut de persoane active
prezente în municipiu datorită lipsei locurilor de muncă, a interesului redus pentru educaţie şi
formare continuă a acestei categorii, dar şi a fenomenului de migraţie a populaţiei municipiului.
Numărul persoanelor de vârsta a treia, persoanele peste 61 de ani este în creştere, însă este
insuficient, ca pondere, în numărul total de utilizatori.
8
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B) Analiza activităţii instituţiei şi propuneri privind îmbunătăţirea acesteia
b.1. Analiza programelor şi a proiectelor instituţiei
1.Programul: Completarea şi diversificarea colecţiilor / Proiectul: Achiziţia de publicaţii
A prevăzut activităţi privind dezvoltarea colecţiilor de bibliotecă, prelucrarea şi organizarea
acestora după criterii biblioteconomice. În conformitate cu cerinţele Legii bibliotecilor, biblioteca
publică are obligaţia de a-şi dezvolta continuu colecţiile de documente prin achiziţionarea de titluri
din producţia editorială curentă şi prin completarea retrospectivă, asigurând criteriile profesionale
ale colecţiilor: caracter enciclopedic (lucrări din toate domeniile cunoaşterii), actualitatea colecţiilor
şi valoarea ştiinţifică şi culturală. În acest sens s-a avut în vedere o politică de achiziţii bazată pe
consultarea ofertelor editoriale, comunicarea cu furnizorii, respectarea dezideratelor de lectură
exprimate de utilizatori şi resursele financiare alocate. Au fost achiziţionate documente valoroase
din punct de vedere cultural şi informaţional, asigurând o mare diversitate a colecţiilor.
În ultimii ani, situaţia privind completarea şi dezvoltarea colecţiilor se prezintă astfel:
Cărţi
Manuscrise
Documente audio-video
Publicaţii periodice
TOTAL VOLUME
VALOARE (lei)

2014
5.266 vol.
2.937 vol.
114 vol.
805 vol.
9.122 vol.
99.432,00

2015
4.469 vol.

2016
6.071 vol.

252 vol.
700 vol.
5.421 vol.
101.592,73

140 vol.
489 vol.
6.700 vol.
120.470,98

Resursele financiare pentru dezvoltarea colecţiilor sunt asigurate din fonduri bugetare, donaţii
de la persoane juridice sau persoane fizice, donaţii Depozitul Legal Local, transfer de la Biblioteca
Naţională a României.
După modul de achiziţionare, situaţia se prezintă astfel:
2014
2015
2016
Cumpărare
3.004
3.537
3.977
Donaţii
6.118
1.884
2.723
9.122 vol.
5.421 vol.
6.700 vol.
TOTAL VOLUME
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Permanent s-a avut în vedere aplicarea Legii nr. 111/1995 (republicată) privind constituirea,
organizarea şi funcţionarea Depozitului legal de documente, indiferent de suport, contactând autorii
locali şi editurile din judeţ care au obligaţia de a trimite exemplare în vederea includerii în
Depozitul Legal Local.
Documentele intrate în colecţiile bibliotecii au fost înscrise în evidenţa globală (R.M.F.),
individuală (R.I.) şi contabilă, prelucrate biblioteconomic şi repartizate fiecărei săli din cadrul
Serviciului relaţii cu publicul. Întregul fond de documente existent în bibliotecă (cărţi, publicaţii
seriale, documente audio-video) şi articole din periodice locale sunt reflectate în baze de date
constituite prin intermediul sistemului integrat de bibliotecă şi oferă, atât pentru bibliotecă şi
bibliotecari, cât şi pentru utilizatori, avantajul regăsirii cu uşurinţă a informaţiilor privind: autori,
titluri, subiecte, edituri, loc de apariţie etc.
2. Programul: Biblioteca – important centru cultural, instructiv-educativ şi recreativ/
Proiectul: Acţiuni cu caracter ştiinţific şi cultural
A implicat activităţi privind promovarea valorilor culturii locale, naţionale şi universale,
promovarea noutăţilor editoriale, consolidarea rolului bibliotecii ca centru cultural şi educaţie
permanentă, diversificarea ofertei culturale, dezvoltarea de parteneriate în vederea satisfacerii
intereselor de cultură şi informare a comunităţii vasluiene.
Programul manifestărilor culturale a avut la bază Planul anual de acţiuni în domeniul cultură
pentru realizarea în judeţ a obiectivelor cuprinse în Programul de Guvernare, calendarul
activităţilor prevăzute în Planul minimal, calendarul aniversărilor anuale şi activităţi cu caracter
periodic.
Au fost continuate proiectele culturale anuale cu îndelungată tradiţie şi iniţiate noi proiecte, în
funcţie de oportunităţile apărute. În diversificarea ofertei culturale şi atragerea şi educarea
publicului pentru lectură, biblioteca a ţinut seama atât de opţiunile exprimate de utilizatori, cât şi
modelul existent în biblioteci judeţene. Parteneriatele sunt un element important în proiectele
derulate, activităţile cunoscând o mare popularizare şi prin intermediul acestora.
Manifestările culturale organizate au avut un public ţintă bine definit, activităţi adecvate
pentru preşcolari, elevi, studenţi şi alte categorii socio-profesionale. Au fost organizate şi
desfăşurate activităţi pentru omagierea unor evenimente sau personalităţi marcante din istoria şi
cultura naţională sau universală, expoziţii de carte / rafturi tematice, activităţi de lansare de carte şi
întâlniri cu scriitori, conferinţe, workshop-uri, concursuri, vizionări, audiţii muzicale, concerte,
activităţi instructiv-educative şi recreative, impactul fiind dovedit prin numărul participanţilor.
2014
2015
2016
acţiuni cultural-educative
85
85
116
expoziţii şi rafturi tematice
98
90
86
participanţi
9.885
9.575
12.692
3. Programul: Dezvoltarea activităţii editoriale a bibliotecii / Proiectul: Elaborarea de
produse de informare
Au fost editate materiale cu caracter informativ (afişe, invitaţii, pliante, fluturaşi etc.) pentru
diferite categorii de activităţi ale bibliotecii, materiale în sprijinul activităţii profesionale precum:
calendare culturale, ghid de bune practice, materiale ce ţin de evaluarea activităţii, materiale despre
activitatea de prelucrare a documentelor de bibliotecă, legislaţia privind evidenţa, gestionarea şi
inventarierea documentelor specifice de bibliotecă şi alte documente utile în activitatea
bibliotecarilor, biobliografii, publicaţia Florilegiu poetic vasluian, revista Ciocoii vechi. Şi noi.
supliment pentru citire al Festivalului Umorului „C. Tănase”, ediţia a XXIV-a, etc.
4. Programul: Promovarea imaginii bibliotecii / Proiectul: Acţiuni de promovare şi
informare
Acţiunile pentru promovarea imaginii bibliotecii realizate prin intermediul internetului, massmedia etc. au vizat informarea cu privire la principalele evenimente, activităţi culturale, instructiv10
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educative şi recreative iniţiate şi organizate de bibliotecă, prezentarea organizaţiei, a serviciilor
oferite de bibliotecă.
5.Programul: Modernizarea şi diversificarea serviciilor / Proiectul: Dezvoltarea
infrastructurii informatice
În cadrul programului s-a pus accent pe creşterea nivelului de dotare tehnică, întreţinerea
aparaturii în stare bună de funcţionare şi dezvoltarea serviciilor şi facilităţilor. S-au realizat
modernizări ale reţelei de calculatoare şi extinderea sistemului integrat de bibliotecă, astfel încât
întreaga activitate a bibliotecii privind prelucrarea colecţiilor (carte, periodice, materiale audiovideo), înscrierea utilizatorilor, eliberarea Permisului de intrare, împrumutul de documente către
utilizatori, etc. se desfăşoară în sistem automatizat. S-a achiziţionat un copiator alb/negru cu funcţii
standard de copiere, printare, scanare cu funcţionare în reţea. Au fost achiziţionate 10 sisteme de
calculatoare şi au fost înlocuite calculatoarele necorespunzătoare funcţionării sistemului integrat de
bibliotecă. În anul 2016 a fost achiziţionată o multifuncţională color utilizată în realizarea
diferitelor materiale pe suport hârtie în format A4 şi A3, echipament imprimare card/permis de
utilizator personalizat şi s-a realizat extinderea reţelei la depozitul sălii de lectură carte şi periodice
pentru a facilita activitatea de verificare gestionară a fondului de documente existent în depozit.
Echipamentele defecte au fost reparate, cele necorespunzătoare au fost înlocuite şi au fost instalate
aplicaţiile informatice necesare funcţionării, asigurând condiţiile pentru buna funcţionare a
echipamentelor şi a sistemului integrat de bibliotecă. De asemenea la sala de împrumut la domiciliu
pentru adulţi, sala de lectură carte şi periodice şi sala de împrumut la domiciliu pentru copii au fost
instalate calculatoare destinate utilizatorilor, având acces gratuit la Internet, OPAC (Online Public
Access Catalog), acces online la legislaţia românească şi legislaţia Uniunii Europene şi vizionarea
documentelor audio-video aflate în colecţia sălii mediateca. În prezent biblioteca deţine o reţea de
79 calculatoare în care sunt incluse atât servere, staţii de lucru pentru angajaţi, cât şi calculatoare
pentru accesul utilizatorilor.
6. Programul: Dezvoltarea competenţelor profesionale / Proiectul : Participarea la cursuri
de pregătire profesională
Fiind absolut fundamental ca personalul să parcurgă programe de specializare pentru
formarea unui statut profesional temeinic au fost organizate la nivel local, în Centrul de Formare al
Bibliotecii Judeţene Vaslui, cursuri de calificare/perfecţionare bibliotecar studii medii/superioare Bazele biblioteconomiei (modulul I şi modulul II), livrat de Centrul de Formare şi Dezvoltare
Profesională al ANBPR la care au participat angajaţi ai instituţiei şi bibliotecari de pe raza
judeţului. Angajaţi ai instituţiei au participat la cursuri organizate la nivel naţional precum:
Managementul programelor de voluntariat şi managementul voluntarilor, Metode şi instrumente
de educaţie nonformală în context Tineret în acţiune, Dezvoltarea creativităţii pentru campanii de
voluntariat de succes, Metode de educaţie nonformală, Scrierea proiectelor de mobilitate în
programul Erasmus+.
7.Programul: Optimizarea şi îmbunătăţirea spaţiilor bibliotecii / Proiectul: Lucrări de
reamenajare a sălilor şi depozitelor
A urmărit asigurarea unui confort vizual, acustic şi ergonomic, climat adecvat pentru
utilizatori, conform tendinţelor actuale de dezvoltare a bibliotecilor publice. În acest sens s-a
realizat:
-reamenajarea depozitelor: s-au efectuat lucrări de reamenajare şi organizare a depozitului
pentru publicaţiile periodice şi s-au amplasat rafturi adecvate acestei categorii de colecţii; s-a
efectuat reorganizarea depozitului de carte al sălii de lectură;
-reamenajarea sălilor: s-au adus îmbunătăţiri spaţiilor, asigurând condiţii optime pentru
organizarea şi păstrarea colecţiilor în sala de împrumut la domiciliu pentru copii, sala de lectură
carte şi periodice, sala de împrumut la domiciliu pentru adulţi şi sala multimedia; s-au adus
îmbunătăţiri şi celorlalte spaţii ale instituţiei, asigurând condiţii adecvate desfăşurării activităţii;
11
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-îmbunătăţirea gradului de izolare termică prin efectuarea lucrărilor de anvelopare a clădirii.
8. Programul: Dezvoltare instituţională prin finanţare nerambursabilă / Proiect cu
finanţare
În cadrul acestui program s-a încercat identificarea unor surse de finanţare pentru construirea
unui sediu nou, care să răspundă cerinţelor actuale pentru o bibliotecă publică, însă oportunităţile
de atragere de resurse prin proiecte cu finanţare au fost reduse (lipsa cofinanţării şi inexistenţa unor
programe de finanţare pentru domeniul cultură).
b.2. Concluzii:
Biblioteca Judeţeană „N. M. Spătarul” Vaslui a derulat programe, proiecte şi activităţi cu o
largă adresabilitate care au implicat resurse umane, financiare şi logistice semnificative. Toate
acestea au asigurat vizibilitate instituţiei şi au consolidat, treptat, rolul bibliotecii în spaţiul cultural
local, regional, naţional şi internaţional.
Prin varietatea serviciilor şi activităţilor, biblioteca a devenit un centru de coordonare a vieţii
culturale şi păstrătoare a memoriei locale. Biblioteca este locul în care orice membru al comunităţii
are acces la informare în vederea dobândirii de noi cunoştinţe, competenţe, abilităţi. Spaţiu al
informării, comunicării şi de recreere, biblioteca se implică activ în viaţa culturală, socială,
ştiinţifică, în procesul de învăţământ şi în educaţia pe tot parcursul vieţii, adaptând şi readaptând
demersul său nevoilor comunităţii: instructive, educative, informative, de cercetare şi de recreere.
Biblioteca promovează şi serveşte politicile, programele şi proiectele de dezvoltare durabilă
la nivelul comunităţii locale şi colaborează cu autorităţile locale pe diferite programe comune.
b.2.1. Reformularea mesajului, după caz
Mesajul ”Biblioteca - locul unde se întâmplă mereu ceva” nu necesită o reformulare.
Biblioteca, prin activităţile derulate va rămâne şi în perioada următoare un loc de cunoaştere,
informare, recreere şi păstrătoare de informaţii, bibliotecarul fiind intermediar al accesului la
informaţii.
b.2.2. Descrierea principalelor direcţii pentru îndeplinirea misiunii
Misiunea Bibliotecii Judeţene “Nicolae Milescu Spătarul” Vaslui este de a asigura accesul
liber, gratuit şi nediscriminatoriu la informaţii şi la documentele necesare informării, având valenţe
educaţionale şi de formare continuă.
Pentru îndeplinirea misiunii, Biblioteca Judeţeană „N. M. Spătarul” Vaslui va avea în vedere,
pe lângă continuarea programelor şi proiectelor existente, o serie de alte măsuri, având ca scop
îmbunătăţirea actului cultural, valorificarea şi conservarea patrimoniului deţinut, a căror direcţii
vizează:
Ø creşterea, diversificarea şi prelucrarea adecvată a colecţiilor de documente, potrivit cerinţelor
de informare, educaţie ale membrilor comunităţii;
Ø organizarea, conservarea şi comunicarea colecţiilor potrivit normelor biblioteconomice şi
nevoii de satisfacere a intereselor celor mai diverse categorii de beneficiari;
Ø diversificarea serviciilor oferite utilizatorilor şi accentuarea rolului bibliotecii de furnizor de
servicii informaţionale, de partener în procesul de educaţie permanentă şi de coordonator al
vieţii culturale vasluiene;
Ø consolidarea rolului de centru de educaţie permanentă prin: oferirea unor servicii de calitate
tuturor categoriilor de utilizatori, încheierea unor parteneriate cu instituţii de învăţământ de
toate nivelele, ONG-uri, alte instituţii de cultură sau din domenii conexe, locale sau din afara
judeţului;
Ø stimularea dialogului intercultural prin organizarea de activităţi şi manifestări culturale şi
ştiinţifice cu caracter local, regional, naţional şi internaţional, în parteneriat cu instituţii şi
ONG-uri;
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Ø stimularea interesului pentru valorile culturale locale şi elaborarea de lucrări de referinţă
pentru comunitatea locală;
Ø susţinerea în permanenţă a unei politici de promovare a calităţii resurselor umane, prin
perfecţionarea profesională a angajaţilor bibliotecii etc;
Ø îndeplinirea sarcinilor care îi revin în calitate de bibliotecă judeţeană, conform legii;
Ø diversificarea, modernizarea şi consolidarea dotărilor necesare şi a întregii baze materiale
menite să asigure suportul general al realizării tuturor acestor direcţii de acţiune.
C) Analiza organizării instituţiei şi propuneri de restructurare şi/sau de reorganizare,
după caz
c.1. Analiza reglementărilor interne ale instituţiei şi a actelor normative incidente
Biblioteca Judeţeană “Nicolae Milescu Spătarul” Vaslui funcţionează în subordinea
Consiliului Judeţean Vaslui ca instituţie de drept public, cu personalitate juridică, în temeiul
prevederilor Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, Legii Bibliotecilor nr. 334/2002, cu modificările şi completările ulterioare
şi ale Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al instituţiei.
Organigrama şi Statul de funcţii (ANEXA 1), aprobate prin Hotărârea Consiliului Judeţean
Vaslui Nr.102/ 26.05.2017, cuprinde 42 de posturi, din care 5 posturi cu funcţii de conducere şi
37 posturi cu funcţii de execuţie.
Gradul de ocupare al posturilor este de 76%, reprezentat prin 25 posturi - personal de
specialitate (bibliotecar, conservator, analist), 5 posturi - personal administrativ (contabil şef,
consilier juridic, secretar, şofer, muncitor calificat), 2 posturi personal de întreţinere (îngrijitor).
Nr.total de funcţii
Nr.total de funcţii de conducere
Nr.total de funcţii de execuţie

Ocupate
32
5
27

13

Vacante
10
0
10

Total
42
5
37
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Din punct de vedere organizatoric, structura cuprinde următoarele servicii:
• Serviciul financiar-contabilitate, juridic, resurse umane, administrativ;
• Serviciul informatizare, informare bibliografică, prelucrarea şi completarea colecţiilor;
• Serviciul relaţii cu publicul (sala de împrumut la domiciliu pentru copii, sala de împrumut la
domiciliu pentru adulţi, sala de lectură carte şi periodice, sala mediateca);
• Serviciul programe şi proiecte culturale, metodic, conservare şi restaurare documente.
Pentru buna organizare şi funcţionare a instituţiei au fost dispuse, prin decizii interne,
delegări de sarcini. S-a avut în vedere atât eficientizarea activităţii de la Serviciul relaţii cu publicul,
dar şi evitarea situaţiilor de stagnare profesională, prin executarea aceloraşi activităţi pentru o
perioadă îndelungată de timp.
De asemenea, urmare a fluctuaţiei de personal şi a reglementărilor legale a fost stabilită noua
structură a Comisiei cu atribuţii de monitorizare, coordonare şi îndrumare metodologică a
sistemului de control intern/managerial care, periodic întocmeşte documentele care atestă
implementarea şi dezvoltarea sistemului la nivelul instituţiei.
c.2. Propuneri privind modificarea reglementărilor Interne
Pentru perioada următoare propunem:
Ø adaptarea periodică a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al bibliotecii la
noile modificări intervenite la Organigrama, Stat de Funcţii, Legislaţie etc;
Ø adaptarea periodică a Regulamentului Intern al bibliotecii la modicările survenite în
timp;
Ø în condiţiile dezvoltării şi reorganizării serviciilor se va modifica Organigrama şi Statul
de Funcţii pentru a fi în concordanţă cu structura serviciilor şi repartizarea posturilor pe
servicii;
Ø actualizarea Fişei postului pentru personalul la care, după caz, intervin
modificări/suplimentări de atribuţii;
Ø actualizarea Fişei de evaluare a performanţelor profesionale şi a criteriilor de
evaluare;
Ø stabilirea grilelor de autoevaluare conform cărora fiecare angajat poate să-şi
programeze stagiile de formare profesională iniţială şi continuă;
Ø actualizarea procedurilor şi identificarea de noi activităţi procedurabile şi elaborarea de
proceduri conform prevederilor Sistemului de control intern managerial;
Ø actualizarea Registrului riscurilor;
c.3. Analiza capacităţii instituţionale din punctul de vedere al resursei umane proprii
şi/sau externalizate
La Biblioteca Judeţeană ”N. M. Spătarul” Vaslui, managementul resurselor umane se asigură
respectând normele legale în vigoare şi în acord cu politica de dezvoltare a instituţiei, obiectivele şi
activităţile propuse.
Conducerea instituţiei este asigurată de manager. În activitatea sa, managerul este asistat de
organisme cu rol consultativ: Consiliul de Administraţie şi Consiliul Ştiinţific.
Consiliul de Administraţie dă avizul consultativ cu privire la: Organigrama şi Statul de
funcţii, Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al bibliotecii, Regulamentul intern,
Regulamentul de organizare şi funcţionare a serviciilor pentru public, Raportul de evaluare a
activităţii bibliotecii, Programul de activitate anual al bibliotecii şi a altor activităţi, proiecte.
Consiliul Ştiinţific analizează şi propune managerului: programul de cercetare al bibliotecii,
lucrările, documentele elaborate şi temele de cercetare ştiinţifică; politica de modernizare a
serviciilor şi dezvoltare a colecţiilor; tehnologii, metodologii de lucru în bibliotecă şi norme de
muncă; activitatea culturală a bibliotecii, inclusiv agenda acţiunilor cultural-educative şi alte
activităţi cu caracter de specialitate la nivelul instituţiei.
14
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În sprijinul activităţii de specialitate şi administrative a instituţiei, la Biblioteca Judeţeană
Vaslui funcţionează comisii de lucru, numite prin dispoziţia managerului, după cum urmează:
Comisii de specialitate: comisia de achiziţii a documentelor specifice bibliotecii; comisia de casare
a documentelor specifice bibliotecii şi Comisii tehnice: comisia de achiziţie şi recepţie a obiectelor
de inventar şi mijloacelor fixe; comisia de casare a obiectelor de inventar şi mijloacelor fixe;
comisia tehnică de prevenire şi stingere a incendiilor; comisia de siguranţă şi sănătate în muncă.
Managerul decide, în funcţie de necesităţi şi cu respectarea prevederilor legale, înfiinţarea,
organizarea, funcţionarea, componenţa comisiilor, membrii comisiilor fiind numiţi prin decizia
managerului.
Structura organizatorică, conform Organigramei şi Statului de funcţii, cuprinde servicii şi
personal structurat în: personal de conducere, personal de specialitate, personal administrativ şi
personal de întreţinere. În categoria personal de specialitate sunt incluse următoarele funcţii:
bibliotecar, bibliograf, redactor, conservator, restaurator, inginer de sistem, informatician şi alte
funcţii de profil. Conducerea serviciilor este asigurată de şefi de serviciu.
Pentru stabilirea modului şi a măsurii în care angajatul îşi îndeplineşte îndatoririle şi
responsabilităţile care îi revin conform postului ocupat, anual se face evaluarea performanţelor
profesionale a personalului, conform Fişei de evaluare, iar perfecţionarea profesională a
personalului se realizată periodic prin cursuri de calificare/perfecţionare.
Conform legislaţiei în vigoare, pentru angajaţii care îndeplinesc condiţiile de promovare
sunt organizate, periodic, concursuri de promovare în grad profesional superior.
Pentru perioada următoare propunem:
Ø
asigurarea funcţionării organismelor cu rol consultativ, Consiliul de Administraţie,
respectiv Consiliul Ştiinţific la nivelul instituţiei;
Ø
asigurarea managementului resurselor umane în acord cu politica de dezvoltare a
instituţiei, obiectivele şi activităţile propuse;
Ø
ocuparea posturilor vacante, asigurând necesarul de personal la toate categoriile de
posturi;
Ø
promovarea personalului, respectând normele legale în vigoare;
Ø
participarea angajaţilor la programe de calificare/perfecţionare sau consolidare a
cunoştinţelor, în limitele bugetare prevăzute;
Ø
motivarea personalului în forme diverse astfel încât să se permită manifestarea
creativităţii, spiritul de iniţiativă, cooperarea, lucrul în echipă;
Ø
atragerea specialiştilor cunoscători de limbi clasice, limbi slave, specialişti în bibliofilie
şi carte veche, restauratori de documente, sociologi etc. pentru desfăşurarea de activităţi
specifice;
Ø
asigurarea şi respectarea prevederilor privind Securitatea şi Sănătatea în Muncă şi
Prevenirea şi Stingerea Incendiilor.
c.4. Analiza capacităţii instituţionale din punct de vedere al spaţiilor şi patrimoniului
instituţiei, propuneri de îmbunătăţire
Patrimoniul Bibliotecii Judeţene ”N. M. Spătarul” Vaslui este format din totalitatea bunurilor
sale cu valoare de inventar, imobile şi mobile. Documentele şi bunurile bibliotecii judeţene se
constituie în gestiuni, fără garanţii gestionare, dar bibliotecarii răspund patrimonial pentru lipsurile
din inventar. Colecţiile bibliotecii sunt formate din următoarele categorii de documente: cărţi,
publicaţii seriale, manuscrise, documente audio-vizuale (discuri, casete audio-video, CD-uri).
Pentru păstrarea şi conservarea colecţiilor bibliotecii şi pentru a preîntâmpina deteriorarea/
degradarea avem în vedere asigurarea unui ambient corespunzător. Conform legislaţiei în vigoare şi
a literaturii de specialitate se impune ca umiditatea relativă a atmosferei din depozit să fie cuprinsă
între 50-65%. Pentru a asigura valori optime a umidităţii în depozitele cu publicaţii de tip carte sau
publicaţii periodice sunt instalate aparate de dezumidificare şi instalaţii de aer condiţionat.
Spaţiile bibliotecii sunt folosite într-un sistem funcţional care urmează principiul asigurării
accesului utilizatorilor, potrivit cerinţelor de informare, studiu, lectură, educaţie şi recreere,
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desfăşurării activităţiii personalului, asigurării condiţiilor adecvate de păstrare şi conservare a
colecţiilor. Instituţia deţine următoarele categorii de spaţii:
Spaţii destinate publicului
Spaţii de primire: Sala de împrumut la domiciliu pentru copii, Sala de împrumut la domiciliu
pentru adulţi, Sala de lectură carte şi periodice – se află la parterul clădirii, Sala Mediateca, Centrul
Judeţean de Formare – se află la etajul clădirii.
Spaţii de prezentare: Holul expoziţional, Sala activităţi – parter
Spaţii administrative: Birou director, Secretariat, Financiar-contabilitate, Juridic, resurse
umane, Informare bibliografică, Informatizare, Programe şi proiecte culturale, Metodic, Atelier
conservare şi restaurare documente, Arhiva – etaj, birou prelucrarea şi completarea colecţiilor –
parter.
Spaţii pentru depozit: Depozit sala de lectură carte şi periodice – demisol, Depozit sala de
împrumut pentru adulţi, Depozit sala de împrumut pentru copii – parter.
De-a lungul timpului, instituţia a cunoscut transformări majore şi reamenajări, atât pe fondul
dezvoltării colecţiilor, cât şi a diversificării ofertei de servicii pentru utilizatori. Au fost aduse
îmbunătăţiri în spaţiul salii de lectură carte şi periodice prin dotarea cu rafturi adecvate expunerii
celor două categorii de publicaţii (carte şi periodice) şi mese de lectură; au fost extinse rafturile din
depozitul sălii de împrumut la domiciliu pentru adulţi. Îmbunătăţiri ale spaţiilor din bibliotecă au
fost aduse şi prin efectuarea unor lucrări de zugrăvit şi amenajări interioare şi lucrări de anvelopare
a clădirii.
Investiţiile din ultimii ani au contribuit, cât s-a putut, la crearea unui climat adecvat şi vom
continua procesul de îmbunătăţire a spaţiilor şi colecţiilor, activităţi absolut necesare pentru
alinierea bibliotecii la standardele bibliotecilor moderne. Conform Legii bibliotecilor, suprafaţa
destinată accesului pentru public, reprezentată prin suprafaţa sălilor de împrumut şi a sălilor de
lectură, biblioteca asigură doar 0.008 mp/locuitor este mult sub prevederile legale (minim 0.015 mp
conform Art. 61, (e).
Pentru următoarea perioadă propunem:
Ø
deschiderea unor filiale în zona gării şi zona cartier;
Ø
identificarea unei finanţări în vederea construirii unui nou sediu;
Ø
îmbunătăţirea spaţiului expoziţional, dotarea cu mobilier adecvat punerii în valoare a
colecţiilor bibliotecii, organizării expoziţiilor, concertelor, etc.;
Ø
îmbunătăţirea spaţiului din sala activităţi (parter) prin dotarea cu echipament adecvat
pentru sonorizare, ecran de proiecţie montabil pe perete şi suport reglabil pentru videoproiector;
Ø
reconfigurarea rafturilor pentru valorificarea pe verticală a spaţiului de la sala de
împrumut la domiciliu pentru copii, sala de împrumut la domiciliu pentru adulţi, sala de lectură
carte şi periodice, mediateca şi depozite;
Ø
întreţinerea/monitorizarea sistemului antiincendiu şi efectuarea unor operaţiuni de
ignifugare în spaţiile depozitelor;
Ø
extinderea sistemului antiefracţie;
Ø
separarea şi refacerea instalaţiei electrice, contorizarea individuală a instituţiei;
Ø
realizarea la timp a reparaţiilor curente, astfel încât să prevină deteriorările;
Ø
efectuarea, conform programelor şi în funcţie de situaţiile apărute, a operaţiunilor de
igenizare, dezinsecţie şi deratizare;
c.5. Viziunea proprie asupra utilizării instituţiei delegării, ca modalitate legală de
asigurare a continuităţii procesului managerial
Delegarea reprezintă în acest context un instrument la îndemâna managerului pe care acesta îl
implementează în situaţii de necesitate pentru a îndeplini misiunea/ scopul/ obiectivele/ proiectele/
programele/ activităţile/ acţiunile instituţiei. Responsabilitatea delegării se face prin decizii scrise şi
comunicate părţilor în timp util.
În lipsa din instituţie a managerului, pe anumite perioade de timp (concediu de odihnă,
concediu de boală, deplasări în ţară sau străinătate etc.), există persoana desemnată care preia
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atribuţii manageriale, deţinând drept de semnătură a angajamentelor de plată necesare achitării
drepturilor salariale şi a altor obligaţii, fără a putea angaja noi cheltuieli.
Managerul este asistat în activitate de organisme colegiale cu rol consultativ: Consiliul de
Administraţie, în cadrul căruia s-au discutat şi au fost adoptate hotărâri cu privire la principalele
aspecte legate de bunul mers al activităţii specifice şi Consiliul Ştiinţific, în cadrul căruia s-au
discutat aspecte privind activitatea profesională, asigurând o bună informare şi colaborare la nivelul
serviciilor şi activităţilor.
Sistemul de control intern managerial constituie prin monitorizarea, evaluarea, adaptarea şi
actualizarea continuă a implementării acestuia, ansamblul politicilor şi procedurilor privind
asigurarea misiunii instituţiei şi întăreşte responsabilitatea managerială.
Pentru perioada următoare propunem:
Ø stabilirea temelor pentru dezbaterile din cadrul organismelor colegiale cu rol consultativ;
Ø întrunirea organismelor cu rol consultativ, ori de câte ori este necesar, pentru adoptarea unor
hotărâri privind direcţiile de dezvoltare a instituţiei;
Ø întrunirea periodică a grupului de lucru pentru monitorizarea, coordonarea şi îndrumarea
metodologică a dezvoltării sistemului de control intern managerial;
Ø identificarea problemelor ce ţin de buna funcţionare a instituţiei prin intermediul
personalului;
Ø găsirea soluţiilor şi comunicarea deciziilor către personalul instituţiei;
Ø delegarea de atribuţii în vederea asigurării 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)
Situaţia economico-financiară furnizează date despre situaţia patrimoniului, precum şi situaţia
plăţilor efective şi a cheltuielilor efective, a creditelor angajate şi a celor disponibile.
Bugetul instituţiei se constituie din subvenţii asigurate de ordonatorul principal de credite,
Consiliul Judeţean Vaslui.
În perioada 2014-2016, Consiliul Judeţean Vaslui a alocat pentru Biblioteca Judeţeană
„Nicolae Milescu Spătarul” Vaslui următoarele sume:
2014
2015
2016
Subvenţii/alocaţii
1.372.300 lei
1.863.529 lei
2.029.500 lei
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Situaţia financiară a fost întocmită în conformitate cu prevederile legale. Detalii privind
bugetul de venituri şi cheltuieli al instituţiei pot fi observate în ANEXA 2.
1.2.Bugetul de cheltuieli (personal; bunuri şi servicii din care: cheltuieli de întreţinere,
colaboratori; cheltuieli de capital)
Bugetul de venituri şi cheltuieli al instituţiei este divizat în capitole bugetare de bază:
-Bugetul de cheltuieli pentru personal - include toate cheltuielile legate de personal: salarii,
indemnizaţii, sporuri, contribuţii;
-Bugetul de cheltuieli pentru bunuri şi servicii - include toate cheltuielile legate de bunuri şi
servicii - materiale consumabile, reparaţii, cheltuieli de întreţinere etc.;
-Bugetul de cheltuieli pentru acţiuni cu caracter ştiinţific şi social-cultural - include cheltuieli
pentru acţiuni culturale;
-Bugetul de cheltuieli de capital – include cheltuieli pentru dotări, echipamente etc.
Studiul comparativ al bugetului, pe capitole de cheltuieli, pentru perioada anterioară relevă
următoarele:
2014
2015
2016
Cheltuieli de personal
1.101.247
1.152.219
1.374.140
Cheltuieli cu bunuri şi servicii
234.210
469.482
257.034,96
Cheltuieli cu acţiunile cu caracter şt.
35.393
25.366,13
57.022
şi social-cultural
Cheltuieli de capital
0
60.000
160.387

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.
În perioada analizată au fost prevăzute proiecte şi programe care au inclus cheltuieli
specifice, realizate în mai multe etape.
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Nr.
crt.
(1)
1.
2.

3.

4.
5.

6.

7.

8.

1.
2.

3.

4.
5.

6.

7.

8.

Programul/proiectul

Valoare
estimată
(lei)
(2)
(3)
Anul 2014
Completarea şi diversificarea
55.536
colecţiilor / Achiziţia de publicaţii
Biblioteca – important centru cultural,
35.400
instructiv-educativ şi recreativ/
Acţiuni cu caracter ştiinţific şi cultural
Dezvoltarea activităţii editoriale a
6.500
bibliotecii/ Elaborarea de produse de
informare (afişe, invitaţii, pliante,
fluturaşi etc.)
Promovarea imaginii bibliotecii/
0
Acţiuni de promovare şi informare
Modernizarea şi diversificarea
0
serviciilor/ Dezvoltarea infrastructurii
informatice
Dezvoltarea competenţelor
0
profesionale/ Participarea la cursuri de
pregătire profesională
Optimizarea şi îmbunătăţirea spaţiilor
47.900
bibliotecii/ Lucrări de reamenajare a
sălilor şi depozitelor
Dezvoltare instituţională prin
0
finanaţare nerambursabilă/ Proiect cu
finanţare
Total:
145.336
Anul 2015
Completarea şi diversificarea
81.770
colecţiilor / Achiziţia de publicaţii
Biblioteca – important centru cultural,
25.600
instructiv-educativ şi recreativ/
Acţiuni cu caracter ştiinţific şi cultural
Dezvoltarea activităţii editoriale a
5.500
bibliotecii/ Elaborarea de produse de
informare (afişe, invitaţii, pliante,
fluturaşi etc.)
Promovarea imaginii bibliotecii/
1.070
Acţiuni de promovare şi informare
Modernizarea şi diversificarea
60.000
serviciilor/ Dezvoltarea infrastructurii
informatice
Dezvoltarea competenţelor
3.600
profesionale/ Participarea la cursuri de
pregătire profesională
Optimizarea şi îmbunătăţirea spaţiilor
320.000
bibliotecii/ Lucrări de reamenajare a
sălilor şi depozitelor
Dezvoltare instituţională prin
0
19

Observaţii,
comentarii,
concluzii
(5)

Valoare
realizată
(lei)
(4)
55.536
35.393

4.000

0
0

0

47.894,18

0

142.823,18
81.764,53
25.366,13

5.382,16

1.062,74
60.000

3.600

204.248,38

0
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1.
2.

3.

4.
5.

6.

7.

8.

finanaţare nerambursabilă/ Proiect cu
finanţare
Total:
497.540
Anul 2016
Completarea şi diversificarea
86.000
colecţiilor / Achiziţia de publicaţii
Biblioteca – important centru cultural,
60.000
instructiv-educativ şi recreativ/
Acţiuni cu caracter ştiinţific şi cultural
Dezvoltarea activităţii editoriale a
5.500
bibliotecii/ Elaborarea de produse de
informare (afişe, invitaţii, pliante,
fluturaşi etc.)
Promovarea imaginii bibliotecii/
500,00
Acţiuni de promovare şi informare
Modernizarea şi diversificarea
35.000
serviciilor/ Dezvoltarea infrastructurii
informatice
Dezvoltarea competenţelor
490
profesionale/ Participarea la cursuri de
pregătire profesională
Optimizarea şi îmbunătăţirea spaţiilor
bibliotecii/
-Lucrări de reparatii si anvelopare
200.000
cladire
-Achiziţia de bunuri
97.500
Dezvoltare instituţională prin
0
finanaţare nerambursabilă/ Proiect cu
finanţare
Total:
484.990

381.423.41
85.873,54
57.022,00

5.470,35

500,00
33.995

490

67.639,80
71.585,16
0

322.575,85

Cheltuielile pentru programele şi proiectele derulate au fost realizate în limita alocaţiilor
bugetare aprobate.
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
nu este cazul
3.2. Analiza veniturilor proprii realizate din alte activităţi ale instituţiei;
nu este cazul
3.3. Analiza veniturilor realizate din prestări de servicii culturale în cadrul
parteneriatelor cu alte autorităţi publice locale
nu este cazul
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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
Ponderea cheltuielilor de personal din totalul cheltuielilor, în anul 2014, reprezintă
aproximativ 80%;
Ponderea cheltuielilor de personal din totalul cheltuielilor, în anul 2015, reprezintă
aproximativ 62%;
Ponderea cheltuielilor de personal din totalul cheltuielilor, în anul 2016, reprezintă
aproximativ 68%.
4.2. Analiza ponderii cheltuielilor de capital din bugetul total
Ponderea cheltuielilor de capital din bugetul total, în anul 2014, reprezintă 0 %;
Ponderea cheltuielilor de capital din bugetul total, în anul 2015, reprezintă aproximativ 3%;
Ponderea cheltuielilor de capital din bugetul total, în anul 2016, reprezintă aproximativ 8%.
4.3. Analiza gradului de acoperire a cheltuielilor cu salariile din subvenţie/alocaţie
Cheltuielile cu salariile sunt acoperite în proporţie de 100% din alocaţia primită de la
autoritatea publică locală.
4.4. Ponderea cheltuielilor efectuate în cadrul raporturilor contractuale, altele decât
contractele individuale de muncă (drepturi de autor, drepturi conexe, contracte şi convenţii
civile)
nu este cazul
4.5. Cheltuieli pe beneficiar, din care:
(a) Din subvenţie:
Cheltuieli pe beneficiar (subvenţie + venituri
– cheltuieli de capital) / nr. de beneficiari
(b)

2014
259,96

2015
326,41

2016
387,05

Din venituri proprii
nu este cazul

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
Biblioteca Judeţeană „N. M. Spătarul” Vaslui, prin programele şi activităţile desfăşurate
rămâne un important centru cultural, informaţional şi recreativ în viaţa comunităţii, asigurând
promovarea valorilor culturale locale, naţionale şi universale.
Pornind de la analiza mediului extern şi intern al instituţiei, la care se adaugă tendinţele
actuale de dezvoltare impuse de societatea informaţională, exprimăm următoarea viziune:
Ø
orientarea activităţii atât spre înţelegerea nevoilor utilizatorilor reali şi potenţiali, cât şi
spre creşterea gradului de satisfacţie a acestora;
Ø
menţinerea şi consolidarea poziţiei în mediul concurenţial local şi naţional, creşterea
calităţii serviciilor oferite, dezvoltarea de servicii în concordanţă cu aşteptările utilizatorilor;
Ø
găsirea unor spaţii care să apropie serviciile de utilizatori, asigurând un grad mai mare
de accesabilitate;
Ø
creşterea calităţii managementului, promovând excelenţa, experimentul, inovaţia;
Ø
îmbunătăţirea programelor şi proiectelor instituţiei şi dezvoltarea cooperării
interinstituţionale la nivel judeţean, naţional şi internaţional;
Ø
dezvoltarea competenţelor profesionale a tuturor categoriilor de personal, asigurând
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calitatea serviciilor oferite şi îndeplinirea obiectivelor;
Ø
gestionarea riguroasă a resurselor financiare astfel încât rezultatele să fie obţinute cu
maximum de eficienţă şi eficacitate.

2.Misiune
Misiunea Bibliotecii Judeţene “Nicolae Milescu Spătarul” Vaslui este de a asigura accesul
liber, gratuit şi nediscriminatoriu la informaţii şi la documentele necesare informării, având valenţe
educaţionale şi de formare continuă. Prin structură, servicii şi funcţionalitate, biblioteca serveşte
interesele de informare, studiu, lectură şi recreere ale diverselor categorii socio-profesionale de
utilizatori.
3.Obiective (generale şi specifice)
Obiective generale: creşterea performanţei şi consolidarea poziţiei instituţiei în mediul
concurenţial.
Obiective specifice:
-consolidarea şi dezvoltarea instituţională: completarea şi dezvoltarea colecţiilor, creşterea
competenţelor personalului;
-diversificarea ofertei culturale, extinderea parteneriatelor şi consolidarea rolului de centru
cultural şi educaţie permanentă;
-promovarea serviciilor, noutăţilor editoriale, scriitorilor de marcă, autorilor locali şi a
imaginii instituţiei;
-cunoaşterea şi satisfacerea nevoilor utilizatorilor reali şi potenţiali;
-dezvoltarea activităţii de coordonare metodologică la nivelul reţelei de biblioteci publice din
judeţ;
-aplicarea principiilor de eficienţă în gestionarea resurselor financiare şi asigurarea condiţiilor
optime de funcţionare a instituţiei.
4.Strategia culturală, pentru întreaga perioadă de management
Mutaţiile survenite în societatea românească aflată într-o continuă schimbare, atât din punct
de vedere economic cât şi socio-cultural determină o redimensionare permanentă a conţinutului şi
sferei de preocupări ale instituţiilor de cultură, racordându-se în mod necesar imperativelor
prezentului. Strategia este determinarea scopurilor şi obiectivelor unei organizaţii/instituţii pe
termen lung, adoptarea politicilor determinate şi alocarea resurselor pentru atingerea scopurilor
propuse. Întregul demers în strategia culturală va avea ca punct de reper misiunea instituţiei, aceea
de a asigura accesul liber, gratuit şi nediscriminatoriu la informaţii şi la documentele necesare
informării, având valenţe educaţionale şi de formare continuă.
Strategia de dezvoltare a bibliotecii pentru perioada următoare va avea următoarele direcţii de
acţiune:
Ø
îndeplinirea sarcinilor care îi revin, conform legislaţiei în vigoare, în calitate de
bibliotecă judeţeană;
Ø
atragerea unui procent cât mai mare din populaţia adultă către bibliotecă;
Ø
dezvoltarea, organizarea şi conservarea colecţiilor de documente în scopul facilitării
accesului la informare şi atragerii mai multor categorii de utilizatori;
Ø
stabilirea priorităţilor programelor instituţiei în funcţie de categoriile de public;
Ø
diversificarea ofertei culturale şi adecvarea acesteia la consumatorul cultural vasluian;
Ø
organizarea de activităţi culturale care să contribuie la mai buna percepţie a rolului
bibliotecii în cadrul comunităţii;
Ø
consolidarea rolului de centru de educaţie permanentă, prin încheierea unor parteneriate
cu instituţii locale de cultură, învăţământ, ONG-uri etc.;
Ø
promovarea şi consolidarea imaginii şi a rolului bibliotecii în cadrul comunităţii, prin
abordarea unei politici de marketing eficiente;
Ø
creşterea vizibilităţii bibliotecii în plan judeţean, regional şi naţional;
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Ø
extinderea cooperării interbibliotecare, cu biblioteci din ţară şi străinătate, în vederea
atragerii de noi resurse informaţionale şi a includerii în contextul profesional al bibliotecilor
publice europene;
Ø
asigurarea managementului resurselor umane în acord cu politica de dezvoltare a
instituţiei, cu obiectivele şi activităţile propuse şi cu respectarea normelor legale în vigoare;
Ø
dezvoltarea capacităţii instituţionale prin asigurarea competenţei resurselor umane,
derulând programe de instruire la nivel local, în Centrul Judeţean de Formare cu resurse proprii
sau în colaborare cu diverşi parteneri sau participare la nivel naţional;
Ø
formarea continuă a personalului, în scopul dobândirii competenţelor necesare utilizării
tehnicii moderne şi facilitarea activităţilor de cercetare în biblioteconomie;
Ø
intensificarea măsurilor de informatizare şi automatizare a serviciilor specifice, precum
şi implementarea de noi tehnologii de informare utile comunicării colecţiilor de documente din
patrimoniul instituţiei;
Ø
elaborarea unei politici editoriale coerente, având în vedere stimularea interesului
pentru valorile culturale şi ştiinţifice locale prin elaborarea şi publicarea de lucrări de referinţă
pentru comunitatea locală;
Ø
eficienţa în administrarea resurselor financiare prin respectarea legislaţiei în vigoare şi
fundamentarea cheltuielilor în vederea atingerii obiectivelor stabilite, ţinând cont de priorităţi;
Ø
identificarea de proiecte naţionale şi/sau internaţionale în domeniul de activitate
biblioteconomică, dar şi în domenii conexe bibliotecilor;
Ø
atragerea de noi surse de finanţare necesare modernizării serviciilor şi spaţiilor
instituţiei;
Ø
dezvoltarea şi menţinerea unui sistem de monitorizare a eficienţei şi eficacităţii
proiectelor culturale implementate de instituţie.
Activitatea bibliotecii centrată pe utilizator, orientată social, tehnologic, comunitar va asigura
convergenţa conceptelor actuale: comunitate, comunicare, şi conectare în beneficiul publicului larg.
Implementarea cu succes a strategiei culturale presupune alocare de resurse corespunzătoare,
împărtăşirea viziunii, misiunii şi a obiectivelor strategice specifice de către toţi angajaţii instituţiei.
De asemenea performanţa poate fi atinsă în timp în urma perfecţionării periodice a personalului şi
raportarea permanentă a acestora la cerinţele şi nevoile utilizatorilor care apelează la sistemul
bibliotecilor publice.
5.Strategia şi planul de marketing
Strategia de marketing a Bibliotecii Judeţene ”N. M. Vaslui” vizează îmbunătăţirea
performanţei instituţiei. Este un proces prin care încercăm să cunoaştem şi să întelegem utilizatorii,
cuprinzând următoarele etape:
1.Analiza de piaţă (analiza SWOT);
2.Planificarea (misiune, obiective, strategii);
3. Implementarea
4. Evaluarea
Pentru cunoaşterea aşteptărilor utilizatorilor reali sau potenţiali vor fi realizate studii de
marketing. Cunoaşterea utilizatorilor impune aflarea răspunsurilor la întrebări de tipul:
-Cine sunt utilizatorii bibliotecii, cine utilizează biblioteca?
-Câţi utilizatori există, care este nivelul lor de cultură, ce cunoştinţe au?
-Ce îi determină să vină la bibliotecă?
-În ce perioada a zilei este utilizat serviciul sau biblioteca?
-Ce suporturi sau servicii sunt utilizate în mod special?
În strategia de dezvoltare a instituţiei, fiecărei întrebări îi vor fi aduse clasificări după anumite
criterii precum: categorii de vârstă, studii, profesie, provenienţă etc, acordând atenţia cuvenită
tuturor categoriilor de public, pornind de la publicul tânăr (elevi, studenţi), aflat în etapa de formare
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şi dezvoltare, continuând cu publicul adult a căror aşteptări sunt diferite faţă de publicul tânăr şi
încheind cu vârsta a III-a (delectare, sănătate, turism etc.).
Studiul utilizatorilor furnizează date şi concluzii, oferind fundamentele pentru îmbunătăţirea
serviciilor oferite sau dezvoltarea unui nou serviciu. Ca metode şi tehnici de analiză a pieţei vom
folosi:
-observarea directă a comportamentului utilizatorilor;
-chestionarul de opinie (privind serviciile, conduita şi competenţa bibliotecarilor);
-focus grup (după un plan structurat);
-analiza documentelor, formularelor specifice bibliotecii (liste de sugestii pentru achiziţia de
documente de bibliotecă, statistici privind frecvenţa, numărul şi tipul de documente, servicii
furnizate, fişierele de împrumut, propuneri şi sugestii etc.);
-analiza SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats), instrument care oferă
managerului posibilitatea de a crea strategii, valorificând forţele şi oportunităţile şi înlăturând
ameninţările şi slăbiciunile mediului intern şi extern.
Prin ansamblul elementelor avute în vedere în stabilirea strategiei de marketing urmărim:
Ø păstrarea utilizatorilor reali ai bibliotecii şi atragerea unui număr cât mai mare de utilizatori
din comunitatea pe care o deservim;
Ø creşterea numărului de participanţi la activităţi instructiv-educative şi recreative ;
Ø dezvoltarea colecţiilor de documente de bibliotecă;
Ø dezvoltarea parteneriatelor cu organizaţii de cultură, educaţie şi nu numai, în vederea
desfăşurării diverselor activităţi cultural-educative;
Ø diversificarea şi îmbunătăţirea serviciilor oferite şi a programelor;
Ø promovarea serviciilor oferite şi activităţilor bibliotecii prin comunicate de presă, conferinţe
de presă, realizarea de materiale promoţionale, valorificarea paginii web şi facebook a
instituţiei pentru informarea comunităţii în legătură cu evenimente importante desfăşurate.
Prin identificarea nevoilor comunităţii şi a intereselor tuturor actorilor locali, judeţeni
instituţia va concepe şi implementa servicii şi activităţi eficiente în beneficiul comunităţii
vasluiene.
6.Programe propuse pentru întreaga perioadă de management
Pentru următoarea perioadă de management, Biblioteca Judeţeană “Nicolae Milescu
Spătarul” Vaslui propune următoarele programe:
1. Completarea şi diversificarea colecţiilor de bibliotecă
Raportându-ne la diversele solicitări ale utilizatorilor, achiziţia documentelor de bibliotecă
este insuficientă, unele domenii de mare interes precum dreptul, ştiinţele sociale şi cele aplicate au
nevoie de o continuă actualizare şi completare. La acestea se adaugă nevoia achiziţionării de audiobook-uri, cd-uri multimedia, e-book-uri, destinate atât celor care utilizează calculatorul sau alte
tehnologii moderne, cât şi persoanelor cu disabilităţi.
2. Biblioteca –centru cultural, instructiv-educativ şi recreativ
Implică diversificarea ofertei culturale prin iniţierea şi susţinerea de evenimente culturale cu
impact asupra comunităţii (conferinţe, lansări de carte, întâlniri cu scriitori, concursuri, concerte,
recital de poezie, vizionări, audiţii muzicale, activităţi instructiv-educative, expoziţii de carte/rafturi
tematice etc.), dezvoltarea de parteneriate, promovarea şi valorificarea colecţiilor.
3. Biblioteca centru editorial
Acest program presupune editarea de biobibliografii, bibliografii selective pe diverse teme,
editarea de publicaţii seriale de cultură, literară, elaborarea de produse de informare şi marketing.
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4. Modernizarea şi diversificarea serviciilor
Pentru a veni în întâmpinarea nevoilor crescânde de informare, documentare şi lectură, ne
propunem dezvoltarea sau îmbunătăţirea serviciilor existente, înfiinţarea de noi servicii pentru
utilizatori şi dotări tehnice.
5.Optimizarea şi îmbunătăţirea spaţiilor bibliotecii
În cadrul acestui program se vor asigura condiţii adecvate activităţii de lectură, informare şi
de petrecere a timpului liber prin ambientare, dotări şi condiţii igienico-sanitare specifice, cu
respectarea normelor de securitate şi siguranţă în muncă.
6.Promovarea imaginii bibliotecii
Promovarea imaginii bibliotecii vizează informarea cu privire la principalele evenimente,
activităţi culturale instructiv-educative şi recreative iniţiate/organizate de bibliotecă şi prezentarea
serviciilor oferite de bibliotecă în scopul atragerii unui număr cât mai mare de utilizatori. Această
activitate publicitară se va realiza prin distribuirea de materiale informative: fluturaşi, pliante,
semne de carte, afişe, invitaţii, bannere, afişaj electronic, publicitate mass-media, internet etc.
7.Dezvoltarea competenţelor profesionale şi îndrumare metodologică
Programul urmăreşte dezvoltarea competenţelor profesionale ale personalului din bibliotecile
publice ale judeţului, îmbunătăţirea imaginii instituţiei în rândul comunităţilor locale prin
organizarea de colocvii profesionale, seminarii, workshop-uri de specialitate, cursuri de
perfecţionare sau consolidare a cunoştinţelor, îndrumare metodologică şi ştiinţifică.
8.Finanţarea nerambursabilă – alternativă pentru dezvoltare şi modernizare
Identificarea şi accesarea unor finanţări nerambursabile care:
-să asigure fondurile necesare construirii unui nou sediu care să răspundă cerinţelor actuale
pentru o bibliotecă publică
-să permită dezvoltarea serviciilor noi de bibliotecă;
-să valorifice patrimoniul local şi potenţialul creator al zonei.
7. Proiectele din cadrul programelor
1.Completarea şi diversificarea colecţiilor de bibliotecă
1.1 Proiectul: Noutăţi în bibliotecă
Biblioteca este obligată să-şi dezvolte continuu colecţiile de documente prin achiziţionarea de
titluri din producţia editorială curentă şi prin completarea retrospectivă. Acest program impune o
politică de achiziţii care să satisfacă interesele de informare, studiu, lectură ale utilizatorilor,
asigurând caracter enciclopedic, actualitatea colecţiilor şi valoarea ştiinţifică şi culturală. În acest
sens ne propunem:
Ø înnoirea şi diversificarea colecţiilor prin creşterea numărului de documente specifice
achiziţionate anual (în conformitate cu cerinţele Legii bibliotecilor, creşterea anuală a
colecţiilor trebuie să fie de minimum 50 de documente specifice la 1000 de locuitori);
Ø identificarea de domenii insuficient acoperite cu documente şi completarea cu noutăţi
editoriale;
Ø atragerea de donaţii de carte atât de la persoane juridice cât şi persoane fizice sau prin
intermediul schimburilor interbibliotecare;
Ø transferul periodic de publicaţii de la Rezerva Depozitului legal al Bibliotecii Naţionale
a României;
Ø constituirea coerentă a colecţiei Depozitului legal local prin aplicarea consecventă a
legislaţiei în vigoare;
Ø stabilirea de parteneriate cu editurile şi distribuitorii de carte pentru informare ritmică
privind noile produse editoriale.
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2. Biblioteca – centru cultural, instructiv-educativ şi recreativ
2.1 Proiectul: 2018 – Centenarul Marii Uniri
Sub îndrumarea academicianului Ioan Scurtu, Editura Tipo-Moldova Iaşi a realizat 100 de
titluri în 160 de volume cu semnătura a 100 de personalităţi din viaţa culturală a României.
Trimestrial, la Centenarul Marii Uniri vor fi invitaţi istorici care să conferenţieze pe diferite teme
conexe actului Unirii de la 1918.
2.2 Proiectul: După- amiezi culturale la Vaslui
În parteneriat cu „Universitatea „Al. I. Cuza” Iaşi - Facultatea de litere, lunar se vor derula
conferinţe pe diferite teme de cultură şi civilizaţie la care vor fi invitaţi cercetători de prestigiu,
universitari, academicieni etc.
2.3 Proiectul: Scriitorii se prezintă
În funcţie de apariţiile editoriale se vor organiza periodic prezentări şi lansări de carte la care,
alături de autori, vor fi invitaţi critici literari, jurnalişti, scriitori, universitari etc. În anii pari se vor
organiza activităţi culturale complexe cu scriitorii în cadrul secţiunii de literatură satiricoumoristică a Festivalului de Umor „C. Tănase”.
2.4 Proiectul: Dialogul artelor
Interferenţe de muzică şi poezie. În cadrul acestui proiect se vor organiza concerte şi muzică
clasică, folk, populară etc, recitaluri de poezie, scenete, cuplete etc.
2.5 Proiectul: Aniversări, comemorări, evocări
Ţinând cont de calendarul aniversărilor şi comemorărilor din judeţ şi din ţară se vor organiza
activităţi pentru omagierea unor evenimente sau personalităţi marcante din istoria şi cultura
naţională sau universală, rafturi tematice, prezentări de carte, expoziţii cu lucrări din colecţiile
proprii sau provenite din împrumut interbibliotecar, parteneriatele având un rol important în
realizarea activităţilor.
2.6 Proiectul: Cenaclul literar ProLitera
Parte activă în creşterea valorică şi promovarea culturii vasluiene are ca scop descoperirea şi
încurajarea tinerelor talente. Sub îndrumarea conducerii cenaclului literar, membrii se întrunesc
lunar la sediul bibliotecii, prezentă creaţii proprii, dezbat teme prestabilite, etc
2.7 Proiectul: Biblioteca de vacanţă
În perioada vacanţelor şcolare, bibliotecarii, alături de voluntari vor organiza şi derula
activităţi instructiv-educative şi recreative pentru elevi şi preşcolari.
2.8 Proiectul: Lectura în parc
În sezonul cald, la final de săptămână organizăm în Parcul Copou un centru mobil de
împrumut carte din colecţiile bibliotecii pentru cei ce se află la recreere în acest loc. Serviciul de
împrumut va fi asigurat de către bibliotecari şi voluntari.
3. Biblioteca centru editorial
3.1.Proiectul: Publicaţiile noaste
La nivelul instituţiei se va stabili un plan editorial anual în vederea publicării unor
biobibliografii, bibliografii selective pe diverse teme, publicaţii seriale de promovare a culturii şi
literaturii.
3.2. Proiectul: Imaginea noastră
Elaborarea de produse cu caracter informativ precum: pliante, fluturaşi, afişe, invitaţii etc
pentru diferite categorii de activităţi sau pentru campanii publicitare.
4. Modernizarea şi diversificarea serviciilor
4.1 Proiectul: Dezvoltarea infrastructurii informatice
Periodic vom efectua evaluarea infrastructurii informatice existente (hardware şi software),
performanţele programelor informatice, adecvarea acestora la diversitatea activităţilor desfăşurate
în instituţie, îmbunătăţirea resurselor existente şi dotare tehnică.
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4.2 Proiectul: Biblioteca virtuală
Gestionarea fondului de documente digitale ale bibliotecii virtuale şi continuarea procesului
de digitizare a operelor reprezentative din literatura română şi universală, opere „orfane” (fără
drepturi de autor sau drepturi conexe).
4.3 Proiectul: Ludoteca
Spaţiu care permite valorificarea potenţialului creativ al copiilor şi adulţilor (părinţi, tineri,
educatori şi orice altă persoană care are disponibilitate ludică), alternativă pentru petrecerea
timpului liber şi apropierea de lectură.
4.4 Proiectul: Oricând poţi să înveţi ceva
Organizarea unor cursuri de iniţiere în utilizarea calculatorului, navigarea pe Internet,
dezvoltare abilităţi în utilizarea programelor.
5. Optimizarea şi îmbunătăţirea spaţiilor bibliotecii
5.1 Proiectul: Muzică şi cinematecă la bibliotecă
Amenajarea sălii TinArt şi dotarea ei pentru a deveni un spaţiu multifuncţional.
Achiziţionarea unui ecran mobil, videoproiector fixat pe tavan, jaluzele de protecţie, sistem de
sonorizare corespunzătoar care să permită derularea unor proiecţii de filme, înregistrări audio-video
ale unor concerte, recitaluri etc.
5.2 Proiectul: Amenajarea holului expoziţional
Înlocuirea mobilierului pentru expoziţiile tematice de carte şi amenajarea unor panouri
mobile sau a unui spaţiu expoziţional de sine stătător pentru lucrări de grafică, pictură, caricatură,
foto-documente etc.
5.3 Proiectul: Amenajare Ludoteca
Amenajarea unui spaţiu dotat cu tot ce poate însemna joc pentru a răspunde nevoilor copiilor
şi pentru a ajuta părinţii să se joace cu proprii copii.
5.4 Proiectul: Reamenajarea sălilor şi depozitelor
Conform tendinţelor actuale de dezvoltare a bibliotecilor publice, spaţiul bibliotecii este din
ce în ce mai „arhitectural“, mai deschis, divizat în poli de lectură unde fiecare poate accede liber,
confortul cititorului devenind prioritar. În acest sens propunem dotarea cu mobilier adecvat, cu
rafturi care permit accesul facil şi ergonomic la documente, respectând criteriile de regăsire pentru
fiecare destinaţie, confecţionarea de rafturi metalice moderne care să valorifice pe verticală spaţiul
de care dispune biblioteca. Pentru depozite se impune achiziţionarea unor rafturi mobile care ar
duce la dublarea spaţiului de depozitare şi la valorificarea maximă a poliţelor.
5.5 Proiectul: Separaţie şi branşare energie electrică
Separarea consumatorilor principali şi efectuarea lucrărilor necesare la instalaţia electrică.
5.6 Proiectul: Remediere şi extindere sistem monitorizare video
Asigurarea securităţii prin sistemul de monitorizare video, având ca scop protejarea bunurilor
bibliotecii şi detectarea în timp real a eventualelor neplăceri în punctele supravegheate.
5.7 Proiectul: Remediere şi extindere sistem de detecţie şi alarmă incendiu
Conectarea sistemului într-un dispecerat de monitorizare previne extinderea incendiului prin
alarmarea echipelor de pompieri care pot interveni la stingerea incendiului şi limitarea efectului
acestuia, în timp util. Detectează un eventual incendiu în spaţiile protejate şi alarmează personalul,
utilizatorii.
5.8. Proiectul: Hidroizolaţie acoperiş
Realizarea lucrărilor de hidroizolaţie asigură impermeabilizarea şi protejarea bunurilor
bibliotecii.
6. Promovarea imaginii bibliotecii
6.1 Proiectul: Să cunoaştem biblioteca
Proiectul presupune campanii susţinute pentru atragerea publicului la lectură şi diminuarea
procentului de populaţie non-activă faţă de serviciile bibliotecii. Se vor lansa mesaje de promovare
structurate pentru diferite categorii de vârstă, punându-se un accent deosebit pe grupele slab
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reprezentate ca utilizatori ai bibliotecii (grupa adulţi şi persoane vârstnice). Aceste lucruri se vor
realiza şi prin: actualizarea paginii web a instituţiei (www.bjvaslui.ro), apariţii în mass-media
locală, distribuirea tuturor materialelor publicitare realizate de instituţie etc.
7. Dezvoltarea competenţelor profesionale şi îndrumare metodologică
7.1 Proiectul: Cursuri de perfecţionare sau consolidarea cunoştinţelor
Presupune dezvoltarea competenţelor profesionale ale bibliotecarilor din bibliotecile publice
prin participarea la cursuri organizate special pentru lucrătorii din domeniul culturii.
7.2 Proiectul: Îndrumare metodologică a activităţii bibliotecilor publice din judeţ
În calitate de for metodologic pentru bibliotecile publice din judeţ vom desfăşura acţiuni care
au menirea de a sprijini activitatea bibliotecilor publice, acţiuni orientate în special spre
perfecţionarea activităţii biblioteconomice în sprijinul utilizatorilor, optimizarea relaţiilor de
colaborare între biblioteci, asistenţa de specialitate, diseminarea informaţiilor, formarea continuă a
bibliotecarilor etc. În conformitate cu Legea bibliotecilor, Biblioteca Judeţeană Vaslui va continua
să se implice în dezvoltarea, modernizarea şi eficientizarea activităţii reţelei bibliotecilor publice
municipale, orăşeneşti şi comunale.
8. Finanţările nerambursabile – alternativă pentru dezvoltare şi modernizare
8.1 Proiectul: Împreună reuşim!
Conform Strategiei de dezvoltare economico-socială şi culturală a judeţului Vaslui vom
încerca depistarea unei surse de finanţare pentru construirea unui sediu nou, modern care să
răspundă cerinţelor actuale pentru o bibliotecă publică. Realitatea actuală impune construirea
acestui edificiu care să prevadă din start spaţii moderne, săli de spectacole, locuri speciale de joacă
pentru copii, mobilier modern şi rafturi care să permită accesul liber la întreg fondul de carte al
bibliotecii.
8. Alte evenimente, activităţi specifice instituţiei, planificate pentru perioada de
management
În funcţie de evoluţia socio-economică şi culturală la nivel naţional sau judeţean, în funcţie de
schimbările privind nevoia de lectură sau reorientarea utilizatorilor spre alt gen de activităţi,
biblioteca va regândi înteaga paletă culturală, instructiv-educativă şi recreativă care să satisfacă
aceste cerinţe. Totodată se va ţine cont de schimbările ce vor surveni în plan educaţional, astfel ca
proiectele şi programele instituţiei să fie complementare şcolii şi să răspundă nevoilor de informare
şi documentare pe care le au tinerii.
Piaţa forţei de muncă este supusă în mod constant transformărilor şi ca atare biblioteca
trebuie să răspundă şi nevoilor de lectură ale populaţiei active din grupele 26-40, 41-60 de ani şi
peste 61 de ani, preocupaţi de sănătate, lectura de divertisment, călătorie etc.

28

Proiect de management – Biblioteca Judeţeană ”Nicolae Milescu Spătarul” Vaslui

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.
(1)
1.

2.

Categorii
(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

Anul
2018
(3)

Anul
2019
(4)

Anul
2020
(5)

Anul
2021
(6)

Anul
2022
(7)

2.972.500

3.410.500

3.717.000 3.595.000 4.115.000

2.972.500

3.410.500

3.717.000 3.595.000 4.115.000

2.972.500

3.410.500

3.717.000 3.595.000 4.115.000

2.250.000
2.140.000
110.000

2.470.000
2.350.000
120.000

2.715.000 2.994.000 3.288.000
2.585.000 2.844.000 3.128.000
130.000
150.000
160.000

637.500

940.500

1.002.000

601.000

827.000

449.500
3.000

735.500
5.000

766.000
7.000

347.000
10.000

558.000
10.000

5.000
150.000

5.000
165.000

5.000
181.000

5.000
199.000

0
219.000

30.000
85.000

30.000

43.000

40.000

40.000

***Detalierea cheltuielilor pentru proiecte (2.b.1.)
În anul 2018, suma de 449.500 lei, prevăzută în programul minimal, cuprinde:
- achiziţia de cărţi, publicaţii şi materiale documentare ( 20.11) = 100.000 lei;
- pregatire profesională ( 20.13) = 2.500 lei;
- reclamă şi publicitate ( 20.30.01) = 2.000 lei;
- proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile, finanţare naţionala ( 56.08.01) =
25.000 lei
- actiuni cu caracter ştiinţific şi social-cultural (59.22) = 75.000 lei;
- obiecte de inventar (20.05.30) = 10.000 lei;
- reparaţii curente (20.02) = 10.000 lei;
- cheltuieli de capital, active fixe (71.01) = 225.000 lei.
În anul 2019, suma de 735.500 lei, prevăzută în programul minimal, cuprinde:
- achiziţia de cărţi, publicaţii şi materiale documentare ( 20.11) = 110.000 lei;
- pregatire profesională ( 20.13) = 3.000 lei;
- reclamă şi publicitate ( 20.30.01) = 2.500 lei;
- proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile, finanţare naţionala ( 56.08.01) =
30.000 lei
- actiuni cu caracter ştiinţific şi social-cultural (59.22) = 60.000 lei;
- obiecte de inventar (20.05.30) = 15.000 lei;
- cheltuieli de capital, active fixe (71.01) = 515.000 lei.
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În anul 2020, suma de 766.000 lei, prevăzută în programul minimal, cuprinde:
- achiziţia de cărţi, publicaţii şi materiale documentare ( 20.11) = 120.000 lei;
- pregatire profesională ( 20.13) = 3.000 lei;
- reclamă şi publicitate ( 20.30.01) = 3.000 lei;
- proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile, finanţare naţionala ( 56.08.01) =
35.000 lei
- actiuni cu caracter ştiinţific şi social-cultural (59.22) = 85.000 lei;
- cheltuieli de capital, active fixe (71.01) = 520.000 lei.
În anul 2021, suma de 347.000 lei, prevăzută în programul minimal, cuprinde:
- achiziţia de cărţi, publicaţii şi materiale documentare ( 20.11) = 130.000 lei;
- pregatire profesională ( 20.13) = 3.500 lei;
- reclamă şi publicitate ( 20.30.01) = 3.500 lei;
- proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile, finanţare naţionala ( 56.08.01) =
40.000 lei
- actiuni cu caracter ştiinţific şi social-cultural (59.22) = 60.000 lei;
- cheltuieli de capital, active fixe (71.01) = 110.000 lei.
În anul 2022, suma de 558.000 lei, prevăzută în programul minimal, cuprinde:
- achiziţia de cărţi, publicaţii şi materiale documentare ( 20.11) = 150.000 lei;
- pregatire profesională ( 20.13) = 4.000 lei;
- reclamă şi publicitate ( 20.30.01) = 4.000 lei;
- proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile, finanţare naţionala ( 56.08.01) =
45.000 lei
- actiuni cu caracter ştiinţific şi social-cultural (59.22) = 90.000 lei;
- reparaţii curente (20.02) = 250.000 lei;
- cheltuieli de capital, active fixe (71.01) = 15.000 lei.
2. Numărul estimat al utilizatorilor pentru perioada managementului
Anul
2018
2019
2020
2021
2022

Număr utilizatori activi
4800
4900
5000
5050
5100

Evoluţia cifrelor se va corela în mod automat cu modificările demografice ce pot surveni în
perioada de referinţă. Dacă tendinţele demografice vor fi în scădere, în mod firesc acest lucru se va
reflecta şi în numărul de utilizatori ai serviciilor de bibliotecă. Un element esenţial în această
analiză îl reprezintă fluxul demografic dinspre Republica Moldova care nu duce în mod automat la
creşterea efectivă/reală a populaţiei municipiului.
3. Programul minimal estimat pentru perioada de management aprobată
Programul minimal estimat pentru perioada de management aprobată este structurat pe un
număr de 8 programe principale, care, la rândul lor, anual cuprind o serie de proiecte ce vor
răspunde direcţiilor de dezvoltare instituţională urmărite prin prezentul proiect de management.
Detalierea programului minimal, structurat conform cerinţelor Caietului de obiective se
regăseşte în ANEXA 3.
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