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Prezentul raport de activitate a fost elaborat pentru evaluarea activităţii de 

management a Bibliotecii Judeţene „Marin Preda” Teleorman, conform O.U.G. 
nr.189/2008 privind managementul instituțiilor publice de cultură cu modificările și 
completările ulterioare și a Ordinului nr.2799/2015 pentru aprobarea Regulamentului-
cadru de organizare şi desfăşurare a concursului de proiecte de management, a 
Regulamentului-cadru de organizare şi desfăşurare a evaluării managementului, a 
modelului-cadru al caietului de obiective, a modelului-cadru al raportului de activitate, 
precum şi a modelului-cadru al contractului de management. 

 
A. EVOLUŢIA INSTITUȚIEI ÎN RAPORT CU MEDIUL ÎN CARE ÎŞI DESFĂŞOARĂ 

ACTIVITATEA ȘI ÎN RAPORT CU SISTEMUL INSTITUŢIONAL EXISTENT 
 

A.1. Prezentarea colaborării cu instituţii, organizaţii, grupuri informale care se 
adresează aceleiaşi comunităţi   

 
În peisajul teleormănean, mediul cultural, privit la modul general, nu este 

concurenţial, deoarece sunt puţine instituţii de cultură. Se remarcă o strânsă colaborare 
între instituţiile de cultură subordonate Consiliului Judeţean Teleorman, respectiv între 
Centrul Județean de Conservare și Promovare a Culturii Tradiționale Teleorman 
(CJCPCT), Biblioteca Județeană „Marin Preda” și Muzeul Județean Teleorman, precum şi 
cu Direcția Coordonare Instituții Subordonate - Compartimentul Educaţie, Cultură, Tineret 
din cadrul Consiliului Judeţean Teleorman. Aceste instituţii, prin conjugarea eforturilor 
specialiştilor, contribuie la:  

 realizarea obiectivelor culturale cuprinse în strategia de dezvoltare a judeţului; 
 la satisfacerea nevoilor culturale ale comunităţii;  
 la promovarea valorilor teleormănene în circuitul naţional şi mondial de valori şi 

facilitarea circulaţiei valorilor spirituale universale pe plan local; 
 la încurajarea cetăţenilor să participe la viaţa culturală a comunităţii; 
 la susţinerea educaţiei permanente, extinderea proceselor educative pe toata 

durata vieţii; 
 la diversificarea activității culturale și creşterea calităţii acesteia. 

 
    Pe parcursul anului 2019, pentru buna desfăşurare a activităţii, Biblioteca Judeţeană 

„Marin Preda” Teleorman a colaborat cu următoarele instituţii: 
 
- autorităţi publice şi alte instituţii: Consiliul Judeţean Teleorman, Instituția 

Prefectului Județului Teleorman, Primăria municipiului Alexandria, primării din 
judeţ, Inspectoratul Şcolar Judeţean Teleorman, Centrul Judeţean de Resurse şi 
Asistenţă Educaţională Teleorman, Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă 
Alexandria, Centrul de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog Teleorman, 
Direcţia de Sănătate Publică Teleorman, Trezoreria municipiului Alexandria, 



 
 

5 

Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Teleorman, Inspectoratul 
Teritorial de Muncă, Direcția Județeană de Statistică, Casa Județeană de Pensii, 
Episcopia Alexandriei și Teleormanului, Arhivele Statului - Filiala Teleorman; 

- instituţii de cultură din județ: Direcția Judeţeană pentru Cultură Teleorman, 
Centrul Judeţean de Conservare și Promovare a Culturii Tradiţionale Teleorman, 
Palatul Copiilor Alexandria, Muzeul Judeţean Teleorman, Direcţia pentru Cultură, 
Educaţie, Creaţie și Sport Roşiorii de Vede (ce include Biblioteca Municipală „Gala 
Galaction”), Biblioteca Orăşenească „Miron Radu Paraschivescu” Zimnicea, 
Biblioteca Orășenească „Alexandru Depărățeanu” Videle și bibliotecile comunale 
din județ; 

- organizaţii neguvernamentale: Asociaţia Naţională a Bibliotecarilor și 
Bibliotecilor Publice din România (ANBPR), Asociaţia Bibliotecarilor din România 
(ABR), Filiala Teleorman-Giurgiu a Asociaţiei Nevăzătorilor din România 
(ANVR), Asociația  Pacienților  cu  Afecţiuni  Hepatice - Filiala  Teleorman, 
Asociația Art L’ibre Alexandria, Asociaţia Centrul Regional de Mediere Muntenia 
Sud, Agenția Naţională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educației și 
Formării Profesionale București, precum și compania de cercetare de piață IPSOS 
România, ASCHFR-Asociația de Sprijin a Copiilor Handicapați din România, 
Asociația Dai o șansă Alexandria;  

- universităţi, licee, colegii: Universitatea Valahia (Filiala Alexandria), Universitatea 
Bioterra,Universitatea din Pitești, Universitatea „Lucian Blaga” Sibiu, 58 de licee şi 
şcoli teleormănene (prin proiecte, programe și parteneriate);  

- edituri: Romhelion, Miron, SemnE, Curtea Veche, Litera, ALL, Betta Roșu, Corint, 
Humanitas, Cartea Românească, Bibliotheca, Polirom, MondoRo, Nemira, 
Youngart, ForYou, Arthur, Rao, Trei, Miron, Niculescu, Allfa;  

- colaboratori la nivel naţional: Ministerul Culturii, Biblioteca Națională a 
României, Biblioteca Academiei Române, Biblioteca Metropolitană București, 
Biblioteca Județeană „Ion Minulescu” Olt, Biblioteca Județeană „Dinicu Golescu”  
Argeș, Biblioteca Judeţeană „I. A. Bassarabescu” Giurgiu, Biblioteca Județeană 
„Vasile Voiculescu” Buzău, Biblioteca Județeană „Alexandru Odobescu” Călărași, 
Biblioteca Județeană „Ion Heliade Rădulescu” Dâmbovița, Biblioteca Județeană 

„Octavian Goga” Cluj, Biblioteca Județeană „A. D. Xenopol” Arad, Biblioteca 
Centrală Universitară Iași, Biblioteca Județeană „Alexandru și Aristia Aman” Dolj, 
Biblioteca Județeană „Christian Tell” Gorj, Biblioteca Județeană „George Barițiu” 
Brașov, Biblioteca Județeană „Lucian Blaga” Alba, Biblioteca Județeană „Ștefan 
Bănulescu” Ialomița, Biblioteca Județeană „Panait Istrati” Brăila, Biblioteca 
Județeană „G. T. Kirileanu” Neamț, Biblioteca Județeană „Panait Cerna” Tulcea, 
Biblioteca Judeţeană Mureș, Biblioteca Judeţeană „ASTRA” Sibiu, Biblioteca 
Judeţeană „Kájoni János” Harghita, Biblioteca Judeţeană „Antim Ivireanul” Vâlcea, 
Biblioteca Județeană „I.S. Bădescu” Sălaj, Biblioteca Județeană Mureș și alte 
biblioteci publice județene din țară. 
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Peisajul cultural teleormănean este îmbogăţit de activitatea scriitorilor deja 
consacraţi dar şi de tinere talente ce participă la concursurile literare organizate de diverse 
instituţii.  

Biblioteca va desfăşura un program de activitate care să cuprindă prezentări de carte, 
lansări de carte, întâlniri ale scriitorilor în cadrul unor conferințe, simpozioane sau întâlniri 
cu iubitorii de cultură din judeţ și din țară. Nu vor fi trecute cu vederea propunerile din 
partea utilizatorilor serviciilor de bibliotecă, întrucât biblioteca este a tuturor şi 
fiecare este bine primit în casa cărţii. Se acordă o atenţie deosebită colaborării cu 
editurile din Teleorman, atât în ceea ce priveşte organizarea depozitului legal, organizarea 
anuală a unui Salon al editurilor, cât şi promovarea noilor volume către cititori. 
Evenimentul la care se găsesc alături scriitor, editor, bibliotecar, cititor, nu poate fi decât 
unul deosebit. Planul de activitate culturală ce va fi implementat de bibliotecă este 
conceput clar şi cu un grad mare de flexibilitate, este permanent revizuibil şi adaptabil, va 
fi îmbogăţit cu activităţi viitoare neprevăzute, ce vor dezvolta şi diversifica serviciile de 
bibliotecă. 

 
A.2. Analiza SWOT (analiza mediului intern și extern, puncte tari, puncte 

slabe, oportunități, amenințări) 
 

În stabilirea planului de activitate precum şi a trasării liniilor generale de 
diversificare a ofertei culturale, instituţiile publice de cultură trebuie să ţină seama nu 
numai de opţiunile exprimate în mod expres de utilizatori, pentru a păstra viu interesul faţă 
de cultură, lectură, valori istorice şi spirituale, totodată, instituţiile specializate trebuie nu 
doar să răspundă ci şi să preîntâmpine nevoile nerostite ale utilizatorilor, să găsească 
diverse căi şi modalităţi de promovare a produselor culturale, să încerce să eficientizeze la 
maximum oportunităţile oferite de dezvoltarea tehnologiilor moderne. 

Latura cea mai importantă a planificării strategice o constituie pentru Biblioteca 
Judeţeană „Marin Preda” Teleorman, continuitatea. Deciziile noi ce se vor lua, se vor baza 
pe cele vechi, iar activităţile culturale noi vor avea sursă în analiza celor efectuate până în 
prezent. Astfel, deciziile vor evolua şi se vor perfecţiona continuu. 

Ideile de diversificare a ofertei culturale şi de atragere a publicului, de educare a 
gustului pentru cultură, sunt relativ noi şi încă insuficiente. Cu toate acestea, nu putem să 
nu apreciem faptul că bibliotecile, muzeele, teatrele, instituţiile de învăţământ şi cele de 
cercetare se implică tot mai activ în viaţa comunităţii, cu acţiuni şi evenimente noi, care 
au drept obiectiv atragerea publicului, formarea interesului faţă de instituţiile de profil şi 
de actul cultural. 

Dezvoltarea societăţii informaţionale, nevoia de educaţie permanentă, apariţia de noi 
profesii, reconversia profesională, vârsta şi sănătatea populaţiei, tulburările sociale, nivelul 
de trai, sunt factori sociali ce au fost luaţi în considerare în stabilirea unor servicii noi de 
bibliotecă menite să răspundă prompt nevoilor culturale ale cetăţenilor teleormăneni, 
evitând situarea bibliotecii într-o realitate paralelă. 
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Oferta culturală a bibliotecii este realizată ţinând cont de statutul actual al instituţiei, 
care nu se mai defineşte doar prin colecţiile sale, ci şi prin potenţialul pe care îl are de a 
facilita accesul public la resursele de informaţii din întreaga reţea naţională şi 
internaţională, de a-i ajuta pe utilizatori să se orienteze în această masă de informaţii. 
           Necesitatea aplicării unui management ştiinţific în domeniul culturii, în special la 
nivelul instituţiilor, a fost recunoscută odată cu reliefarea importanţei dimensiunilor sociale  
şi chiar economice ale culturii. La această latură economică trebuie adăugată şi puternica 
caracteristică tradiţional-culturală a managementului cultural din ţara noastră. 
         Având în vedere mediul în care instituţia îşi desfăşoară activitatea, apar următoarele 
concluzii ale analizei SWOT: 

 Puncte slabe  
Biblioteca Judeţeană „Marin Preda” Teleorman nu a dispus de mijloace financiare 

pentru a amenaja la standarde europene şi dota corespunzător spaţiile existente, în vederea 
dezvoltării de noi servicii de bibliotecă (ludotecă și sală multimedia). 
 Există un nivel scăzut al achiziţiilor de documente, atât ca număr de exemplare cât şi 
ca număr de titluri, precum și un număr redus de documente electronice şi audio-vizuale. 
  Există anumite colecţii care sunt îmbătrânite fizic şi moral, fapt ce impune înlocuirea 
lor cu altele, de actualitate. 

 Puncte forte  
Biblioteca Judeţeană „Marin Preda” Teleorman face parte din subsistemul de 

biblioteci publice, parte a sistemului național de biblioteci, ce la rândul său este integrat în 
sistemul informaţional naţional, având ca obiectiv realizarea unitară a activităţilor specifice 
şi dezvoltarea serviciilor de lectură publică. 

Ca bibliotecă de tip enciclopedic, Biblioteca Judeţeană „Marin Preda” Teleorman 
urmăreşte să asigure accesul liber şi fără discriminare la informaţie a tuturor membrilor 
comunităţii. Aceasta beneficiază de încrederea comunității care utilizează serviciile oferite, 
mai ales ca toate serviciile bibliotecii sunt gratuite. Imaginea instituției pe plan local, 
județean și național este pozitivă fiind cea mai utilizată instituție de cultură din județ. 

Poziția ultracentrală a bibliotecii județene din cadrul municipiului Alexandria 
favorizează accesul direct al utilizatorilor la serviciile de bibliotecă, având în vedere faptul 
că este cea mai populată zonă din oraș. 

Biblioteca Judeţeană „Marin Preda” Teleorman are colecţii semnificative şi 
reprezentative de documente, organizează informaţia, oferă suportul info-documentar 
pentru învăţământ şi cercetare ştiinţifică, oferă o gamă largă de servicii şi facilităţi, oferă 
spaţiu comunitar şi instituţional neutru, fiind cea mai frecventată instituţie de cultură din 
județ (175 utilizatori/zi în anul 2019).   

În ultimii trei ani, biblioteca a devenit mai vizibilă comunității județene, dar și 
naționale cu atât mai mult cu cât, începând cu luna februarie 2016, a pus la dispoziția 
utilizatorilor propriul site. Dovadă stă numărul zilnic de utilizatori care îl accesează, în 
cursul anului 2019 constatându-se o creștere constantă a acestuia. Așadar, biblioteca este 
mediatizată prin intermediul site-ului propriu, actualizat permanent cu activități și 
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evenimente noi desfășurate la nivelul întregii țări (susținerea de prezentări în cadrul 
conferințelor și simpozioanelor), cât și la nivelul instituției. 

Unul dintre factorii care au dus la utilizarea tot mai frecventă a site-ului l-a constituit 
catalogul online – ce poate fi accesat direct de pe bjteleorman.ro. Acesta permite 
căutarea și identificarea on-line a volumelor existente în bibliotecă. 

Astfel, începând cu luna noiembrie 2016, a fost făcut primul pas spre modernizarea 
serviciilor oferite de bibliotecă utilizatorilor săi. Realizarea catalogului online a fost 
posibilă datorită folosirii modulului Catalogare și OPAC al sistemului integrat de 
bibliotecă TinREAD, Biblioteca Județeană „Marin Preda” Teleorman alăturându-se, 
astfel, celorlalte biblioteci județene, municipale, orășenești, dar și universitare din țară, care 
fac parte din așa numitul catalog național partajat (catalog.biblio.ro). 

De la 1 ianuarie 2018 s-a trecut la folosirea unui alt modul din cadrul sistemului 
TinREAD. Este vorba despre Circulație, modul ce permite înregistrarea și evidența 
utilizatorilor în sistem, precum și efectuarea operațiunilor de împrumut, descărcări 
(restituiri), prelungiri sau rezervări de documente. Astfel, fiecare utilizator primește un 
nume și o parolă de acces cu care se poate conecta din catalogul online la contul personal și 
poate să vizualizeze tranzacțiile de împrumut efectuate, termenele de restituire ale 
documentelor împrumutate, eventualele depășiri de termene și penalitățile acumulate. 

Acest lucru a devenit posibil prin achiziționarea, la sfârșitul lunii martie 2018, a 30 
de licențe pentru utilizatori, acestea adăugându-se celor 10 existente deja, urmând ca, pe 
măsură ce aceștia se obișnuiesc să folosească noul instrument modern de comunicare cu 
biblioteca, să fie achiziționat un număr suficient de licențe. Propunerea pentru anul 2019, 
conform Raportului de activitate din anul 2018 de a achiziționa alte 30 de licențe a fost 
realizată cu sprijinul financiar al Consiliului Județean Teleorman. 

Pe parcursul anului 2019, întrucât biblioteca dispune de o terasă interioară, ce a fost 
amenajată cu sprijinul financiar al Consiliului Județean Teleorman și inaugurată în 
prezența domnului Președinte – Ionel Dănuț Cristescu, a fost oferit un nou serviciu 
utilizatorilor – Biblioteca în aer liber. Amenajarea acestui spațiu a permis desfășurarea de 
activități în aer liber, sub genericul Clubul de vacanță: citirea presei, lectura în aer liber, 
ateliere de educație non-formală, ateliere de dezvoltare personală, întâlniri ale scriitorilor, 
sesiuni de pregătire suplimentară, proiecții de film sau diverse activități relaxante de 
petrecere a timpului liber (șah, tenis de masă, rummy, table, dansuri moderne, etc.) 

Contractele de parteneriat încheiate în anul 2019 cu mai multe autorități publice, 
instituții publice și de cultură, precum și cu organizații neguvernamentale asigură suportul 
necesar desfășurării în bune condiții a activităților culturale prevăzute a se derula pe 
parcursul anilor următori. 

 Oportunităţi. Dintre oportunităţile Bibliotecii Judeţene „Marin Preda” 
enumerăm: 

 numărul mare al utilizatorilor serviciilor de bibliotecă (175 utilizatori/zi în anul 
2019, față de 174 utilizatori/zi în anul 2018 și 169 utilizatori/zi în anul 2017);  

 atitudinea flexibilă şi activă a bibliotecarilor în relaţia cu utilizatorii, deschidere 
spre cerinţele bibliotecii moderne; 
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 asocieri profesionale (afiliere la ANBPR- Asociaţia Naţională a Bibliotecarilor și 
Bibliotecilor Publice din România), respectiv posibilităţi de afiliere la structuri 
profesionale naţionale şi internaţionale; 

 capacitatea de a realiza programe, proiecte, parteneriate şi protocoale de 
colaborare cu parteneri români şi străini; 

 orientarea spre educație permanentă, un obiectiv avut în vedere nu doar de 
bibliotecă, ci și de sistemul de învățământ; 

 deschiderea manifestată față de cultură, inclusiv față de bibliotecă, mai ales în 
ultimii ani, din partea comunității. 

 Amenințări (riscuri) 
 lipsa unei strategii naţionale privind legislaţia în vigoare referitoare la dezvoltarea 

coordonată a bibliotecilor; 
 mărirea decalajului între biblioteci, respectiv, bibliotecile informatizate 

corespunzător şi celelalte rămase în urmă (în special bibliotecile comunale); 
 efectele internetului asupra lecturii clasice: scăderea interesului generaţiei tinere 

faţă de studiul cărţii; 
 minimizarea bugetului destinat culturii în raport cu fondurile bugetare ale altor 

domenii de activitate. 
 

A.3. Evoluția imaginii existente și măsuri luate pentru îmbunătățirea acesteia 
 

Privitor la fixarea planului de activitate precum şi a conturării direcțiilor generale de 
diversificare a ofertei culturale, Biblioteca Județeană „Marin Preda” Teleorman, încearcă 
să ţină seama de opţiunile exprimate în mod expres de utilizatori, pentru a păstra viu 
interesul faţă de cultură, lectură, valori istorice şi spirituale. Astfel, instituţia își propune nu 
doar să răspundă ci şi să preîntâmpine nevoile nerostite ale utilizatorilor, să găsească 
diferite mijloace şi modalităţi de promovare a produselor culturale, să încerce să 
eficientizeze la maximum oportunităţile oferite de dezvoltarea tehnologiilor moderne. 

Cel mai important element al planificării strategice pentru Biblioteca Judeţeană 
„Marin Preda” Teleorman este dat de caracterul continuu al acțiunilor desfășurate. 
Deciziile noi ce se vor lua, se vor baza pe cele vechi, iar activităţile culturale noi se vor 
întemeia pe analiza celor efectuate până în prezent. Astfel, deciziile vor evolua şi se vor 
perfecţiona continuu. 

Este de apreciat faptul că biblioteca în anul 2019 s-a implicat tot mai activ în viaţa 
comunităţii, cu manifestări culturale și servicii noi, ce au avut drept scop atragerea 
publicului, dornic de actul cultural. Astfel, în prezent, biblioteca își are rolul de 
informare, culturalizare și socializare. Buna colaborare și promovare a activităților 
desfășurate de biblioteca județeană se regăsește și în mass-media locală și națională, fiind 
asigurată prin Compartimentul Comunicare, Mass-media și Editoriale, înființat în luna 
august a anului 2018. Articolele de presă care reflectă o parte din activitatea instituției au 
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fost îndosariate și stocate, acestea urmând a fi prezentate Comisiei de evaluare în vederea 
analizării Raportului de activitate pe anul 2019. 

Actuala ofertă a bibliotecii este realizată ţinând cont de statutul actual al instituţiei, 
care nu se mai defineşte doar prin colecţiile deținute, dar şi prin potenţialul pe care îl are de 
a facilita accesul public la resursele de informaţii din întreaga reţea naţională şi 
internaţională. 

Am conturat și o listă de acțiuni pentru îmbunătățirea imaginii existente, astfel: 
afișajul este actualizat permanent atât la avizierul instituției, cât și cel stradal, afișaj 
actualizat și în alte instituții, atunci când avem acordul, realizarea de invitații personalizate 
și expedierea acestora către parteneri, colaboratori, site-ul web al instituției care este 
actualizat permanent cu informații, ce se adresează publicului larg, presei, dar și 
specialiștilor interesați de activitatea bibliotecii, semnalarea documentelor nou intrate în 
bibliotecă prin evidențierea unor rafturi de noutăți aflate în secțiile bibliotecii și prin 
întocmirea unor liste postate pe site-ul instituției, organizarea de evenimente specifice 
proiectului școlar „Școala Altfel” (tur al bibliotecii pentru prezentarea secțiilor bibliotecii 
și a proiectelor pe care le organizăm și diferite proiecții de film), inițierea unor renovări la 
exteriorul clădirii, care au adus un plus de imagine.  
 

A.4. Măsuri luate pentru cunoaşterea categoriilor de beneficiari 
 

Cunoașterea categoriilor de beneficiari a fost realizată în anul 2019 cu ajutorul 
Caietului de evidență, dar începând cu luna ianuarie a anului 2019 și prin intermediul 
Sistemului integrat de bibliotecă TinREAD. 

Caietul de evidență a activității de bibliotecă, a cuprins:  
- evidența utilizatorilor înscriși după statut ocupațional, vârstă, naționalitate și sex;  
- evidența utilizării bibliotecii (vizite, programe și evenimente culturale); 
- evidența documentelor difuzate (total documente, repartizarea documentelor 

după mediul de stocare, limbă și conținut);  
- evidența altor servicii oferite (sesiuni internet, rezervări de titluri, referințe și 

bibliografii oferite). 
Pentru a se distinge unul dintre avantajele utilizării sistemului integrat de bibliotecă 

TinREAD,  pe lângă folosirea Caietului tradițional de evidență a activității de bibliotecă, a 
fost utilizată și partea sistemului ce generează automat aceste date statistice pe care le 
informatizează. 

Astfel, pe baza Caietul de evidență și a datelor generate de softul de bibliotecă 
TinREAD privind activitatea de bibliotecă, la fiecare eveniment cultural viitor, vor fi 
invitați utilizatori ținând cont de anumite criterii, în funcție de vârstă, sex, nivel de 
pregătire sau religie. 
 
 
 



 
 

11 

A.5. Grupurile-ţintă ale activităţilor instituţiei   
 
Pe termen scurt, biblioteca județeană și-a realizat obiectivul de a fi accesibilă 

persoanelor cu deficiențe de vedere, cu sprijinul Fundației Cartea Călătoare din Focșani, 
în cadrul Proiectului Național Acces nediscriminativ la educație și cultură pentru 
persoanele cu deficiențe de vedere.  

Biblioteca are în dotare un player Daisy, Victor Reader Classic X+ și un stand de 
carte audio Daisy cu 82 de titluri. În continuare, cărțile în format audio și playerul Daisy 
vor fi împrumutate la domiciliu persoanelor cu deficiențe de vedere, pe bază de proces-
verbal de predare-primire.  

Pe termen lung, instituția își propune atragerea studenților, intelectualilor și 
casnicelor prin diverse activități culturale (colocvii, simpozioane, dezbateri, concursuri), 
dar și a seniorilor și șomerilor prin diversele activități recreative desfășurate în cadrul 
Clubului de vacanță. Acest proiect nou înființat s-a bucurat de un real succes pe 
perioada verii a anului 2019 (aproximativ 30 de utilizatori/zi). Atragerea intelectualilor 
va fi primordială, instituția urmând a se adresa și unui public rafinat din punct de vedere 
cultural (prin activități de genul: întâlniri ale scriitorilor, piese de teatru, proiecții de filme, 
expoziții de artă, etc.) 

Comunitatea județeană și în special, cea locală a fost beneficiarul activităților 
desfășurate în cadrul bibliotecii. 
 

A.6. Profilul beneficiarului actual     
 
Din poziția de centru cultural, informațional, documentar, educațional, formativ, 

recreativ, și prin misiunea sa, biblioteca se adresează tuturor categoriilor de beneficiari, 
indiferent de statutul socio-profesional, economic, de vârstă, sex, naționalitate etc. 

Beneficiarul bibliotecii publice este orice cetățean al comunității locale, dar, teoretic, 
poate fi orice persoană care îi trece pragul cu dorința de a obține un serviciu specific. 

Începând cu anul 2012 a crescut numărul solicitărilor noilor servicii de bibliotecă din 
partea utilizatorilor pensionari (în special cititul presei, programul de legislație LEX 
EXPERT și proiecții de film, care, începând cu anul 2013 s-au desfășurat cel puțin o dată 
pe semestru).  

Sala de Calculatoare cu internet pentru public, amenajată prin programul Biblionet, 
a fost păstrată pentru a asigura deservirea publicului, deși programul, finalizat la sfârșitul 
lunii aprilie 2014, nu impunea acest lucru. 

Conform datelor statistice, în procent de 99,82% utilizatorii seviciilor de bibliotecă 
sunt români. În procent de 59,87% utilizatorii serviciilor de bibliotecă sunt de sex 
feminin. 

 
După categoria de vârstă:  
 57,90% din utilizatori au între 14 şi 25 de ani 
 11,58% sunt utilizatori până în 14 ani  



 
 

12 

 13,38% sunt utilizatori între 26-40 ani  
 9,60% sunt utilizatori între 41-60 ani 
 7,54% sunt utilizatori peste 61 de ani 

 
După categorii ocupaţionale, biblioteca deservește: 
 56,28% din utilizatori - elevi 
 13,29% studenţi 
 3,86% muncitori 
 7,72% intelectuali 
 2,42% funcţionari 
 9,52% pensionari 
 0,99% tehnicieni 
 1,53% casnice 
 1,53% şomeri 
 2,86% alte categorii 

 
Din totalul documentelor şi informaţiilor oferite utilizatorilor se remarcă faptul că: 
 60,94% sunt documente solicitate la Sala de lectură 
 39,06% sunt documente solicitate pentru Împrumut la domiciliu 

 
După documentele de bibliotecă ce au intrat în gestiune, la solicitarea cititorilor: 
 52,72% reprezintă lingvistică/literatură  
 18,19% reprezintă generalităţi 
 6,44% reprezintă ştiinţe-sociale 
 5,73% reprezintă ştiinţe aplicate 
 2,41% reprezintă religie 
 2,22% reprezintă filosofie 
 3,96% reprezintă istorie, geografie 
 4,30% reprezintă artă, sport 
 4,03% reprezintă ştiinţe exacte 

 
Analiza datelor obţinute. Principalul utilizator al serviciilor de bibliotecă oferite 

de Biblioteca Judeţeană „Marin Preda” este român, elev și student, are vârsta cuprinsă 
între 14 şi 25 de ani, frecventează atât Sala de lectură cât şi Secţia de împrumut adulţi, 
solicită cărţi și în mod special literatură/lingvistică. 

La nivelul municipiului Alexandria, sunt 5.025 de elevi înscrişi în învăţământul 
liceal, deci 57,90% dintre aceştia sunt utilizatori ai serviciilor de bibliotecă. 
    Pe locul doi și trei se poziţionează cu un procent de 13,38% utilizatorii între 26-40 
ani, dar și utilizatorii cu vârsta de până la 14 ani cu un procent de 11,58%. 

În ceea ce priveşte clasificarea pe categorii de vârste: 
 procentul de 9,60% corespunde utilizatorilor cu vârsta cuprinsă între 41-60 ani, 

aceștia solicitând în general beletristică. 
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 procentul de 7,54% corespunde utilizatorilor peste 61 de ani, documentele solicitate 
fiind preponderent publicaţiile seriale. 

 dat fiind faptul că pensionarii au posibilităţi mici financiare, se aşteaptă ca numărul 
celor care vor alege să citească presa la bibliotecă, să crească pe parcursul unui an 
calendaristic.  
 
Statistică utilizatori 
 

- nou înscrişi în 2019:             1.246 
- activi:             11.101  
- frecvenţa 2019:  175 utilizatori/zi  (44.100 vizite = 175 utilizatori/zi X  
                                                                                  252 zile lucrătoare) 
- număr participanţi la evenimentele culturale 2019: 9.856  

  (4.751 participanți la activitățile de animație culturală, 5.105 participanți la  
  diverse expoziții tematice) 
 
 

Utilizatorii bibliotecii pe categorii de vârstă şi statut ocupaţional: 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
TOTAL  
UTILIZATORI  
2019 - Biblioteca 
Județeană 
Teleorman 

11.101 1.246 86 13 32 46 691 178 121 21 21 37 129 777 149 107 84 

 
 Din tabel, rezultă, că și în anul 2019, principalii utilizatori ai serviciilor de 
bibliotecă oferite de Biblioteca Judeţeană „Marin Preda” sunt români, între 14 şi 25 
de ani, elevi (la liceu, școală postliceală și seral) care frecventează atât Sala de 
lectură, cât şi Secţia de împrumut pentru tineri și adulţi. 
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B. ÎMBUNĂTĂŢIREA ACTIVITĂŢII INSTITUŢIEI 

 
B.1. Adecvarea activității profesionale a instituției la politicile culturale la nivel 

național și la strategia culturală a autorității    
 
Specialiştii din cadrul bibliotecii în anul 2019 au participat la diferite conferinţe 

naţionale, simpozioane, lansări de carte, ateliere şi alte reuniuni profesionale în plan 
naţional. Această largă participare este urmarea firească a prestigiului de care se bucură 
biblioteca județeană, astfel fiind sporit și gradul de vizibilitate al instituţiei.  

În următorii ani, salariaţii bibliotecii vor continua să participe la aceste evenimente, 
consolidându-şi astfel imaginea la nivelul breslei profesionale. De asemenea, nu trebuie 
neglijate nici celelalte aspecte, întru totul benefice personalului bibliotecii, care rezultă din 
preocupările şi politicile la nivel instituţional. 

Propuneri: 
 întărirea colaborării prin realizarea de acțiuni culturale cu instituții de cultură din 

țară, precum și cu bibliotecile publice județene limitrofe (din Olt, Argeș, Dâmbovița, 
Giurgiu), dar și din țară, cum de altfel s-a realizat și în anul 2019. (Colaborări cu 
bibliotecile județene din Brașov, Brăila, Buzău, Călărași, Harghita, Ialomița, Mureș 
Neamț, Sibiu, Vâlcea și Tulcea); 

 iniţierea unor legături mai strânse de colaborare cu edituri din ţară, inclusiv edituri 
ale unor universităţi; 

 consolidarea şi dinamizarea relaţiilor cu editurile teleormănene, în baza prevederilor 
depozitului legal. 

 
Instituția a participat la mai multe manifestări cu caracter național și județean: 

 30 ianuarie – participare la Ialomița, la lansarea cărții „Tu ce-ai făcut astăzi?” și 

concertul de chitară susținut de cantautorul Ovidiu Scridon organizată de Biblioteca 
Județeană „Ștefan Bănulescu” Ialomița; 

 16 februarie – participare la Sesiunea de formare privind Programul European 
de educație cinematografică CinEd – prezentarea platformei și a catalogului 
programului, discuții aplicate și exerciții practice pe marginea unor filme vizionate, 
susținută de Societatea culturală NexT și Asociația de prietenie româno-franceză 
ROMFRA Alexandria; Bibliotecile publice teleormănene au fost reprezentate de 
Geanina Băețica și Daniela Onel – Biblioteca Județeană „Marin Preda” Teleorman;  

 22 februarie – vizita ambasadorului Americii la București, domnul Hans Klemm 
pentru inaugurarea American Shelf la Alexandria, reprezentând o generoasă donație 
de carte a Ambasadei SUA către Biblioteca Județeană „Marin Preda” Teleorman în 
valoare de 3,087.92$; 

 28 martie – Romeo și Julieta în cotidian! – atelier de dezvoltare personală realizat 
în parteneriat cu Biblioteca Municipală „Gala Galaction” și Colegiul Național 
„Anastasescu” din Roșiorii de Vede. Atelierul este un serviciu oferit utilizatorilor de 
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către Biblioteca Județeană „Marin Preda” și a fost propus de filiala Teleorman a 
Asociației Naționale a Bibliotecarilor și Bibliotecilor Publice din România pentru 
Premiile anuale acordate anului 2018 de ANBPR la categoria Cele mai bune servicii 
inovative de bibliotecă;  

 3 - 4 aprilie – seminarul național „Bibliotecile – spații publice europene” – 
activitate organizată de Centrul EUROPE DIRECT din cadrul Bibliotecii Judeţene 
„Antim Ivireanul” Vâlcea. Evenimentul a reunit reprezentanți a șapte biblioteci 
județene din România, respectiv Biblioteca Județeană „Dinicu Golescu” Argeș, 
Biblioteca Județeană „Alexandru Odobescu” Călărași, Biblioteca Județeană „Ion 
Heliade Rădulescu” Dâmbovița, Biblioteca Județeană „I. A. Bassarabescu” Giurgiu, 
Biblioteca Județeană „Christian Tell” Gorj, Biblioteca Județeană „Marin Preda” 
Teleorman și Biblioteca Județeană „Antim Ivireanul” Vâlcea; 

 4 aprilie – participare la Biblioteca Județeană „Octavian Goga” din Cluj pentru 
desfășurarea finalei naționale a concursului de lectură pentru copii și adolescenți 
„Bătălia cărților”. Titlul „Cititorul anului” la categoria Adolescenți (14-18 ani) a 
revenit elevei Irina Rușanu – reprezentantă a Bibliotecii Județene „Marin Preda” 
Teleorman. Județul Teleorman a avut o reprezentantă și la categoria Copii, eleva 
Andreea-Valentina Irianu. Participarea celor două eleve și a bibliotecarei Marinela 
Rușanu de la Biblioteca municipală „Gala Galaction” din Roșiorii de Vede la finala 
națională de la Cluj-Napoca s-a bucurat de susținerea Consiliului Județean 
Teleorman și a Primăriei municipiului Roșiorii de Vede; 

 19 aprilie – schimb de experiență profesională la Biblioteca Judeţeană „Ion 
Minulescu” Olt; 

 23 aprilie – Ziua Bibliotecarului din România și Ziua Mondială a Cărții și a 
Dreptului de Autor - au fost marcate printre alte manifestări culturale, de vernisajul 
expoziției celei de-a II-a ediție a singurei Trienale Internaționale de Gravură 
din România desfășurată în parteneriat cu Uniunea Artiștilor Plastici din România 
la sediul bibliotecii județene teleormănene; 

 13 - 14 mai – Caravana Nes(u)puselor a pornit din Teleorman – parteneriat între 
Biblioteca Județeană „Marin Preda” Teleorman și De Basm – Asociaţia Scriitorilor 
pentru Copii şi Adolescenţi privind derularea unui proiect cultural în contextul 
celebrării Centenarului României. Proiectul a presupus diseminarea volumului 
Nes(u)pusele – 100 de femei pentru 100 de ani de Românie modernă (vol.1), 
publicat în octombrie 2018, ce s-a desfăşurat în cursul lunii mai 2019, în localităţile 
Botoroaga, Izvoarele, Tătărăştii de Jos şi Troianul; 

 23 - 25 mai – participare la Sibiu, la cea de-a XXXI ediție a Conferinţei Naționale 
,,Bibliotecile publice – teritorii ale cunoașterii și memoriei colective”, organizată 

de Asociaţia Naţională a Bibliotecarilor şi Bibliotecilor Publice din România şi 
Biblioteca Judeţeană ASTRA Sibiu, în cadrul căreia bibliotecara Geanina Burcea a 
susținut atelierul ,,Biblioteca Județeană „Marin Preda” Teleorman după 20 de 
ani”; 

 30 mai – participare la Salonul Internaţional de Carte BOOKFEST, ediţia a XIV-a; 
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 2 august – participarea managerului Bibliotecii Județene „Marin Preda”, Fota Viorel 
la Buzău, la inaugurarea noului sediu al Bibliotecii Județene „Vasile 
Voiculescu” din Buzău; 

 4 septembrie – participare la Biblioteca Națională a României, la un prim eveniment 
în cadrul seriei „Întâlnirile profesionale ale Bibliotecii Naționale”, pe tema Inovație 
în serviciile de bibliotecă (tehnologia informației în biblioteci – aplicații și proiecte 
inovatoare; biblioteca în sprijinul cunoașterii științifice);  

 25 - 29 septembrie – participarea la Tulcea a unei delegații a bibliotecii județene 
formată din Fota Viorel, Burcea Geanina și Badea Livia la manifestarea prilejuită de 
Zilele Bibliotecii Județene Tulcea, organizată de Biblioteca Judeţeană ,,Panait 
Cerna”, în cadrul căreia, bibliotecara Burcea Geanina a susținut comunicarea 
ştiinţifică ,,70 de ani de lectură publică în Teleorman”; 

 16 - 17 octombrie – participarea unei delegații formate din Fota Viorel și Badea 
Livia la Brașov, la Conferința Internațională ,,Robotică și imprimare 3D în 
biblioteci”; 

 20 - 23 octombrie – participare la Miercurea Ciuc, la Conferinţa Națională ,,Servicii 
moderne de bibliotecă și transformarea digitală”, organizată de Asociaţia 
Naţională a Bibliotecarilor şi Bibliotecilor Publice din România şi Biblioteca 
Judeţeană „Kájoni János” din județul Harghita, a unei delegații a bibliotecii formată 
din Viorel Fota – manager, Livia Badea, Daniela Onel și Geanina Burcea – 
bibliotecare. Cu acest prilej a fost prezentat proiectul Centrul de performanţă 

,,Niculae Moromete” al Bibliotecii Judeţene ,,Marin Preda” Teleorman. Activitatea 
Bibliotecii Județene „Marin Preda” a fost recunoscută la nivel național, astfel că, 

într-un cadru festiv, Asociația Națională a Bibliotecarilor și Bibliotecilor Publice din 
România a oferit instituției premiul Cel mai bun serviciu inovativ de bibliotecă 
pentru Atelierele de dezvoltare personală, inițiate și organizate de Biblioteca 
Județeană „Marin Preda” Teleorman. De asemenea, Biblioteca Județeană „George 
Barițiu” Brașov a acordat Bibliotecii Județene „Marin Preda” premiul MONICA 
ANDRIESEI pentru merite deosebite în activitatea de bibliotecă; 

 26 - 27 octombrie – participarea unei delegații a bibliotecii județene formată din Fota 
Viorel și Onel Daniela la București, la Conferința Națională a managerilor 
culturali din România; 

 31 octombrie – participarea managerului Bibliotecii Județene „Marin Preda”, Fota 
Viorel la Călărași, la inaugurarea noului sediu al Bibliotecii Județene 
„Alexandru Odobescu” Călărași; 

 Zilele Bibliotecii Județene Marin Preda - proiect național cultural de tradiție, 
ajuns la cea de-a XXI-a ediție, organizat de Biblioteca Județeană ,,Marin Preda” 
Teleorman și Consiliul Județean Teleorman, și realizat în parteneriat cu Instituția 
Prefectului Județului Teleorman, Primăria municipiului Alexandria, Asociația 
Națională a Bibliotecarilor și Bibliotecilor Publice din România (ANBPR), Direcția 
Județeană pentru Cultură Teleorman, Centrul Județean de Conservare și Promovare 
a Culturii Tradiționale Teleorman, Bibliotecile Județene ,,Dinicu Golescu” Argeș, 
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,,George Barițiu” Brașov, ,,Panait Istrati” Brăila, ,,Alexandru Odobescu” Călărași, 
,,G. T. Kirileanu” Neamț și ,,Panait Cerna” Tulcea, Muzeul Județean Teleorman și 
Direcția pentru Cultură, Educație, Creație și Sport Roșiorii de Vede. În perioada 6-
8 noiembrie, s-au desfășurat peste 50 de activități cultural-artistice cuprinzând: 
lansări de carte, comunicări științifice, ateliere profesionale, dezbateri, expoziții 
tematice, momente artistice, decernarea premiilor revistei Caligraf pe anul 2019, 
decernare diplome de excelență și de participare bibliotecilor județene din țară, 
concursul național Bătălia cărților – etapa județeană, precum și decernarea 
diplomelor Bibliotecii Județene Marin Preda Teleorman pe anul 2019. Evenimentul 
s-a desfășurat cu sprijinul Consiliului Județean Teleorman, personal al 
domnului Președinte, Ionel-Dănuț Cristescu, prezent la manifestări; 

 13 - 15 noiembrie – participarea unei delegații a bibliotecii județene formată din Fota 
Viorel și Badea Livia la manifestarea prilejuită de Zilele Bibliotecii Județene „G. 
T. Kirileanu” Neamț, ediția 2019, organizată de Biblioteca Judeţeană din Piatra-
Neamț; 

 21 noiembrie – participare la cea de-a XXVI-a ediţie a Târgului Internațional de 
carte Gaudeamus, inițiat și organizat de postul public de radiodofuziune, Radio 
România; 

 3 decembrie – participare la Biblioteca Județeană ,,Dinicu Golescu” Argeș, la 
evenimentul cultural Unire-n cuget și-n simțiri – 101 ani de la Marea Unire – 
festival de carte dedicat Războiului de Reîntregire, cu autori-editori din mai multe 
zone ale României; 

 9 - 10 decembrie – participare la Biblioteca Națională a României, la cea de-a XXII-
a ediție a Zilelor Bibliotecii Naționale a României; 

 Pentru acordarea de sprijin și îndrumare metodologică s-au efectuat deplasări la 
bibliotecile publice teleormănene din comunele Buzescu, Mavrodin, Călinești, 
Plosca, Peretu, Drăgănești de Vede, Blejești, Troianul, Scurtu Mare, Pietroșani, 
Botoroaga, Lița, Seaca, Plopii-Slăvitești, Segarcea-Vale, Tătărăștii de Jos, precum și 
la Biblioteca Municipală „Gala Galaction” din Roșiorii de Vede, Biblioteca 
orășenească „Alexandru Depărățeanu” din Videle și la Biblioteca orășenească 
„Miron Radu Paraschivescu” din Zimnicea. 

 La invitația autorităților, a instituțiilor culturale și educaționale din județ, managerul 
a participat printre altele, la diferite simpozioane, consfătuiri, lansări de carte, 
evenimente, dezbateri și ceremonii ce au avut loc în județ:  

 24 ianuarie – participare la ceremonia prilejuită de sărbătorirea Zilei Unirii 
Principatelor Române; 

 28 februarie – participarea la vernisajul expoziției Mărțisoare pentru mama, 
expoziție organizată de Muzeul Județean Teleorman; 

 2 aprilie – participarea la Evenimentul de conștientizare a autismului – Asociația 
Euro Teleorman, organizat de Primăria mun. Alexandria; 
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 9 mai – participare la ceremonia prilejuită de sărbătorirea Zilei Independenței și 
Zilei Europei; 

 21 mai – participarea la Roșiorii de Vede pentru lansarea concursului de lectură 
pentru copii și adolescenți ,,Bătălia cărților” în cadrul Bibliotecii Municipale „Gala 
Galaction”; 

 6 iunie – participare la ceremonia prilejuită de sărbătorirea Zilei Eroilor; 
 12 iunie – participarea la vernisajul expoziției Omul și lumea animală în 

preistorie, eveniment organizat de Muzeul Județean Teleorman; 
 26 iunie – participare la ceremonia prilejuită de sărbătorirea Zilei Drapelului; 
 29 iulie – participare la ceremonia prilejuită de sărbătorirea Zilei Imnului Național; 
 25 octombrie – participare la ceremonia prilejuită de sărbătorirea Zilei Armatei 

Române; 
 1 decembrie – participare la ceremonia militară prilejuită de sărbătorirea Zilei 

Naționale a României. 
 22 decembrie – participare la ceremonia dedicată comemorării Eroilor Martiri ai 

Revoluției române. 
 

B.2. Orientarea activității profesionale către beneficiari 
 
Biblioteca Judeţeană „Marin Preda” Teleorman a fost permanent orientată spre 

beneficiari și va desfăşura în continuare o activitate raportată la nevoile comunităţii 
judeţene, căutând să se adapteze la transformările profunde din societate (circulaţia 
valorilor culturale, nevoia crescută de informaţie, extinderea proceselor educative pe toata 
durata vieţii), la cerinţele tot mai diversificate ale utilizatorilor, în condiţii financiare tot 
mai precare. Astfel, s-au realizat următoarele activităţi în ceea ce priveşte: 

a) Dezvoltarea, evidenţa, organizarea colecţiilor. În anul 2019 s-au completat 
colecţiile bibliotecii, având la bază principiul continuităţii dar şi al inovaţiei, cu 2.125  
documente specifice în valoare de 59.832,99 lei, astfel:  

Cărți achiziționate din finanțare bugetară  1.306  - valoare:  35.230,11 lei 
Periodice achiziționate (abonamente presă)                 48  - valoare:    3.765,65 lei 
Documente obținute din donații                                 771   - valoare: 20.837,23 lei 
Cele 771 de volume, reprezentând documente obținute din donații în valoare de 

20.837,23 lei însumează 221 de volume în valoare de 12.950,12 lei provenite din donația 
de carte a Ambasadei SUA către Biblioteca Județeană și 550 de volume în valoare de 
7.887,11 lei provenite din diverse donații. 

Indicatorul de performanţă Documente achiziţionate din finanţare bugetară per 
populația țintă (locuitor) are o valoare de 2,68%. Pentru a ridica valoarea indicatorului 
menţionat se impun fonduri mai mari pentru achiziţie-carte. Este de menţionat faptul că 
luând în calcul şi documentele donate, putem aprecia că documentele intrate în gestiunea 
bibliotecii în anul 2019, respectiv de 2.125, duc la o valoare echivalentă cu 30% din 
valoarea documentelor intrate în cadrul unei biblioteci județene din țară. 
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Indicatorul de dotare (înzestrare cu carte), adică numărul total de documente în 
colecții/populația țintă este de 3,12 cărți/locuitor (157.837 doc./50.524 locuitori). Acesta 
este mai mare decât valoarea medie de 2,59 cărți/locuitor a aceluiaşi indicator pe ţară, care 
demonstrează că fondul de carte este totuși bogat şi satisface nevoile cetăţenilor. 

Ca și în anii anteriori, în cursul anului 2019, colecţiile bibliotecii au fost completate 
prin donaţii, în funcție de necesități, dar şi de opţiunile exprimate de utilizatori. A fost 
intensificată activitatea de schimb interbibliotecar, la nivel de ţară dar şi la nivel de judeţ.   

Necesitatea alinierii la nivelul serviciilor oferite de celelalte biblioteci judeţene a 
impus soluţionarea problemei ridicate de realizarea unei baze de date în sistem informatizat 
în cel mai scurt timp.  

Realizarea catalogului online a fost posibilă datorită folosirii modulelor Catalogare 
și OPAC din cadrul sistemului integrat de bibliotecă TinREAD. Modulul Catalogare 
permite prelucrarea publicațiilor din punct de vedere biblioteconomic și crearea bazei de 
date a bibliotecii. Modulul OPAC permite căutarea publicațiilor existente în fondurile 
bibliotecii după o serie de criterii oferite de meniul softului TinREAD: autori, titluri, 
căutare după cuvinte cheie, etc. Astfel, începând din 16 noiembrie 2016, catalogul online 
a devenit accesibil publicului. La 31 decembrie 2019 baza de date cuprindea un număr de 
80.700 documente înregistrate. 

Biblioteca Județeană „Marin Preda” gestionează, la 31 decembrie 2019, 157.837 
unități de bibliotecă (din care 86.230 cărți în valoare de 288.207,08 lei și 1.653 periodice în 
valoare de 87.081,40 lei – aparțin Sălii de lectură; 36.556 cărți în valoare de 178.730,45 lei 
– aparțin Secției Împrumut pentru tineri și adulți; 32.025 cărți – se află la Secția Împrumut 
pentru copii în valoare de 103.033,69 lei; 1.373 cărți – reprezintă carte în limba franceză în 
valoare de 49.173,38 lei). Valoarea totală a fondului de carte existent este de 619.144,70 
lei, iar a periodicelor (abonamente presă, reviste etc.) este de 87.081,30 lei. Pe parcursul 
anului 2019 s-a casat un număr de 1.425 de cărți în valoare totală de 63,92 lei din 
gestiunea Secției Împrumut pentru tineri și adulți, având în vedere uzura fizică avansată a 
acestora. 

Valoarea totală a documentelor existente la sfârșitul anului 2019 este de 706.226,00 
lei, cu 59.769,07 lei mai mare decât la sfârșitul anului 2018. 

Depozitul Legal este inventariat și reorganizat. 
S-a urmărit o mai strânsă colaborare între bibliotecarul responsabil cu achiziţia şi 

bibliotecarii de la secţii, punându-se un accent deosebit pe solicitările cititorilor. Se 
întocmesc situaţii de către fiecare secţie, care sunt centralizate lunar la Serviciul Achiziţie.  
 Sunt studiate cu mare atenţie ofertele editurilor şi se pune accent pe comunicarea cu 
cititorii, atât directă cât şi prin mijlocul internetului.  

Sub titulatura: „Biblioteca publică vine în sprijinul tău” se va derula un program de 
strânsă colaborare cu bibliotecile din ţară pentru ca prin intermediul împrumutului 
interbibliotecar, cititorul teleormănean să găsească documentul solicitat. 
   Se va acorda atenţia cuvenită donatorilor, care se dovedesc a fi din ce în ce mai 
numeroşi, atât persoane fizice cât şi juridice. Achiziţia se va face planificat, lunar, 
analizând cererea şi oferta, căutând să se satisfacă nevoile cititorilor de lectură. Pentru anul 



 
 

20 

2020 propun solicitarea unei sume în valoare de 100.000 lei necesară achiziției de cărți și 
publicații pentru completarea colecțiilor existente, față de suma de 39.000 lei în anul 2019. 

b) Informatizarea bibliotecii 
Biblioteca Județeană „Marin Preda” dispune de un număr de 19 calculatoare și 11 

laptopuri conectate la Internet.  
Dintre acestea, 10 calculatoare sunt destinate publicului, 9 calculatoare sunt folosite 

de salariați pentru activitatea curentă a acestora (două dintre ele fiind înlocuite în 2019), iar 
cele 11 laptopuri care au fost inițial destinate utilizării în Centrul de Formare Profesională 
înființat în cadrul instituției, dar și publicului larg, au fost repartizate personalului de 
specialitate din cadrul instituției cu scopul realizării de activități culturale. 
         Instituția este utilată și cu echipamente performante, cum ar fi: 2 scannere, 8 
imprimante și 2 videoproiectoare. 

Biblioteca Judeţeană Teleorman a primit ca donație prin Programul „Biblionet - 
lumea în biblioteca mea”, următoarele echipamente IT: 

- Desktop Computer HuskTech (HKC) - 10 buc. 
- Monitor LCD - 10 buc. 
- Tastatură - 10 buc. 
- Mouse - 10 buc. 
- Căşti cu microfon Omega Fiesta - 10 buc. 
- Web cam A4Tech p306-EWQ - 10 buc. 
- UPS - 10 buc. 
- Laptopuri DELL complet echipate - 11 buc. 
- Wireless router - 2 buc. 
- Imprimanta - 2 buc. 
- Scanner - 2 buc. 
- Proiector EPSON - 2 buc. 
- Ecran de proiecţie - 2 buc. 
Toate componentele primite și intrate în gestiunea Bibliotecii Județene „Marin 

Preda” prin acest program au valoarea de 40.482,62 lei, acestea fiind obținute în totalitate 
din donații ale Fundației Irex. Sistemul informatic ce s-a creat la nivel de judeţ (în cadrul a 
33 de biblioteci) a dus la apariția de noi servicii de bibliotecă oferite utilizatorilor cum ar 
fi: cursuri IT, cursuri gratuite susţinute de bibliotecari pentru persoanele în vârstă care duc 
la creşterea gradului de iniţiere în tainele calculatorului, desfășurate de-a lungul timpului. 

c) Dezvoltarea competențelor profesionale ale personalului 
Din totalul posturilor de bibliotecar în număr de 10, în momentul redactării, în cadrul  

instituției toate posturile sunt ocupate și înregistrate cu contract de muncă.  
Pe parcursul ultimilor ani, cele 10 bibliotecare din instituţie au beneficiat de cursuri 

de dezvoltare profesională în domeniul biblioteconomiei, în urma cărora au obținut 
acreditările necesare. 

Întreg personalul de specialitate din cadrul bibliotecii județene are în dosarul 
personal, certificate care atestă participarea la cursurile de calificare/perfecționare 
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(Modulul I și II) derulate de ANBPR, sau dețin studii superioare în specializarea 
Bibliologie și Știința Informării sau Jurnalism. 

În cadrul instituției există 2 bibliotecare care dețin atestatul de formator prin 
cursurile realizate la Fundația IREX Romania SRL, respectiv doamna Nicoleta Alexe, 
precum și doamna Geanina Burcea, ce deține un atestat de formator obținut prin cursurile 
organizate de Biblioteca Metropolitană București. Ambele bibliotecare au fost înscrise de 
către instituție la cursurile respective, în vederea obținerii atestatelor de formare 
profesională.  

O dată cu trecerea la softul integrat de bibliotecă TinREAD, toate bibliotecarele au 
participat, timp de o săptămână, la cursurile de instruire profesională organizate de către 
SC IME Romania SRL, chiar la sediul instituției.  

Doamna Aurora Nicoară, în calitate de contabil șef, a absolvit în anul 2019 
programul de perfecționare: ,,Salarizarea personalului bugetar în anul 2019. Legislația 
muncii și a asigurărilor sociale pentru sectorul bugetar’’ organizat de Asociația 
Profesională a  Formării, Standardizării și Evaluării Competentelor ,,ACEF”. 

Doamna bibliotecar Livia Badea, a absolvit în anul 2019 programul de perfecționare 
,,Comunicare interinstituțională, relații publice și managementul conflictelor’’ 
organizat de Asociația Profesională a Formării, Standardizării și Evaluării Competențelor 
,,ACEF”. 

Doamna bibliotecar Daniela Onel, a participat în perioada 26-27 martie 2019 la 
cursul ,,Regulament general pentru protecția datelor (GDPR) – EU 2016/679’’, 
organizat de Consulting Media CVL și desfășurat la sediul Consiliului Județean 
Teleorman, iar în perioada 17-28 iunie 2019 a participat la programul de ,,Specializare în 
ocupația de bibliotecar’’ (studii superioare)  – Modulul I, organizat de Centrul de 
Formare şi Dezvoltare Profesională al ANBPR. 

De asemenea, administratorul instituției, Ionel-Pelinaș Iordache a participat pe 
parcursul anului 2019 la ședințele trimestriale SSM-ITM, organizate de Inspectoratul 
Teritorial de Muncă Teleorman . Totodată, și domnul Gheorghe Luca în calitate de șofer al 
instituției, a participat împreună cu Ionel-Pelinaș Iordache în data de 24.10.2019 la 
Campania de instruire 2019-2020 - ,,Managementul substanțelor periculoase’’ 
organizat de Inspectoratul Teritorial de Muncă Teleorman. 

 Se va pune un accent deosebit pe formarea profesională continuă a personalului de 
specialitate. Astfel, personalul va participa în continuare la programele de pregătire 
profesională organizate de ANBPR și Centrul de Pregătire Profesională în Cultură 

București, dar şi la conferințele semestriale organizate de Asociaţia Naţională a 
Bibliotecarilor și Bibliotecilor Publice din România. 

 d) Relații cu publicul 
Bibliotecarul este interimar între utilizator şi informaţie, el are menirea de a şti să 

răspundă nevoilor cititorului. De ideile creative și imaginaţia acestuia depinde viitorul 
bibliotecii, dar și nivelul de cultură şi civilizaţie al societăţii de mâine.  

Se urmăreşte atragerea a tot mai mulţi cititori către bibliotecă, diversificând 
serviciile oferite, continuând activităţile ce aduc deja prestigiu instituţiei prin calitate, dar 
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se vor încheia şi noi parteneriate. Biblioteca Județeană oferă utilizatorilor săi acces liber la 
raft, iar din 15 noiembrie 2016, utilizatorii beneficiază de serviciile online ale softului 
integrat de bibliotecă TinREAD, program realizat cu sprijinul Consiliului Județean 
Teleorman, personal al domnului Președinte Ionel-Dănuț Cristescu. 
  Utilizatorii vor beneficia în continuare de serviciile de bibliotecă în condiţiile 
prevăzute în Regulamentul de Organizare și Funcționare al instituției și în Regulamentul de 
Ordine Interioară.   

În anul 2019 s-au realizat noi parteneriate de colaborare cu bibliotecile județene: 
„George Barițiu” Brașov, „Antim Ivireanul” Vâlcea, „Dinicu Golescu” Argeș, „Astra” 
Sibiu, „Ștefan Bănulescu” Ialomița , „I. A. Bassarabescu” Giurgiu, ,,Panait Istrati” Brăila, 
,,Alexandru Odobescu” Călărași, ,,G. T. Kirileanu” Neamț și ,,Panait Cerna” Tulcea. De 
asemenea, s-a extins împrumutul interbibliotecar atât la nivel județean cât și național. 
 e) Activitatea de animație culturală 

Planul de marketing al instituției pe termen mediu va urmări îndeplinirea în 
continuare a sarcinilor și obiectivelor specifice, prevăzute de legislația în vigoare, pe trei 
direcții: 

1. Modernizarea mijloacelor tehnice și de spațiu concretizată prin: înlocuirea unor 
calculatoare cu acces la internet pentru utilizatori, scanner pentru utilizatori, 
videoproiector; de altfel, în anul 2019 a fost achiziționată o imprimantă multifuncțională și 

2 desktopuri cu unități centrale, necesare desfășurării activităților curente. 
2. Programul manifestărilor culturale, respectiv Planul minimal de acțiuni întocmit a 

urmărit  și urmărește satisfacerea nevoilor culturale și de lectură ale beneficiarilor, astfel 
încât biblioteca județeană să se impună drept centru de educație permanentă prin 
diversificarea și sporirea nivelului calitativ al informațiilor.  

Se vor diversifica serviciile oferite publicului prin activități și evenimente culturale 
de genul: ateliere de dezvoltare personală, sesiuni de pregătire suplimentară, lansări de 
carte, simpozioane, dezbateri, întâlniri ale scriitorilor, expoziții de carte, concursuri 
județene, programe artistice. Încă din anul 2014, a fost inițiat proiectul E carte, e film la 
bibliotecă – proiecție de film după o carte ecranizată, pentru utilizatorii bibliotecii, care va 
continua și în anii viitori.  

Din martie 2015, instituția a aderat la proiectul național - Bătălia Cărților - 
constând într-un concurs de lectură pentru categoria copii (11-13 ani) şi categoria 
adolescenţi (14-18 ani), ce se desfăşoară anual.  

În anul 2018 a fost lansat Parteneriatul Educațional Național, Prietenie… pe o… 
sfoară… la care Biblioteca Județeană ,,Marin Preda” a aderat în baza protocolului încheiat 
în luna martie cu Biblioteca Județeană ,,George Barițiu” Brașov, dedicat promovării 
literaturii pentru copii și cultivării gustului pentru lectură a celor mai mici cititori. În anul 
2019 s-a desfășurat cea de-a doua ediție conform parteneriatului încheiat între cele două 
bibliotecii județene. 

Inaugurarea noului serviciu de bibliotecă - „Biblioteca în aer liber” s-a realizat cu 
sprijinul Consiliului Județean Teleorman. Astfel, a fost reabilitată curtea interioară a 
instituției, prin pavaje, reparații, zugrăveli, înlocuirea porții de acces. De asemenea, au fost 
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achiziționate mijloacele necesare desfășurării proiectului (mese, scaune, umbrele, masă de 
tenis, șah, rummy, etc.). Proiectul prevede desfășurarea de activități culturale în aer liber 
(lecturarea presei, expoziții, lansări de carte, simpozioane, întâlniri ale scriitorilor, proiecții 
de film, concursuri de lectură, ateliere de dezvoltare personală, sesiuni de lectură), dar și 
activități recreative (șah, table, rummy, tenis de masă, etc.). La inaugurarea noului serviciu, 
ne-am bucurat de prezența domnului președinte al Consiliului Județean Teleorman – 
Ionel Dănuț Cristescu, care ne-a susținut încă de la demararea lucrărilor pentru acest 
proiect, cât și de prezența altor oficialități aparținând domeniului cultural. Pe parcursul 
anului 2019, multe dintre activitățile derulate în cadrul Clubului de vacanță s-au 
desfășurat în acest spațiu, special amenajat petrecerii de activități diverse în aer liber. 

De asemenea, în anul 2019 a fost lansat Centrul de Performanță ,,Niculae 
Moromete”, inițiat de Biblioteca Județeană „Marin Preda” Teleorman  și care se adresează 
elevilor de liceu, fiind realizat în parteneriat cu unitățile de învățământ din județ. Pe 
parcursul celor două luni de la înființare, în cadrul Centrului de performanță „Niculae 
Moromete” au avut loc sesiuni de pregătire suplimentară, prin intermediul cărora s-a 
urmărit dezvoltarea abilităților, a facultăților intelectuale și facultăților morale ale elevilor, 
precum și desfășurarea de activităţi plăcute şi motivante; La nivelul anului 2020 activitățile 
desfășurate în cadrul Centrului de Performanță ,,Niculae Moromete” vor avea caracter 
județean, urmând ca din anul 2021 să devină proiect național; 

Aceste activități reprezintă doar o parte dintre manifestările culturale ce s-au 
desfășurat pe parcursul anului 2019.  

Trebuie precizat în acest sens că activitatea Bibliotecii Județene „Marin Preda” a 
fost recunoscută la nivel național. Cu prilejul participării la Conferinţa Națională 
,,Servicii moderne de bibliotecă și transformarea digitală”, desfășurată la Miercurea 
Ciuc, într-un cadru festiv, Asociația Națională a Bibliotecarilor și Bibliotecilor Publice din 
România a oferit instituției, premiul Cel mai bun serviciu inovativ de bibliotecă pentru 
Atelierele de dezvoltare personală, inițiate și organizate de Biblioteca Județeană „Marin 
Preda” Teleorman. De asemenea, Biblioteca Județeană „George Barițiu” Brașov a acordat 
Bibliotecii Județene „Marin Preda” premiul MONICA ANDRIESEI pentru merite 
deosebite în activitatea de bibliotecă; 

3. Asumarea rolului de coordonator al activității bibliotecilor publice din județ s-a 
realizat și se va îndeplini în continuare prin: 

 sprijinirea în realizarea de cercetări statistice și în participarea la manifestări 
profesionale organizate la nivel național, în special pentru evenimentele organizate 
de către Biblioteca Națională a României (BNR) și Asociația Națională a 
Bibliotecarilor și Bibliotecilor Publice din România (ANBPR). Pe parcursul anului 
2019, atât Biblioteca Județeană ,,Marin Preda”  Teleorman, cât și bibliotecarii din 
bibliotecile publice teleormănene au fost prezenți la șapte simpozioane, consfătuiri 
și evenimente culturale organizate de Biblioteca Națională a României, la cele două 
conferințe naționale organizate de ANBPR la Sibiu - ,,Bibliotecile publice – 
teritorii ale cunoașterii și memoriei colective” și la Miercurea-Ciuc - ,,Servicii 
moderne de bibliotecă și transformarea digitală” precum și la conferința 
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internațională ,,Robotică și imprimare 3D în biblioteci” organizată de Biblioteca 
Județeană „George Barițiu” din Brașov;  

 întâlniri în teritoriu la sediul bibliotecilor locale sau la sediul Bibliotecii Județene. 
Au avut loc un număr de 19 vizite și întâlniri în teritoriu, urmărindu-se, pe parte 
metodologică, modalitatea de desfășurare a activității curente; 

 au fost emise adrese către primăriile din județ în scopul prevederii în bugetele locale 
a unor sume destinate achiziției de carte, conform Legii Bibliotecilor nr. 334/2002, 
art. 40, alin. 11, 12 și 13; 

 participarea managerului și a bibliotecarilor în comisiile de concurs din județ și din 
țară; Astfel că, managerul instituției, Viorel Fota, a participat ca membru în 
comisiile de concurs de proiecte de management pentru Biblioteca Județeană 
„Dinicu Golescu” din Argeș și pentru Biblioteca Județeană „Alexandru Odobescu” 
din Călărași, membru în comisia de concurs de proiecte de management organizat 
pentru ocuparea postului de manager la Biblioteca Municipală „Constantin Țoiu” 
Urziceni (februarie). De asemenea, bibliotecara Nicoleta Alexe a făcut parte din 
comisia de jurizare a concursului dedicat Zilei de 9 mai – Ziua Europei, organizat de 
Colegiul Național Pedagogic „Mircea Scarlat” din Alexandria și desfășurat în Sala 
de ședințe a Primăriei mun. Alexandria; 

 7 ateliere de lucru pe domeniul biblioteconomic au avut loc la nivelul județului în 
anul 2019;  

 vor continua donațiile în funcție de posibilități către bibliotecile din județ (drept 
exemplu, 29 biblioteci comunale, 1 bibliotecă municipală și 2 orășenești au primit 
echipamente IT în perioada 2012-2014 prin programul Biblionet în valoare de 
838.997,38 lei), iar către cele 42 biblioteci publice din județ vor fi direcționate 
donații de carte primite de Biblioteca Județeană de la Ministerul Culturii și Identității 
Naționale, care a reluat Programul Național de Achiziții. De asemenea, au fost  
distribuite în anul 2019 și se vor repartiza în continuare către bibliotecile comunale 
volume provenite din alte donaţii; 

 comunicare permanentă privind probleme de specialitate prin faxuri, email-uri, 
telefoane, etc. 

 
 Pentru anul 2020 propun:  
 amenajarea şi optimizarea spaţiilor bibliotecii, în conformitate cu măsurile dispuse 

de către I.S.U. Teleorman, dar și de către conducerea Consiliului Județean 
Teleorman;  

 sporirea continuă a gradului de utilare tehnică şi îmbunătăţirea resurselor existente;  
 desfășurarea a cel puțin 25 de activități culturale prevăzute în programul minimal de 

acțiuni (vezi Anexa nr.4);  
 atragerea de noi utilizatori prin diversificarea serviciilor oferite și a proiectelor 

recent lansate: Biblioteca în aer liber, Clubul de vacanță, Centrul de 
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Performanță ,,Niculae Moromete” și utilizarea modulului „Circulație” din cadrul 
programului TinREAD. 
Prin activitatea desfăşurată se va urmări atragerea a tot mai mulţi utilizatori către 

bibliotecă, diversificând serviciile oferite, încheind noi parteneriate pentru îndeplinirea 
obiectivelor propuse: întâlniri cu diverşi scriitori, ateliere de lucru pe domeniul 
biblioteconomic, simpozioane, dezbateri, expoziţii diverse, programe artistice, concursuri 
judeţene, ateliere de dezvoltare personală, activități recreative şi sesiuni de pregătire 
suplimentară. 

Se vor organiza activităţi specifice de comunicare a colecţiilor organizându-se 
manifestări culturale după cum urmează: 

 Activităţi pentru familiarizarea cu biblioteca, cu instrumentele de lucru şi pentru a 
atrage noi cititori. Se vor organiza vizite de lucru (grupuri de elevi din şcolile din 
Alexandria sau din judeţ); 

 Activităţi tradiţionale: Ziua Culturii Naţionale (15 ianuarie); Ziua bibliotecarului (23 
aprilie); Zilele Bibliotecii Judeţene „Marin Preda” (noiembrie); În lumea poveştilor 
(mai) - concurs cu probele: desen, costum, interpretare şi cultură generală; Copiii 
noştri talentaţi - concurs de creaţie literară (octombrie-noiembrie); Bătălia cărților 
(octombrie) - concurs de lectură pentru copii și adolescenți.  
f) Asistenţă metodologică de specialitate  

 În 2019 au avut loc ateliere de lucru la bibliotecile publice teleormănene din: 
Roşiorii de Vede, Videle, Alexandria, Lița și Zimnicea.  

 Se vor sprijini bibliotecile publice din judeţ în realizarea cercetărilor statistice « Cult. 
1; Activitatea bibliotecilor publice » (anual); centralizarea situaţiilor statistice (RSA, 
RSU) pentru bibliotecile publice teleormănene; se vor centraliza evidenţele statistice 
pentru bibliotecile publice din judeţ. 

 Servicii de bibliotecă pentru utilizatorul modern (evenimente culturale, schimb 
interbibliotecar, informare comunitară, voluntariat, acces internet), consfătuiri 
profesionale pe centre metodice. 

 La nivel județean, bibliotecarii care nu au efectuat modulul I și II vor fi direcționați 
către centrele de perfecționare aparținând Ministerului Culturii sau Asociației 
Naționale a Bibliotecarilor și Bibliotecilor Publice din România (ANBPR) pentru 
dezvoltarea competențelor profesionale. 

 S-au organizat în anul 2019 și vor fi organizate și pe viitor, vizite documentare la 
saloanele naţionale de carte Bookfest şi Gaudeamus, desfășurate la Bucureşti, 
împreună cu bibliotecarii din bibliotecile publice din județ. 

 S-au distribuit către bibliotecile comunale volumele provenite din donaţii de la 
Ministerul Culturii, precum şi volumele provenite din alte donaţii. 

 Au fost emise în anul 2019, precum și la începutul anului 2020 adrese către 
primăriile din județ în scopul prevederii în bugetele locale a unor sume destinate 
achiziției de carte, conform Legii Bibliotecilor nr. 334/2002, art. 40, alin. 11, 12 și 
13. 
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 De asemenea, se are în vedere o strânsă colaborare cu bibliotecarii municipali, 
orășenești și comunali, inclusiv în organizarea în aceste centre a unor acţiuni 
cultural-educative şi a altor activităţi desfăşurate în parteneriat. Este vorba printre 
altele, despre continuarea proiectelor (concursul național Bătălia cărților, 
parteneriatul educațional național Prietenie… pe o… sfoară…), dar și despre noul 
proiect cultural național (Ne)supusele, proiect ce a presupus diseminarea volumului 
Nes(u)pusele – 100 de femei pentru 100 de ani de Românie modernă (vol.1- publicat 
în octombrie 2018) în contextul celebrării Centenarului României. Acesta s-a 
desfăşurat în cursul lunii mai 2019 în localităţile Botoroaga, Izvoarele, Tătărăştii de 
Jos şi Troianul; 
 

 Statistica manifestărilor culturale 
În cadrul bibliotecii județene au fost organizate: 

 Expoziţii - 46  
- Expoziții de mărțișoare, desene și felicitări și icoane pe sticlă; 
- Expoziții de cărți poștale și medalii; 
- Expoziții fotografice și de mașini în miniatură; 
- Expoziție de cusături, de artă decorativă, tapiserii, pictură, tehnici combinate și 

țesături; 
- Expoziție de lucrări realizate în tehnica quilling; 
- Expoziții de gravură, artă plastică modernă și grafică; 
- Expoziții de carte cu autograf; 
- Expoziții de materiale documentare; 
- Expoziții de desene și ornamente dedicate sărbătorilor pascale și de iarnă. 

 
 Manifestări și activități culturale desfășurate - 198, remarcându-se:  

 
 10 ianuarie – lansarea cărții Artizanatul comico sedativ. Divertisment medico-

sedativ de Niculae Raduslav, medic specialist în pediatrie; 
 15 - 16 ianuarie – Eternul Eminescu – expoziții sub genericul „Pe urmele 

Luceafărului…” (Eminescu, eternul Eminescu – expoziție de materiale 
documentare din colecția jurnalistului Ștefan Stan; Eminesciana – expoziție de 
grafică realizată de artistul plastic Costel Lupu, Eternul Eminescu – expoziție de 
carte din fondul bibliotecii județene conținând opera și critica literară eminesciană. 
Alături de mari nume George Călinescu, Perpessicius, Zoe Dumitrescu Bușulenga se 
află și scriitorul teleormănean Stan V. Cristea cu volumul „Eminescu și 
Teleormanul”; Ex-Libris Eminescu – expoziție din colecția lui Teodor Săceanu; 
Colecția „Eminesciana” – expoziție semnată de Mihai Cătrună); recitare din 
propriile creații de către poeții Florea Burtan și Nicoleta Milea, prezentarea 
Eminescu ca spirit religios susținută de criticul literar Ana Dobre Pelin, spectacol 
literar-muzical susținut de către elevii Colegiului Național Pedagogic „Mircea 
Scarlat”, coordonați de doamnele profesoare Aneta Grigore, Manuela Putineanu, 
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Ioana Budică și Mariana Buciu; spectacolul cultural-artistic „Dor de Eminescu”, 
spectacol de muzică, teatru și poezie realizat de echipa de ambasadori seniori (Silvia 
Botez - director și profesorii  Eliza Sotirescu, Florentina Toma, Aurelia Nedelcuță, 
Aneta Grigore și Mădălina Calotă) și 15 ambasadori juniori ai Colegiului Național 
Pedagogic „Mircea Scarlat”, recital al poeziei „Luceafărul” realizat de către 98 de 
elevi ai Colegiului Național Pedagogic „Mircea Scarlat”;  

 23 ianuarie  – 160 de ani de la Mica Unire – expoziții tematice (160 de ani de la 
Mica Unire, expoziție de carte din fondul documentar al bibliotecii; Cuza şi 
pasoptiştii, expoziţie de cărți poştale şi medalii din colecţia lui Teodor Nicolae 
Săceanu; Cuza Vodă și Unirea, expoziție de desene, realizată de Popa Miriam 
Alessandra, elevă a Școlii Gimnaziale Ștefan cel Mare Alexandria), prezentare 
power-point cu titlul Alexandru Ioan Cuza, susținută de prof. Dorina Sbîrnea și 
două eleve de la Școala Gimnazială Plosca, Medalion artistic - moment poetic, 
sceneta Moș Ion Roată și Unirea, dansuri populare susținute de către elevii de la 
Școala Gimnazială Ștefan cel Mare, îndrumați de doamnele profesoare Paula Achim 
și Liliana Cătrună; 

 24 ianuarie – participare la ceremonia prilejuită de sărbătorirea Zilei Unirii 
Principatelor Române; 

 30 ianuarie – participare la Ialomița, la lansarea cărții „Tu ce-ai făcut astăzi?” și 

concertul de chitară susținut de cantautorul Ovidiu Scridon organizată de Biblioteca 
Județeană „Ștefan Bănulescu” Ialomița; 

 1 - 14 - 18 februarie – participarea managerului la sediul Bibliotecii Municipale 
„Constantin Țoiu” din Urziceni în vederea desfășurării concursului de proiecte de 
management pentru ocuparea postului de manager la Biblioteca Municipală 
„Constantin Țoiu”; 

 5 februarie – lansarea volumului Dimitrie Cantemir și conștiința unității 
românilor. Studii și articole dedicate Centenarului Marii Uniri apărut sub egida 
Asociației Europene „Dimitrie Cantemir”, în colaborare cu Editura Universul 
Academic, prezentat de col. (r). Viorel Ciobanu – Secretar general al Asociației 
Europene „Dimitrie Cantemir” și col. (r) dr. Mircea Dogaru, coordonatori ai 
volumului; expoziția de carte organizată de bibliotecă dedicată marelui cărturar 
român – Dimitrie Cantemir; 

 12 februarie – lansarea programului România citește… și noi citim! cu participarea 
elevilor de la următoarele instituții de învățământ: Școala gimnazială „Ștefan cel 
Mare” (coord. înv. Marina Burtan); Școala gimnazială „Mihai Viteazul” (coord. 
prof.: Nana Florentina Dumitru și Angela Desculțu); Școala gimnazială Vitănești 
(coord.: prof. Aura Gongone și director Florentina Veneticu); Colegiul Naţional 
„Alexandru Ioan Cuza” (coord. prof.: Violeta Moț și Mariana Pavel); Liceul 
Teoretic „Constantin Noica” (coord. prof.Simona Dragomir); Colegiul Național 
Pedagogic „Mircea Scarlat” (coord. prof. Ioana Budică); recitare de texte din 
literatura română și universală, prezentarea cărților scrise de prof. Emilia Stroe, 
Maria Ionescu și poeta Daniela Harabagiu și un moment de muzică clasică susținut 



 
 

28 

de elevi și cadre didactice de la Școala generală „Mihai Viteazul” Alexandria și de la 
Colegiul Național Pedagogic „Mircea Scarlat”; 

 16 februarie – Sesiune de formare privind Programul European de educație 
cinematografică CinEd – prezentarea platformei și a catalogului programului, 
prezentare de filme pedagogice, discuții aplicate și exerciții practice pe marginea 
unor filme vizionate, susținută de Societatea culturală NexT și Asociația de prietenie 
româno-franceză ROMFRA Alexandria; 

 22 februarie – vizita ambasadorului Americii la București, domnul Hans Klemm 
pentru inaugurarea American Shelf la Alexandria, reprezentând o generoasă donație 
de carte a Ambasadei SUA către Biblioteca Județeană „Marin Preda” Teleorman în 
valoare de 3,087.92$; 

 24 ianuarie – participare la ceremonia prilejuită de sărbătorirea Zilei Unirii 
Principatelor Române; 

 27 februarie – atelier profesional în cadrul filialei Teleorman a Asociației 
Naționale a Bibliotecarilor și Bibliotecilor Publice din România (ANBPR), adresat 
bibliotecarilor din bibliotecile publice teleormănene – discuții aplicate privind 
statistica de bibliotecă cu prezentarea materialului Statistica de bibliotecă – 
imaginea activității unei biblioteci, prezentarea statutului ANBPR noilor membri și 
a situației filialei Teleorman, precum și dicuții libere între bibliotecari privind 
diverse aspecte profesionale cu care aceștia se confruntă în activitatea de zi cu zi;  

 28 februarie – participarea unei delegații a bibliotecii județene, formată din Fota 
Viorel, Alexe Nicoleta, Badea Livia și Pașa Valentina la vernisajul expoziției 
Mărțisoare pentru mama, expoziție organizată de Muzeul Județean Teleorman; 

 1 martie – Mărțișorul – simbol european al primăverii – activitate desfășurată de 
bibliotecara Geanina Burcea în Amfiteatrul Mare al Colegiului Național „Al. I. 
Cuza” din Alexandria ce a avut ca subiect dezbaterea privind mărțisorul românesc, 
dar și înrudirea cu cel bulgăresc; 

 1 - 8 martie – De ziua ta, femeie! – expoziții de mărțișoare, desene și felicitări sub 
genericul Zvon de primăvară, expoziții de carte și grafică Femeia în literatură și 

Femeia în grafică, recital de poezie sub genericul Femeia – eterna frumusețe, 
prezentarea proiectului național EPAS  – Școli-Ambasador ale Parlamentului 
European cu susținerea materialului Power-Point Drepturile femeii în Uniunea 
Europeană, spectacol de muzică și poezie Femeia susținut de cantautorul Ovidiu 
Scridon; 

 13 martie – activitate de îndrumare metodologică la Biblioteca comunală Buzescu, 
Biblioteca comunală Mavrodin și Biblioteca comunală Călinești; 

 21 martie – Ziua Internațională a Poeziei – expoziție de carte din patrimoniul 
bibliotecii Poeţi teleormăneni, grafică de carte Trecători prin lumină și Destin 
românesc, moment poetic Primăvara cu miros de poezie – Noi și amintirea lor!, 
program artistic sub genericul Pe aripi de poezie cuprinzând recitaluri în limba 
română, franceză, engleză și interpretarea de piese muzicale;  
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 22 martie – participarea unei delegații formate din Iconaru Elena și Onel Daniela la 
vernisajul expoziției de pictură „Plaiuri teleormănene” organizată de Muzeul 
Județean Teleorman; 

 27 martie – Ziua Internațională a Teatrului – piese de teatru realizate în 
parteneriat cu instituțiile de învățământ din Alexandria (Sharing is caring, The 
army, Bacalaureat, Vizită, Steaua fără nume și Un amănunt); 

 28 martie – Romeo și Julieta în cotidian! – atelier de dezvoltare personală realizat 
în parteneriat cu Biblioteca Municipală „Gala Galaction” și Colegiul Național 
„Anastasescu” din Roșiorii de Vede. Atelierul este un serviciu oferit utilizatorilor de 
către Biblioteca Județeană „Marin Preda” și a fost propus de filiala Teleorman a 
Asociației Naționale a Bibliotecarilor și Bibliotecilor Publice din România pentru 
Premiile anuale acordate anului 2018 de ANBPR la categoria Cele mai bune servicii 
inovative de bibliotecă;  

 3 - 4 aprilie – seminarul național „Bibliotecile – spații publice europene” – 
activitate organizată de Centrul EUROPE DIRECT din cadrul Bibliotecii Judeţene 
„Antim Ivireanul” Vâlcea. Evenimentul a reunit reprezentanți a șapte biblioteci 
județene din România, respectiv Biblioteca Județeană „Dinicu Golescu” Argeș, 
Biblioteca Județeană „Alexandru Odobescu” Călărași, Biblioteca Județeană „Ion 
Heliade Rădulescu” Dâmbovița, Biblioteca Județeană „I. A. Bassarabescu” Giurgiu, 
Biblioteca Județeană „Christian Tell” Gorj, Biblioteca Județeană „Marin Preda” 
Teleorman și Biblioteca Județeană „Antim Ivireanul” Vâlcea; 

 1 aprilie - 30 iunie – Prietenie… pe o… sfoară… – deschiderea celei de-a doua 
ediții a Parteneriatului Educațional Național, la care Biblioteca Județeană „Marin 
Preda” a aderat în baza protocolului încheiat în luna martie a anului 2018 cu 
Biblioteca Județeană ,,George Barițiu” Brașov, dedicat promovării literaturii pentru 
copii și cultivării gustului pentru lectură a celor mai mici cititori. Proiectul s-a 
desfășurat pe perioada aprilie - iunie 2019, iar expoziția fișelor de lucru a fost pusă 
la dispoziția publicului spre vizionare începând cu 01.07.2019. Expoziția rămâne 
permanentă, până la demararea proiectului din anul următor. Parteneri în proiect sunt 
instituțiile de învățământ din Alexandria, dar și din județ; 

 2 aprilie – participarea unei delegații formate din Fota Viorel, Onel Daniela și Badea 
Livia la evenimentul de conștientizare a autismului – Asociația Euro Teleorman, 
organizat de Primăria mun. Alexandria; 

 3 - 15 aprilie – Simbioză între om și natură – expoziție de tablouri aparținând 
profesorului-pictor Marian Ionescu; 

 4 aprilie – Cititorul anului 2018 este teleormănean – titlul „Cititorul anului” la 
categoria Adolescenți (14-18 ani) a revenit Irinei Rușanu – reprezentantă a 
Bibliotecii Județene „Marin Preda” Teleorman. Județul Teleorman a avut o 
reprezentantă și la categoria Copii, eleva Andreea-Valentina Irianu. Participarea 
celor două eleve și a bibliotecarei Marinela Rușanu (Biblioteca municipală „Gala 
Galaction” Roșiorii de Vede) la finala națională de la Cluj-Napoca s-a bucurat de 
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susținerea Consiliului Județean Teleorman și a Primăriei municipiului Roșiorii de 
Vede. Organizator – Biblioteca Județeană „Octavian Goga” Cluj; 

 9 aprilie – E carte, e film la bibliotecă – proiecție de film („Orient Express” după 
romanul „Prințul” de Tudor Teodorescu-Braniște) și dezbatere, în colaborare cu 
Centrul socio-cultural Femina2005 din cadrul Casei de Cultură a municipiului 
Alexandria; 

 12 aprilie – participarea unei delegații formate din Alexe Nicoleta, Onel Daniela și 
Badea Livia la prezentarea cărții „Monografia comunei Tătărăștii de Sus” 
desfășurată la Muzeul Județean Teleorman; 

 15 aprilie – În lumea poveștilor – lansarea concursului județean pentru preșcolari, 
ediția a XI-a, sub coordonarea Consiliului Județean Teleorman; 

 15 - 19 aprilie – Școala altfel – vizite în secțiile bibliotecii, prezentarea serviciilor de 
care pot beneficia în cadrul fiecărei secții, prezentarea manifestărilor și proiectelor 
culturale aflate în derulare, desfășurarea unor ateliere de dezvoltare personală 
realizate în parteneriat cu instituții de învățământ din Alexandria; (elevi ai clasei a 
X-a de Colegiul Național „Al. I. Cuza” din Alexandria împreună cu doamna 
profesoară de limba și literatura română, Adriana Unteșu au ales să își desfășoare ora 
de limba română în cadrul sălii de lectură a Bibliotecii Județene); 

 19 aprilie – schimb de experiență profesională la Biblioteca Judeţeană „Ion 
Minulescu” Olt; 

 16 - 19 aprilie – 140 de ani de la naşterea lui Gala Galaction – expoziție tematică 
din fondul propriu de carte; 

 18 - 25 aprilie – Gheorghe Olteanu – 85 de ani – vernisaj expoziție de carte și 
materiale documentare aparținând autorului Gheorghe Olteanu; 

 23 aprilie – Ziua Bibliotecarului din România; Ziua Mondială a Cărții și a 
Dreptului de Autor – manifestări culturale dedicate celor două evenimente, 
constând în: vernisajul expoziției celei de-a II-a ediție a singurei Trienale 
Internaționale de Gravură din România desfășurată în parteneriat cu Uniunea 
Artiștilor Plastici din România, acordarea diplomelor de excelență pentru 
organizarea acestei Trienale domnilor Zuzu Caratanase și Răzvan Dragoș, 
acordarea diplomei de excelență Irinei Rușanu pentru câștigarea titlului de 
Cititorul anului 2018 la finala națională a concursului de lectură Bătălia Cărților, 
lansarea ediției 2019 a concursului național de lectură Bătălia cărților (inițiat de 
Biblioteca Județeană „Octavian Goga” Cluj, derulat în perioada aprilie - noiembrie, 
în parteneriat cu bibliotecile publice și instituțiile de învățământ din județ), atelier 
profesional, în cadrul căruia au fost susținute prezentările „Ziua Internațională a 
Cărții și a Dreptului de Autor – Cărți aniversate în 2019” de Geanina Băețica, 
„Despre noi, bibliotecarii” de Florica Neguț și „Anul Cărții – 2019 – Cartea 
anului” de Geanina Burcea, moment poetic „O altă dimensiune a sentimentelor” 
de Daniela Harabagiu; 

 6 - 17 mai – Icoana, fereastră spre cer – expoziție de icoane pe sticlă, activitate 
realizată în colaborare cu elevi ai Școlii Gimnaziale nr. 5 din Alexandria; 
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 7 mai – România citește… și noi citim! – expoziție de pictură – Pe ramuri de 
Primăvară aparținând poetei Daniela Achim Harabagiu și sesiune de lectură, 
activități realizate în colaborare cu elevi de la Centrul Școlar pentru Educație 
Incluzivă, coordonați de profesorii Daniela Florea, Cristina Lăpădatu, Aurelia 
Drăgan și director Adela Dorobanțu; 

 9 mai – 9 Mai – zi cu triplă semnificaţie – simpozion judeţean realizat în 
parteneriat cu Direcţia Judeţeană pentru Cultură Teleorman, în cadrul căruia au fost 
susținute comunicările Proclamarea Independenţei de Stat a României de Ștefan 
Nedelcuță Apope, Ziua Victoriei Coaliţiei Naţiunilor Unite în cel de-al doilea 
Război Mondial de prof. Florin Ștefan, Ziua Europei de prof. Florin Chiriac. 
Simpozionul s-a încheiat cu vernisarea expoziției 9 Mai – zi cu triplă semnificaţie; 

 9 mai – participare la ceremonia prilejuită de sărbătorirea Zilei Independenței și 
Zilei Europei; 

 9 mai – participarea bibliotecarei Alexe Nicoleta în comisia de jurizare a 
concursului dedicat Zilei de 9 mai – Ziua Europei, organizat de Colegiul Național 
Pedagogic „Mircea Scarlat” din Alexandria și desfășurat în Sala de ședințe a 
Primăriei mun. Alexandria; 

 13 - 14 mai – Caravana Nes(u)puselor a pornit din Teleorman – parteneriat între 
Biblioteca Județeană „Marin Preda” Teleorman și De Basm – Asociaţia Scriitorilor 
pentru Copii şi Adolescenţi privind derularea unui proiect cultural în contextul 
celebrării Centenarului României. Proiectul a presupus diseminarea volumului 
Nes(u)pusele – 100 de femei pentru 100 de ani de Românie modernă (vol.1), 
publicat în octombrie 2018, ce s-a desfăşurat în cursul lunii mai 2019, în localităţile 
Botoroaga, Izvoarele, Tătărăştii de Jos şi Troianul. Astfel, în data de 13 mai, 
Caravana Nes(u)puselor a pornit în periplul său teleormănean, dar şi naţional în 
acelaşi timp, de la Botoroaga, unde protagonişti au fost elevii clasei a II-a, însoţiţi de 
doamna învăţătoare Sonia Mirişte. Aceştia au avut prilejul să o cunoască pe una din 
autoarele cărţii – Iulia Iordan, dar şi pe una dintre „nesupuse” – Ruxandra Mateescu. 
Desfăşurată sub forma unui atelier educativ, în cadrul căruia elevii au fost antrenaţi 
în activităţi interactive (discuţii, lectură, storytelling) şi recreative (desen), întâlnirea 
a avut loc la căminul cultural, cu sprijinul doamnei Elena Fulgheci, bibliotecar la 
biblioteca  publică „Ion Creangă” din localitate. De la Botoroaga, Caravana 
Nes(u)puselor a mers la copiii de la Izvoarele, care însoţiţi de doamnele Culcea 
Stela – director şi Petcu Cezariana Patriana – bibliotecar la biblioteca publică din 
localitate, au aşteptat nerăbdători să afle şi ei poveştile de viaţă ale unor femei 
românce, care s-au făcut remarcate în diverse domenii de activitate. Periplul 
teleormănean al Caravanei Nes(u)puselor a continuat în data de 14 mai a.c. la 
Tătărăştii de Jos. La atelier au participat elevi ai claselor a II-a, a III-a şi a IV-a, 
însoţiţi de doamnele Mariana Constantinescu – învăţătoare, prof. Penelopa Elena 
Brătescu – director, de Tatiana Alina Gemălescu – bibliotecar la biblioteca publică 
din localitate, Marinela Ruşanu – bibliotecar la Biblioteca municipală „Gala 
Galaction” Roşiorii de Vede, dar şi de oficialităţi. După amiaza, caravana a poposit 
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la Şcoala gimnazială din Troianul, fiind aşteptată de elevii clasei a VI-a, însoţiţi de 
doamna director Ionela Călin, care au avut parte de aceeaşi experienţă inedită şi 
plăcută de care se bucuraseră colegii lor din satele prin care a mai trecut Caravana 
Nes(u)puselor. Aceasta urma să meargă şi în judeţele Argeş, Bacău, Brăila, 
Constanţa, Giurgiu, Vâlcea, Sibiu şi Vrancea, pentru a duce şi acolo poveştile de 
viaţă ale unor femei curajoase, care pot fi luate drept model de viaţă de către copii. 
Proiectul a fost derulat în parteneriat cu Institutul Francez din România, Arta 
Grafică, EduCaB, ANBPR – Asociația Națională a Bibliotecarilor și Bibliotecilor 
Publice din România; 

 21 mai – participarea unei delegații formate din Fota Viorel, Burcea Geanina și 
Badea Livia pentru lansarea concursului de lectură pentru copii și adolescenți 
,,Bătălia cărților” în cadrul Bibliotecii Municipale „Gala Galaction” Roșiorii de 
Vede și activitate de îndrumare metodologică; 

 23 mai – În lumea poveştilor – premierea câștigătorilor în cadrul concursului 
judeţean pentru preşcolari, ediţia a XI-a. Câștigătorii au fost premiați de 
președintele Consiliului Județean Teleorman, domnul Ionel-Dănuț Cristescu; 

 3 - 25 mai – participare la Sibiu, la cea de-a XXXI ediție a Conferinţei Naționale 
,,Bibliotecile publice – teritorii ale cunoașterii și memoriei colective”, organizată 

de Asociaţia Naţională a Bibliotecarilor şi Bibliotecilor Publice din România şi 
Biblioteca Judeţeană ASTRA Sibiu, în cadrul căreia bibliotecara Geanina Burcea a 
susținut atelierul ,,Biblioteca Județeană „Marin Preda” Teleorman după 20 de 
ani”; 

 30 mai – participare unei delegații formate din bibliotecarele Alexe Nicoleta, Andrei 
Diana, Băețica Geanina, Iconaru Elena și Pașa Valentina, la Salonul Internaţional de 
Carte BOOKFEST, ediţia a XIV-a; 

 31 mai – Ziua Mondială fără Tutun – expoziție de desene „Să creştem fără tutun” 
și dezbatere liberă realizată în colaborare cu Centrul de Prevenire, Evaluare şi 
Consiliere Antidrog Teleorman, coordonator - Oana Cristina Ioan și instituții de 
învățământ din Alexandria; 

 4 iunie – Tabăra internaţională de pictură în aer liber Nenciuleşti – vizita 
artiștilor plastici în secțiile bibliotecii și prezentarea de informații generale privind 
activitatea bibliotecii; 

 4 iunie – Atelier de dezvoltare personală și creativitate pentru copii – vernisaj 
expoziție de pictură „În căutarea bucuriei – Orașul oamenilor fericiți” realizat în 
colaborare cu Cabinetul de psihologie educațională condus de psiholog Violeta 
Carmen Tapai; 

 6 iunie – participare la ceremonia prilejuită de sărbătorirea Zilei Eroilor; 
 6 iunie – proiecția filmului Tigrul albastru/Modry tygr în cadrul programului 

european CinEd – educaţie cinematografică pentru tineri și dezbatere; 
 12 iunie – participarea unei delegații a bibliotecii județene, formată din Fota Viorel, 

Alexe Nicoleta, Onel Daniela și Pașa Valentina la vernisajul expoziției Omul și 
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lumea animală în preistorie și dezbatere pe această temă, eveniment organizat de 
Muzeul Județean Teleorman; 

 13 iunie – Eminesciana – ,,Mai am un singur dor…” – simpozion literar realizat 
în parteneriat cu scriitori și instituții de învățământ din Alexandria, în cadrul căruia 
au fost susținute comunicările: ,,Trecut-au anii…: 15 iunie 1889-15 iunie 2019” – 
Ana Dobre, ,,Mihai Eminescu şi Veronica Micle – oamenii din spatele 
scrisorilor” – Stan V. Cristea, ,,Glose despre Eminescu în viziunea exegetului 
Stelian Ceampuru” – Nicoleta Milea, ,,Un triunghi amoros celebru” – Nicolae 
Dina; 

 14 iunie – „Jurnalist în meandrele actualităţii” – volumul II – lansarea cărții 
scrisă de publicistul Ştefan Stan și expoziţia documentară „Gazetar într-un univers 
cultural”;   

 20 iunie - 9 septembrie – Cartea de vacanță – expoziție de carte pentru copii și 
adulți pusă la dispoziția utilizatorilor pe perioada vacanței de vară; 

 21 iunie – participarea unei delegații a bibliotecii județene, formată din Băețica 
Geanina, Alexe Nicoleta și Onel Daniela la vernisajul expoziției de pictură Realitate 
Adaptivă, lucrări semnate de Svetlozar Nedev din Stara Zagora – Bulgaria, 
eveniment organizat de Muzeul Județean Teleorman; 

 24 iunie - 8 septembrie – lansarea celei de-a doua ediții a Clubului de vacanţă. De 
menţionat că în perioada 24.06-15.07, activităţile desfăşurate în cadrul clubului au 
fost variate, constând în: Biblioteca în aer liber – activităţi de relaxare (jocuri de 
cărţi, table, rummy sau tenis de masă, lectura presei, șah, scrabble), expoziţia de 
carte pentru copii şi adulţi Cartea de vacanţă, proiecția filmului ,,Clubul de vacanţă 
2018” prezentat de bibliotecara Geanina Burcea, atelier de reciclare creativă 
coordonat de prof. Adriana Lale, Palatul Copiilor Alexandria, moment poetic 
susţinut de poeta Daniela Achim Harabagiu, dans modern cu participarea trupelor 
,,Magic Girls” şi ,,Little Stars”, concursuri de tenis de masă și şah (concursurile şi 
trupele de dans au fost coordonate de prof. Sorin Grosu, Palatul Copiilor 
Alexandria), Ziua Internaţională împotriva consumului şi traficului ilicit de droguri, 
activitate desfăşurată în colaborare cu Centrul de Prevenire, Evaluare şi Consiliere 
Antidrog Teleorman, consilier Oana Cristina Ioan, expoziţia de desene Prietenie… 
pe o… sfoară, concursul naţional de lectură pentru copii şi adolescenţi Bătălia 
cărţilor, ateliere de dezvoltare personală ,,Gând” şi ,,Emoţie”, vernisajul expoziţiei 
de pictură realizată de poeta Daniela Achim Harabagiu, concurs de cultură generală, 
sesiune de lectură în cadrul proiectului național ,,Dăruim comori” – program de 
educaţie prin lectură dedicat românilor de pretutindeni, susţinut de Asociaţia 
,,Versus” reprezentată de prof. Simona Ruşanu în calitate de voluntar și atelier de 
creaţie coordonat de prof. Simona Ruşanu, simpozionul literar 110 ani de la 
naşterea scriitorului teleormănean Constantin Noica realizat în colaborare cu 
scriitori Ana Dobre, Emilia Stroe, Florea Burtan şi Stan V. Cristea. Au fost susținute 
comunicări și a fost vernisată expoziţia de carte Viaţa şi opera scriitorului 
Constantin Noica ce a cuprins atât opera scriitorului, cât şi critică literară; 
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 26 iunie – participare la ceremonia prilejuită de sărbătorirea Zilei Drapelului; 
 9 iulie – activitate de îndrumare metodologică la Biblioteca comunală Plosca, 

Biblioteca comunală „Liliana Grădinaru” Peretu, Biblioteca Municipală „Gala 
Galaction” Roșiorii de Vede și Biblioteca comunală Drăgănești de Vede; 

 12 iulie – 110 ani de la naşterea scriitorului teleormănean Constantin Noica – 
simpozion literar realizat în colaborare cu scriitorii Ana Dobre, Emilia Stroe, Florea 
Burtan şi Stan V. Cristea în cadrul căruia au fost susținute comunicări și a fost 
vernisată expoziţia de carte din fondul bibliotecii ce a cuprins atât opera scriitorului 
Constantin Noica cât şi critică literară; 

 18 iulie – vernisaj expoziţie-concurs de artă vizuală Culorile Câmpiei ce cuprinde 
lucrări realizate pe ateliere de lucru de cusături, de artă decorativă, tapiserii, pictură, 
tehnici combinate și țesături. Expoziția a fost realizată în colaborare cu copiii înscriși 
la palatele și cluburile copiilor din întrega țara (Teleorman, București, Vâlcea, Olt, 
Argeș, Călărași, Mureș, Arad, Vaslui); 

 29 iulie – participare la ceremonia prilejuită de sărbătorirea Zilei Imnului Național; 
 2 august – participarea managerului Bibliotecii Județene „Marin Preda”, Fota Viorel 

la Buzău, la inaugurarea noului sediu al Bibliotecii Județene „Vasile 
Voiculescu” din Buzău; 

 7 august – Personalități teleormănene: o documentare colectivă – în baza 
parteneriatului încheiat între Liceul Teoretic „Alexandru Ghica” Alexandria 
reprezentat de profesorii Marin Gabriela și Vasilescu Florina și Biblioteca Județeană 
„Marin Preda” Teleorman s-a desfășurat prima activitate a proiectului „EU – a 
dream come trUE” din cadrul concursului „Euroscola”, ediția a XII-a (2019-2020), 
cu tema „Educația schimbă vieți”, constând în: documentare asupra personalităților 
teleormănene, vizită depozitul Localia și informare în legătură cu activitatea 
scriitorilor, participare la dezbatere; 

 20 august – activitate de îndrumare metodologică la două dintre bibliotecile publice 
teleormănene: Biblioteca orășenească „Alexandru Depărățeanu” Videle și Biblioteca 
comunală Scurtu Mare; 

 29 august – 70 de ani de lectură publică în Alexandria – manifestare culturală 
constând în: vernisajul expoziţiei Alexandria în medalistică a colecţionarului Teodor 
Săceanu, expoziţia de carte Istoria oraşului Alexandria, comunicarea „70 de ani de 
lectură publică în Alexandria” și  lansarea cărţilor: ,,Clepsidră în flagrant” - autor 
Lia Nenciu, ,,Destin românesc”, (ediţia 2019) - autor Emilia Stroe şi ,,O altă 

dimensiune a sentimentelor” - autor Daniela Achim Harabagiu; 
 4 septembrie – participare la Biblioteca Națională a României, la un prim eveniment 

în cadrul seriei „Întâlnirile profesionale ale Bibliotecii Naționale”, pe tema Inovație 
în serviciile de bibliotecă (tehnologia informației în biblioteci – aplicații și proiecte 
inovatoare; biblioteca în sprijinul cunoașterii științifice);  

 25 - 29 septembrie – participarea la Tulcea a unei delegații a bibliotecii județene 
formată din Fota Viorel, Burcea Geanina și Badea Livia la manifestarea prilejuită de 
Zilele Bibliotecii Județene Tulcea, organizată de Biblioteca Judeţeană ,,Panait 
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Cerna”, în cadrul căreia, bibliotecara Burcea Geanina a susținut comunicarea 
ştiinţifică ,,70 de ani de lectură publică în Teleorman”; 

 6 - 20 septembrie – 200 de ani de la naşterea scriitorului Nicolae Filimon – 
expoziție de carte ce cuprinde opera scriitorului şi critică literară; 

 23 septembrie – lansarea cărții – Taina scrisului – vol. I și II, autor George Roca și 
moment poetic susţinut de poeţii Claudia Voiculescu şi Florea Burtan; 

 23 septembrie – lansarea Centrului de Performanță ,,Niculae Moromete” inițiat 
de Biblioteca Județeană „Marin Preda” Teleorman - responsabil Geanina Burcea, 
bibliotecar și realizat în parteneriat cu unitățile de învățământ din județ; 

 10 octombrie – proiecția filmului Sângele/O Sangue în cadrul programului 
european CinEd – educaţie cinematografică pentru tineri și dezbatere; 

 16 - 17 octombrie – participarea unei delegații formate din Fota Viorel și Badea 
Livia la Brașov, la Conferința Internațională ,,Robotică și imprimare 3D în 
biblioteci”; 

 20 - 23 octombrie – participare la Miercurea Ciuc, la Conferinţa Națională ,,Servicii 
moderne de bibliotecă și transformarea digitală”, organizată de Asociaţia 
Naţională a Bibliotecarilor şi Bibliotecilor Publice din România şi Biblioteca 
Judeţeană „Kájoni János” din județul Harghita, în cadrul căreia bibliotecara Geanina 
Burcea a prezentat proiectul Centrul de performanţă ,,Niculae Moromete” al 
Bibliotecii Judeţene ,,Marin Preda” Teleorman. Activitatea Bibliotecii Județene 
„Marin Preda” a fost recunoscută la nivel național, astfel că, într-un cadru festiv, 
Asociația Națională a Bibliotecarilor și Bibliotecilor Publice din România a oferit 
instituției premiul Cel mai bun serviciu inovativ de bibliotecă pentru Atelierele de 
dezvoltare personală, inițiate și organizate de Biblioteca Județeană „Marin Preda” 
Teleorman. De asemenea, Biblioteca Județeană „George Barițiu” Brașov a acordat 
Bibliotecii Județene „Marin Preda” premiul MONICA ANDRIESEI pentru merite 
deosebite în activitatea de bibliotecă; 

 25 octombrie – participare la ceremonia prilejuită de sărbătorirea Zilei Armatei 
Române; 

 26 - 27 octombrie – participarea unei delegații a bibliotecii județene formată din Fota 
Viorel și Onel Daniela la București, la Conferința Națională a Managerilor 
Culturali din România; 

 29 octombrie – E carte, e film la bibliotecă – proiecție de film „Verișoara mea 
Rachel” după romanul omonim „Verișoara mea Rachel” autor - Daphne Du 
Maurier) și dezbatere, în colaborare cu Centrul socio-cultural Femina2005 din cadrul 
Casei de Cultură a municipiului Alexandria; 

 31 octombrie – participarea managerului Bibliotecii Județene „Marin Preda”, Fota 
Viorel la Călărași, la inaugurarea noului sediu al Bibliotecii Județene 
„Alexandru Odobescu” Călărași; 

 31 octombrie – participarea unei delegații a bibliotecii județene, formată din Iconaru 
Elena și Onel Daniela la vernisajul expoziției Din istoria transportului 
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teleormănean, expoziție organizată de Muzeul Județean Teleorman în colaborare cu 
Biroul Județean Teleorman al Arhivelor Naționale; 

 6 - 8 noiembrie – Proiectul național cultural de tradiție „Zilele Bibliotecii Județene 
Marin Preda” Teleorman, ediția a XXI-a. Pe parcursul celor trei zile s-au 
desfășurat peste 50 de activități cultural-artistice, cuprinzând, în prima zi: 
comunicarea științifică „Imprimarea 3D – o provocare pentru biblioteci” 
susținută de managerul Bibliotecii Județene ,,George Barițiu” Brașov - Daniel 
Nazare, lansarea volumului de proză scurtă „Răni călătoare”, autor Florin Burtan, 
lansarea cărții „Literatură de ieri, literatură de azi” scrisă de Stan V. Cristea, 
lansarea volumului de debut „Maxinne” al autorului George Băicoianu, decernarea 
premiilor revistei „Caligraf” pe anul 2019, decernarea diplomelor de excelență 
repezentanților autorităților județene și locale, cât și directorilor bibliotecilor 
județene din țară, vernisajul expozițiilor „Să citim istoria prin ziare” colecție de 
materiale documentare realizată de jurnalistul Ștefan Stan și „Autumnală” expoziție 
de grafică realizată de artistul plastic Costel Lupu, dublă lansare de carte „Tainele 
împărătești” și „111 cele mai frumoase poezii” de Elena Armenescu, lansarea 
volumului „Biografie cu Păsări” semnat de Victoria Milescu, lansarea 
cărții „Cândva în Arcadia” autor Domnița Neaga și recitalul muzical susținut de 
Ovidiu Scridon. În cea de-a doua zi au avut loc următoarele manifestări culturale: 
comunicarea „Patrimoniul cultural construit și nevoia de intervenție urgentă” 
susținută de Ștefan Nedelcuță Apope - Director Direcția Județeană pentru Cultură 

Teleorman, atelierele profesionale ale  bibliotecarilor, unde au fost expuse și 
dezbătute teme legate de activitățile desfășurate în bibliotecile publice din județ, și 
anume: „Comunicare și informare prin intermediul bibliotecii” - Geanina 
Băețica, bibliotecar; „Marin Gh. Cazacu – colaborator și donator al Bibliotecii 
Orășenești Zimnicea” - Bogdan Cotruță, bibliotecar; „Biblioteca de vacanță la 
ceas aniversar” - Marinela Rușanu, bibliotecar; „Copiii noștri talentați” - Elena 
Iconaru, bibliotecar; „Centrul de performanță Niculae Moromete” - Geanina 
Burcea, bibliotecar; acordarea diplomelor de merit bibliotecarilor din 
bibliotecilor publice teleormănene pentru: Marinela Rușanu - bibliotecar la 
Biblioteca Municipală ,,Gala Galaction” Roșiorii de Vede, Elena Fulgheci - 
bibliotecar la Biblioteca comunală Botoroaga, Doina Pleșa - bibliotecar la Biblioteca 
comunală Drăganești de Vede, Florica Neguț - bibliotecar la Biblioteca comunală 
Peretu, Ilie Vasile - bibliotecar la Biblioteca comunală Călinești și Tatiana 
Gemălescu - bibliotecar la Biblioteca comunală Tătărăștii de Jos, moment artistic 
(muzică, poezie și dans) susținut de membrii Asociației Dai o șansă Alexandria, 
prezentarea ofertei editoriale a Editurii Niculescu de către reprezentantul editurii 
Mariana Tănasie, vernisajul expoziției de pictură „Simboluri religioase” aparținând 
artistului plastic Eugenia Dumitriu, lansările de carte „Pe dealul lui Baran” de 
Dorin Radu, „Insomniile Danei” de Daniela Trandafir, „Picături de suflet” de 
Elena Căruntu și „Dimitrie Cantemir și Conștiința Unității Românilor” de col.(r) 
Viorel Ciobanu și un recital de muzică folk al artistului Ovidiu Scridon. Cea de-a 
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treia zi a manifestărilor organizate de biblioteca județeană a fost de asemenea, una 
plină de evenimente culturale și artistice, cuprinzând: vernisarea expozițiilor „155 
de ani de la înființarea CEC” - colecție de medalii, afișe și exponate aparținând 
colecționarului Teodor Săceanu, „Mașini de epocă” - colecție de mașini în 
miniatură aparținând col.(r) Liviu-Sorinel Sandu, „Carte cu autograf” - colecție de 
cărți cu autograf din patrimoniul bibliotecii și „Magia hârtiei” - lucrări 
confecționate de copii de la Palatul Copiilor, coordonați de prof. Adriana Lale, 
lansarea volumelor „Industria județului Teleorman la sfărșitul secolului XXI” 
scrisă de Paul Schiopu, „Sufletul din cuvânt” de Emilia Stroe și „Câștigat ridendo 
mores” de Gheorghe Olteanu, prezentarea Editurii Aius din Craiova și a 
revistelor Mozaicul, AntiLethe și Carmina Balcanica pe care le editează și lansarea 
volumului „Scrisul este o rugăciune” apărut la aceeași editură - autor 
Cristian Gabriel Moraru, moment folcloric prezentat de Grupul „Fluierașii” din 
Dobrotești, coordonați de instructorul Iancu Grama și desfășurarea finalei județene a 
Concursului de lectură „Bătălia cărților”; 

 13 - 15 noiembrie – participarea unei delegații a bibliotecii județene formată din Fota 
Viorel și Badea Livia la manifestarea prilejuită de Zilele Bibliotecii Județene „G. 
T. Kirileanu” Neamț, ediția 2019, organizată de Biblioteca Judeţeană din Piatra-
Neamț; 

 21 noiembrie – sesiuni de pregătire suplimentară cuprinse în cadrul Centrului de 
performanță „Niculae Moromete”, prin intermediul cărora se urmăreşte dezvoltarea 
abilităților, a facultăților intelectuale și facultăților morale ale elevilor, precum și 
desfășurarea unor activităţi plăcute şi motivante; 

 21 noiembrie – participare la cea de-a XXVI-a ediţie a Târgului Internațional de 
carte Gaudeamus, inițiat și organizat de postul public de radiodofuziune, Radio 
România; 

 26 noiembrie – 110 ani de la nașterea scriitorului Eugen Ionescu, manifestare 
culturală constând în: expoziție de carte ce a reunit volume semnate Eugen Ionescu 
precum și critică literară și comunicarea ,,Hortensia Papadat Bengescu și Eugen 
Ionescu: deficit/exces de existență. Feminin vs. masculin.” susținută de criticul 
literar Ana Dobre; 

 29 noiembrie – Marea Unire a românilor – 1 decembrie 1918, manifestare 
dedicată Zilei Naționale a României ce a cuprins expozițiile ,,Marea Unire” - 
expoziție de carte din fondul bibliotecii și ,,Unirea de la 1918” - expoziție de desene 
realizată de preșcolarii de la Grădinița cu program prelungit nr.7 Alexandria, 
comunicarea ,,Marea Unire de la 1918” susținută de prof. Ion Tăujan de la Liceul 
teoretic ,,Al. D. Ghica” Alexandria, precum și o scenetă și un moment poetic sub 
genericul ,,1 decembrie – Ziua Unirii”, prezentate de elevi sub îndrumarea prof. 
Steluța Marin de la Școala gimnazială ,,Ștefan cel Mare” Alexandria; 

 1 decembrie – participare la ceremonia militară prilejuită de sărbătorirea Zilei 
Naționale a României; 
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 3 decembrie – participare la Biblioteca Județeană ,,Dinicu Golescu” Argeș, la 
evenimentul cultural Unire-n cuget și-n simțiri – 101 ani de la Marea Unire – 
festival de carte dedicate Războiului de Reîntregire, cu autori-editori din mai multe 
zone ale României; 

 3 decembrie – Omagiu Zaharia Stancu – expoziție de carte din fondul documentar 
al bibliotecii, comunicarea ,,Viața și opera lui Zaharia Stancu” prezentată de 
bibliotecara Geanina Burcea, dar și un recital de poezie susținut de poeta Daniela 
Achim Harabagiu; 

 3 decembrie – lansarea volumului Statornicia iubirii de Rodica Topuzu Udrea; 
 6 decembrie – premierea copiilor în cadrul tradiționalului concurs județean de 

creație literară ,,Copiii noștri talentați”, ediția a XIX-a, realizată cu sprijinul 
financiar al Consiliului Județean Teleorman; 

 9 - 10 decembrie – participare la Biblioteca Națională a României, la cea de-a XXII-
a ediție a Zilelor Bibliotecii Naționale a României; 

 10 decembrie – activitate de îndrumare metodologică la Biblioteca orășenească 
„Miron Radu Paraschivescu” Zimnicea și Biblioteca comunală Pietroșani; 

 12 decembrie – lansarea cărții Constantin Titel Petrescu. Drama unui social 
democrat autentic semnată Dan Botez; 

 18 decembrie – întâlnire literară în cadrul căreia au fost prezentate primele 
încercări literare, pasiunea pentru scris și literatură, dar și cele mai recente apariții 
editoriale ale scriitorilor Florin Burtan, Ana Dobre, Nicoleta Milea, Stan V. Cristea 
și Nicolae Dina; 

 18 decembrie – debutul Centrului de performanță „Niculae Moromete” cu 
spectacolul  intitulat ,,Sărbătoare de iarnă”, ce a cuprins următoarele momente: 
,,Magia sărbătorilor de iarnă” – expoziții de grafică, pictură și felicitări; ,,Az’ noapte, 
Iisus… ” – moment poetic; ,,Merry Christmas dance” – dans modern; ,,Darul 
magilor” – teatru scurt; ,,Bucuria dansului” – dans popular; ,,Fascinația creației” – 
creație literară; ,,Colinde, colinde…” – moment muzical; Membrii Centrului de 
performanță ,,Niculae Moromete” sunt elevi de la Colegiul Naţional ,,Alexandru 
Ioan Cuza”, Colegiul Național Pedagogic „Mircea Scarlat” și Liceul Teoretic ,,Al. 
D. Ghica” Alexandria; 

 19 decembrie – Atelier de dezvoltare personală și creativitate pentru copii – 
vernisaj expoziție de tablouri sub formă de ceas „Timpul prețios al copilăriei” 
realizat în colaborare cu Cabinetul de psihologie educațională condus de psiholog 
Violeta Carmen Tapai; 

 19 decembrie – participarea unei delegații a bibliotecii județene, formată din Alexe 
Nicoleta, Iconaru Elena și Băețica Geanina la manifestarea prilejuită de decernarea 
,,Premiilor Muzeului Județean Teleorman” și vernisajul expoziției ,,30 de ani de 
la Revoluția din 1989”; 

 20 decembrie - 10 ianuarie – expoziție de carte ce marchează 30 de ani de la 
Revoluția română din 1989; 
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 Numărul de participanţi la activităţile de animaţie culturală a fost de 4.751. 
 
 23 lansări de carte în anul 2019 
 Niculae Raduslav - Artizanatul comico sedativ. Divertisment medico-sedativ 
 Viorel Ciobanu și Mircea Dogaru (coordonatori ai volumului) - Dimitrie Cantemir și 

conștiința unității românilor. Studii și articole dedicate Centenarului Marii Uniri 
 Ștefan Stan - Jurnalist în meandrele actualităţii – volumul II 
 Lia Nenciu - Clepsidră în flagrant 
 Emilia Stroe - Destin românesc (ediţia 2019)  
 Daniela Achim Harabagiu - O altă dimensiune a sentimentelor  
 George Roca - Taina scrisului – vol. I și II 
 Florin Burtan - Răni călătoare 
 Stan V. Cristea - Literatură de ieri, literatură de azi 
 George Băicoianu - Maxinne 
 Elena Armenescu - Tainele împărătești  
 Elena Armenescu - 111 cele mai frumoase poezii 
 Victoria Milescu - Biografie cu Păsări 
 Domnița Neaga - Cândva în Arcadia 
 Dorin Radu - Pe dealul lui Baran  
 Daniela Trandafir - Insomniile Danei 
 Elena Căruntu - Picături de suflet 
 Paul Schiopu - Industria județului Teleorman la sfărșitul secolului XXI 
 Emilia Stroe - Sufletul din cuvânt 
 Gheorghe Olteanu - Câștigat ridendo mores 
 Cristian Gabriel Moraru - Scrisul este o rugăciune   
 Rodica Topuzu Udrea - Statornicia iubirii   
 Dan Botez - Constantin Titel Petrescu. Drama unui social democrat autentic 

 

  Programe desfăşurate în cadrul Centrului de Formare al Bibliotecii Judeţene 
„Marin Preda” Teleorman: 
  În anul 2019, bibliotecara Geanina Burcea, în calitate de formator al bibliotecii 
județene, a organizat 5 ateliere de dezvoltare personală (,,Gând”, ,,Emoţie”, ,,Fapt”, 
,,Singur în fața prieteniei”, ,,Familia”) în cadrul acestui centru al instituției. 
 

B.3.  Analiza principalelor direcții de acțiune întreprinse 
 
Biblioteca Județeană „Marin Preda” Teleorman: 

- constituie, prelucrează, organizează, conservă și dezvoltă colecții reprezentative  
de documente, indiferent de suport; 

- coordonează activitatea bibliotecilor publice din județ; 
- gestionează şi dezvoltă colecţiile de documente de bibliotecă, asigurând accesul 

utilizatorilor, liber şi nediscriminatoriu, la serviciile de bibliotecă; 
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- urmărește crearea și întărirea deprinderilor de lectură la copii, de la vârste fragede;  
- realizează împreună cu bibliotecile publice din județ manifestări culturale adresate 

publicului larg; 
- stimulează imaginația și creativitatea la orice vârstă. 

Misiunea Bibliotecii Judeţene „Marin Preda” este: „Pro lectura”. Colecţiile 
bibliotecii sunt completate şi valorificate pentru nevoile cetăţenilor de azi şi de mâine, 
folosind formula echilibrului dintre tradiție și inovație, dintre prezent și viitor, aplicată la 
nivel de judeţ.  

Acest mesaj este în concordanță atât cu definiţia dată bibliotecii prin Legea nr. 
334/2002, Legea bibliotecilor, cât şi cu statutul conferit/susţinut prin Manifestul UNESCO 
pentru biblioteci publice (1994), din care cităm câteva pasaje întru totul relevante, 
elemente de referinţă şi prefigurare a misiunii, a direcţiilor de acţiune ale Bibliotecii 
Judeţene „Marin Preda” Teleorman: 

- „Biblioteca publică este centrul local al informării, care facilitează accesul 
utilizatorilor săi la orice fel de cunoştinţe şi informaţii.” 

- „Biblioteca publică este poarta locală spre cunoaştere, oferă indivizilor şi grupurilor 
sociale condiţiile de bază pentru învăţarea pe tot parcursul vieţii, câştigarea 
independenţei în luarea deciziilor şi dezvoltarea culturală a individului şi a 
grupurilor sociale.” 

- „Toate grupele de vârstă trebuie să găsească materiale adecvate nevoilor lor. Pe 
lângă materialele tradiţionale, colecţiile şi serviciile trebuie să includă toate tipurile 
de medii şi tehnologii moderne. Calitatea înaltă şi adecvarea la nevoile şi condiţiile 
locale sunt esenţiale. Materialele trebuie să reflecte tendinţele curente şi evoluţia 
societăţii, dar şi memoria încercărilor şi imaginaţiei umane.” 

 Așadar, biblioteca modernă nu mai este doar un loc de păstrare a cărţilor. Pentru a 
rămâne relevantă, biblioteca îşi asumă tot mai multe responsabilităţi, crează servicii noi, 
folosește tehnologii de informare şi comunicare fără de care o bibliotecă nu mai poate 
activa eficient. Cu toate acestea, cartea şi lectura indiferent de format trebuie să rămână axa 
tuturor activităţilor. 

Pentru realizarea misiunii bibliotecii este necesară susţinerea prin programe, proiecte 
şi activităţi menite a se încadra în mai multe direcţii de acţiune, dintre care unele 
referitoare la cerinţele de informare, alfabetizare, educaţie şi cultură ale unor largi categorii 
de utilizatori - reali şi potenţiali.  

Aceasta se realizează în conformitate cu unele prevederi ale Manifestului pentru 
biblioteci publice al UNESCO, încât să stea în centrul serviciilor bibliotecilor publice prin: 

- mărirea, diversificarea, consolidarea şi prelucrarea adecvată a colecţiilor de 
documente, conform cerinţelor de informare, educaţie şi cunoaştere ale membrilor 
comunităţii; 

- organizarea, conservarea şi comunicarea colecţiilor potrivit normelor 
biblioteconomice şi nevoii de satisfacere a intereselor celor mai diverse categorii de 
beneficiari;  

- crearea şi întărirea deprinderilor de lectură la copii, de la vârste fragede; 
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- susţinerea educaţiei individuale şi autodidacte, precum şi a celei instituţionale, la 
toate nivelurile şi la orice vârstă, inclusiv din perspectiva cunoaşterii pericolelor 
antisociale ce ameninţă dezvoltarea liberă şi armonioasă a persoanei; 

- stimularea imaginaţiei şi a creativităţii la orice vârstă; 
- oferirea posibilităţii de accesare şi exprimare culturală a tuturor artelor dramatice, 

susţinerea diversităţii culturale şi a tradiţiei orale; 
- continuarea proiectelor şi activităţilor de transpunere în practică a Strategiei judeţene 

de dezvoltare a bibliotecilor publice ca viabile centre de cultură şi informare; 
- facilitarea deprinderii unor abilităţi informaţionale, de operare pe calculator şi de 

navigare pe Internet atât la nivelul propriului personal, cât şi la cel al diferitelor 
categorii de utilizatori, de toate vârstele şi ocupaţiile; 

- diversificarea, modernizarea şi consolidarea dotărilor necesare şi a întregii baze 
materiale menite să asigure cadrul/suportul general al realizării tuturor acestor 
direcţii de acţiune. 
Vor continua proiectele și activitățile de transpunere în practică a strategiei județene 

de dezvoltare a bibliotecilor publice ca viabile centre de cultură și informare. Se va 
diversifica, moderniza și consolida întreaga bază materială. 
 

B.4. Proiecte realizate ca partener/coproducător  
 
Pe parcursul anului 2019, pentru satisfacerea nevoilor culturale ale comunității, dar 

și pentru diversificarea activității culturale și creşterea calităţii acesteia, Biblioteca 
Judeţeană „Marin Preda” Teleorman a desfășurat o strânsă colaborare cu instituțiile de 
cultură din țară și din județ.  

 Se remarcă, astfel, implicarea bibliotecii județene în desfășurarea următoarelor 
proiecte naționale: 

 Deschiderea celei de-a doua ediții a Parteneriatului Educațional Național, 
Prietenie… pe o… sfoară…, la care Biblioteca Județeană „Marin Preda” a aderat în 
baza protocolului încheiat în luna martie a anului 2018 cu Biblioteca Județeană 
,,George Barițiu” Brașov, dedicat promovării literaturii pentru copii și cultivării 
gustului pentru lectură a celor mai mici cititori. Proiectul s-a desfășurat pe perioada 
aprilie - iunie 2019, iar expoziția fișelor de lucru a fost pusă la dispoziția publicului 
spre vizionare începând cu 01.07.2019. Expoziția rămâne permanentă, până la 
demararea proiectului din anul următor. Parteneri în proiect sunt instituțiile de 
învățământ din Alexandria, dar și din județ; 

 Lansarea proiectului Caravana Nes(u)puselor la nivelul județului Teleorman – 
parteneriat între Biblioteca Județeană „Marin Preda” Teleorman și De Basm – 
Asociaţia Scriitorilor pentru Copii şi Adolescenţi privind derularea unui proiect 
cultural în contextul celebrării Centenarului României. Proiectul a presupus 
diseminarea volumului Nes(u)pusele – 100 de femei pentru 100 de ani de Românie 
modernă (vol.1), publicat în octombrie 2018, ce s-a desfăşurat în perioada 13-14 mai 
2019, în localităţile Botoroaga, Izvoarele, Tătărăştii de Jos şi Troianul. 
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 Lansarea ediției 2019 a concursului național de lectură Bătălia cărților, inițiat de 
Biblioteca Județeană „Octavian Goga” Cluj, derulat în perioada aprilie - noiembrie, 
în parteneriat cu bibliotecile publice și instituțiile de învățământ din județ; 

 Deschiderea celei de-a XXI-a ediții a proiectului național cultural de tradiție „Zilele 
Bibliotecii Județene Marin Preda” Teleorman. Pe parcursul celor trei zile (6-8 
noiembrie) s-au desfășurat peste 50 de activități cultural-artistice, cuprinzând, în 
prima zi: comunicarea științifică „Imprimarea 3D – o provocare pentru biblioteci” 
susținută de managerul Bibliotecii Județene ,,George Barițiu” Brașov - Daniel 
Nazare, lansarea volumului de proză scurtă „Răni călătoare”, autor Florin Burtan, 
lansarea cărții „Literatură de ieri, literatură de azi” scrisă de Stan V. Cristea, lansarea 
volumului de debut „Maxinne” al autorului George Băicoianu, decernarea premiilor 
revistei „Caligraf” pe anul 2019, decernarea diplomelor de excelență repezentanților 
autorităților județene și locale, cât și directorilor bibliotecilor județene din țară, 

vernisajul expozițiilor „Să citim istoria prin ziare” colecție de materiale documentare 
realizată de jurnalistul Ștefan Stan și „Autumnală” expoziție de grafică realizată de 
artistul plastic Costel Lupu, dublă lansare de carte „Tainele împărătești” și „111 cele 
mai frumoase poezii” de Elena Armenescu, lansarea volumului „Biografie cu 
Păsări” semnat de Victoria Milescu, lansarea cărții „Cândva în Arcadia” autor 
Domnița Neaga și recitalul muzical susținut de Ovidiu Scridon. În cea de-a doua zi 
au avut loc următoarele manifestări culturale: comunicarea „Patrimoniul cultural 
construit și nevoia de intervenție urgentă” susținută de Ștefan Nedelcuță Apope - 
Director Direcția Județeană pentru Cultură Teleorman, atelierele profesionale ale 
bibliotecarilor, unde au fost expuse și dezbătute teme legate de activitățile 
desfășurate în bibliotecile publice din județ, și anume: „Comunicare și informare 
prin intermediul bibliotecii” - Geanina Băețica, bibliotecar; „Marin Gh. Cazacu – 
colaborator și donator al Bibliotecii Orășenești Zimnicea” - Bogdan Cotruță, 
bibliotecar; „Biblioteca de vacanță la ceas aniversar” - Marinela Rușanu, bibliotecar; 
„Copiii noștri talentați” - Elena Iconaru, bibliotecar; „Centrul de performanță 
Niculae Moromete” - Geanina Burcea, bibliotecar; acordarea diplomelor de merit 
bibliotecarilor din bibliotecilor publice teleormănene pentru: Marinela Rușanu - 
bibliotecar la Biblioteca Municipală ,,Gala Galaction” Roșiorii de Vede, Elena 
Fulgheci - bibliotecar la Biblioteca comunală Botoroaga, Doina Pleșa - bibliotecar la 
Biblioteca comunală Drăganești de Vede, Florica Neguț - bibliotecar la Biblioteca 
comunală Peretu, Ilie Vasile - bibliotecar la Biblioteca comunală Călinești și Tatiana 
Gemălescu - bibliotecar la Biblioteca comunală Tătărăștii de Jos, moment artistic 
(muzică, poezie și dans) susținut de membrii Asociației Dai o șansă Alexandria, 
prezentarea ofertei editoriale a Editurii Niculescu de către reprezentantul editurii 
Mariana Tănasie, vernisajul expoziției de pictură „Simboluri religioase” aparținând 
artistului plastic Eugenia Dumitriu, lansările de carte „Pe dealul lui Baran” de Dorin 
Radu, „Insomniile Danei” de Daniela Trandafir, „Picături de suflet” de Elena 
Căruntu și „Dimitrie Cantemir și Conștiința Unității Românilor” de col.(r) Viorel 
Ciobanu și un recital de muzică folk al artistului Ovidiu Scridon. Cea de-a treia zi a 
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manifestărilor organizate de biblioteca județeană a fost de asemenea, una plină de 
evenimente culturale și artistice, cuprinzând: vernisarea expozițiilor „155 de ani de 
la înființarea CEC” - colecție de medalii, afișe și exponate aparținând colecționarului 
Teodor Săceanu, „Mașini de epocă” - colecție de mașini în miniatură aparținând 
col.(r) Liviu-Sorinel Sandu, „Carte cu autograf” - colecție de cărți cu autograf din 
patrimoniul bibliotecii și „Magia hârtiei” - lucrări confecționate de copii de la 
Palatul Copiilor, coordonați de prof. Adriana Lale, lansarea volumelor „Industria 
județului Teleorman la sfărșitul secolului XXI” scrisă de Paul Schiopu, „Sufletul din 
cuvânt” de Emilia Stroe și „Câștigat ridendo mores” de Gheorghe Olteanu, 
prezentarea Editurii Aius din Craiova și a revistelor Mozaicul, AntiLethe și Carmina 
Balcanica pe care le editează și lansarea volumului „Scrisul este o rugăciune” apărut 
la aceeași editură - autor Cristian Gabriel Moraru, moment folcloric prezentat de 
Grupul „Fluierașii” din Dobrotești, coordonați de instructorul Iancu Grama și 
desfășurarea finalei județene a Concursului de lectură „Bătălia cărților”; 

 Printre cele mai importante proiecte desfășurate la nivel județean de Biblioteca 
Județeană „Marin Preda” Teleorman, amintim: 

 Lansarea programului România citește… și noi citim! în data de 12 februarie 2019, 
cu participarea elevilor de la instituțiile de învățământ din județ;  

 Susținerea atelierului de dezvoltare personală Romeo și Julieta în cotidian! realizat 
de Biblioteca Județeană „Marin Preda” Teleorman în parteneriat cu Biblioteca 
Municipală „Gala Galaction” și Colegiul Național „Anastasescu” din Roșiorii de 
Vede în data de 28 martie 2019 cu elevi din clasa a XI-a ai Colegiului Național 
„Anastasescu”. Atelierul este un serviciu oferit utilizatorilor de către Biblioteca 
Județeană „Marin Preda” și a fost propus de filiala Teleorman a Asociației Naționale 
a Bibliotecarilor și Bibliotecilor Publice din România pentru Premiile anuale 
acordate anului 2018 de ANBPR la categoria Cele mai bune servicii inovative de 
bibliotecă;  

 Proiecții de film după cărți ecranizate Orient Express și Verișoara mea Rachel, 
precum și dezbateri, desfășurate sub genericul E carte, e film la bibliotecă în 
colaborare cu Centrul socio-cultural Femina2005 din cadrul Casei de Cultură a 
municipiului Alexandria; 

 Desfășurarea concursului județean pentru preșcolari, În lumea poveștilor, ediția a 
XI-a, sub coordonarea Consiliului Județean Teleorman; 

 Proiecții și dezbateri pe baza filmelor Tigrul albastru/Modry tygr și Sângele/O 
Sangue în cadrul programului european CinEd – educaţie cinematografică pentru 
tineri; 

 Desfășurarea celei de-a doua ediții a Clubului de vacanţă în perioada 24 iunie - 8 
septembrie. Activitățile derulate în cadrul clubului au fost variate; 

 Lansarea Centrului de Performanță ,,Niculae Moromete” ce este inițiat de 
Biblioteca Județeană „Marin Preda” Teleorman, se adresează elevilor de liceu și este 
realizat în parteneriat cu unitățile de învățământ din județ. În cadrul Centrului de 
performanță „Niculae Moromete” se desfășoară sesiuni de pregătire suplimentară, 
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prin intermediul cărora se urmăreşte dezvoltarea abilităților, a facultăților 
intelectuale și facultăților morale ale elevilor, dar și desfășurarea unor activităţi 
plăcute şi motivante; Prin activitățile pe care le desfășoară, Centrul de Performanță 
,,Niculae Moromete” se va derula și pe parcursul anului 2020; 

 Desfășurarea ediției a XIX-a a tradiționalului concurs județean de creație literară 
Copiii noștri talentați, realizat în parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean 
Teleorman, sub coordonarea Consiliului Județean Teleorman; 
 

C. ORGANIZAREA/SISTEMUL ORGANIZAȚIONAL AL INSTITUŢIEI 
 
C.1. Măsuri de organizare internă 

 
În anul 2019 au existat următoarele măsuri luate de autoritate și conducerea 

bibliotecii privind organizarea internă a instituției: 
 prin H.C.J. nr.43/29 martie 2018 a fost înființat un post de șofer M I, întrucât 

instituția nu avea prevăzut în Statul de funcții și Organigramă acest post, iar rolul 
instituției de coordonare metodologică a bibliotecilor publice din județ și 
participarea la manifestările profesionale organizate la nivel național impuneau acest 
lucru. Postul de șofer înființat în cadrul instituției a fost ocupat, iar la solicitarea 
Ordonatorului Principal de Credite (C.J.T.), titularul acestuia - Preda Dorel a fost 
transferat din 8 martie 2019 la Compartimentul Gestiune și administrativ din cadrul 
Consiliului Județean Teleorman. Prin urmare, a fost nevoie de scoaterea acestui post 
vacant la concurs, iar în perioada 12 august - 13 septembrie 2019 a avut loc 
procedura de desfășurare a concursului organizat în vederea ocupării pe perioadă 

nedeterminată a funcției contractuale de execuție vacantă de șofer I la 
Compartimentul Întreținere și deservire din cadrul Bibliotecii Județene „Marin 
Preda” Teleorman. Urmare a selecției dosarelor, a desfășurării probei scrise și a 
susținerii interviului, candidatul Luca Gheorghe a fost declarat admis pentru 
ocuparea acestui post de la data de 13 sepetembrie 2019; 

 la începutul anului 2019 s-au actualizat fişele posturilor pentru personalul care a 
cunoscut schimbări şi completări de atribuţii în cadrul diferitelor compartimente ale 
bibliotecii. De asemenea, începând cu 1 noiembrie 2019 atribuțiile de serviciu ale 
administratorului au fost preluate de către domnul Luca Gheorghe, angajat pe postul 
de șofer din luna septembrie a anului 2019, întrucât administratorul instituției, 
domnul Iordache Ionel-Pelinaș a solicitat ieșirea anticipată la pensie; 

 s-au întocmit proceduri operaţionale pentru activităţile specifice din domeniile 
financiar-contabilitate şi resurse umane; 

 Regulamentul de organizare şi funcţionare al instituției a rămas același, fiind aprobat 
de către Consiliul Județean Teleorman împreună cu Caietul de obiective prin H.C.J. 
nr. 40 din 23.02.2016. Eventuale modificări de rigoare se vor realiza în anul 2020 în 
conformitate cu posibile schimbări survenite în legislaţia privitoare la conţinutul-
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cadru al acestui document precum şi cu alte propuneri serios fundamentate ce se pot 
ivi; 

 La 1 ianuarie 2019, Regulamentul de Ordine Interioară (R.O.I.) a fost actualizat, 
acesta realizându-se în conformitate cu prevederile Regulamentului de organizare şi 
funcţionare aprobat prin H.C.J. nr.40 din 23.02.2016, Anexa 1. 

 Actuala structură organizaţională a bibliotecii, promovată prin organigramă, prin 
Statul de funcţii şi prin actualul Regulament de organizare şi funcţionare, prevede 18 
posturi dintre care 17 posturi ocupate la data de 31 decembrie 2019.  
  

C.2. Propuneri privind modificarea reglementărilor interne prin acte 
normative înaintate autorității în perioada raportată, după caz  

 
 Ca urmare a susținerii examenului de promovare de către doamna Pașa Valentina, 
organizat în data de 25.02.2019 de biblioteca județeană și conform prevederilor art. 31, 
alin. 4 din Legea 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice cu 
modificările și completările ulterioare în care se stipulează că „în situația în care nu există 
un post vacant, promovarea personalului plătit din fonduri publice în funcții, grade sau 
trepte profesionale se va face prin transformarea postului din Statul de funcții în care acesta 
este încadrat, într-unul de nivel imediat superior”, instituția a propus modificarea Statului 
de funcții în cadrul Compartimentului Animație culturală. Propunerea a fost făcută de către 
Biblioteca Județeană „Marin Preda”, Consiliului Județean Teleorman, prin adresa 
nr.521/29.05.2019.  

Aceasta a fost aprobată prin H.C.J. nr.93/27 iunie 2019, postul de bibliotecar grad 
profesional II transformându-se în bibliotecar grad profesional I. 

În anul 2019, propunerea mai sus menționată a fost singura modificare a unui act 
normativ înaintat autorității.   
 

C.3. Sinteza activității organismelor colegiale de conducere 
 
Pentru o mai bună transparență în ceea ce privește cheltuirea fondurilor alocate,  

managerul a delegat, pentru anul 2019, competențele către 3 salariați care au drept de 
semnătură privind plățile efectuate de către instituție.  

Instituția are, conform Legii bibliotecilor, Consiliu de Administrație legal 
constituit,  din care fac parte: managerul instituției – Viorel Fota, contabilul șef – Aurora 
Aurelia Nicoară și reprezentantul Consiliului Județean – Cristiana Alcea.  

Doamna Cristiana Alcea, consilier județean, a fost numită membru în Consiliul 
de Administrație al bibliotecii județene în baza Hotărârii nr.165/31.10.2016 a Consiliului 
Județean Teleorman. Consiliul de administrație s-a întrunit o dată în luna ianuarie 2019, 
abordând probleme privind bugetul instituției, modificările propuse în Statul de funcții și 
Organigrama instituției pentru anul 2019, precum și planificarea, respectiv, realizarea 
activităților culturale. Urmează ca în anul 2020, după desfășurarea alegerilor locale și 
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constituirea noii structuri a Consiliului Județean să se solicite un nou reprezentat al 
Ordonatorului Principal de Credite.  

Consiliul științific al bibliotecii, compus din bibliotecarele Nicoleta Alexe, Geanina 
Băețica, Diana Popescu, Elena Iconaru, Valentina Pașa, Sanda Cârstea, Geanina Burcea, 
Mihăița Iancu, Livia Badea și Daniela Onel, s-a întrunit ori de câte ori a fost necesar, 
(minimum o dată pe trimestru) discutând teme și venind cu soluții în domeniul cercetării 
ştiinţifice, al activităţilor culturale (expunând spre aprobare managerului, Planul minimal 
de acțiuni culturale pe anul 2019) precum și pentru dezvoltarea colecţiilor (achiziția de 
carte diversă fiind realizată în funcție de solicitările utilizatorilor). 

Nu mai sunt necesități de modificare a actualelor limite de competențe în cadrul 
conducerii instituției.  

 
C.4. Dinamica și evoluția resurselor umane ale instituției (fluctuație, cursuri, 

evaluare, promovare, motivare/sancționare) 
 

  Pentru perfecţionarea continuă a conducerii și a personalului au avut loc în 
anul 2019: 

    - întâlniri profesionale, astfel:  
 27 februarie – atelier profesional în cadrul filialei Teleorman a Asociației 

Naționale a Bibliotecarilor și Bibliotecilor Publice din România (ANBPR), adresat 
bibliotecarilor din bibliotecile publice teleormănene; 

 19 aprilie – schimb de experiență profesională la Biblioteca Judeţeană „Ion 
Minulescu” Olt; 

 23 aprilie – cu prilejul Zilei bibliotecarului din România a avut loc atelierul 
profesional al bibliotecarilor din bibliotecile publice teleormănene, în cadrul 
căruia au fost susținute prezentările „Ziua Internațională a Cărții și a Dreptului 
de Autor – Cărți aniversate în 2019” - Geanina Băețica, bibliotecar, „Despre noi, 
bibliotecarii” - Florica Neguț, bibliotecar și „Anul Cărții – 2019 – Cartea anului” 
- Geanina Burcea, bibliotecar; 

 2 august – participare la inaugurarea noului sediu al Bibliotecii Județene „Vasile 
Voiculescu” din Buzău; 

 4 septembrie – participare la Biblioteca Națională a României, la un prim eveniment 
în cadrul seriei „Întâlnirile profesionale ale Bibliotecii Naționale”, pe tema Inovație 
în serviciile de bibliotecă; 

 26 - 27 octombrie – participare la Conferința Națională a Managerilor Culturali 
din România; 

 31 octombrie – participare la inaugurarea noului sediu al Bibliotecii Județene 
„Alexandru Odobescu” Călărași; 

 21 noiembrie – participare la cea de-a XXVI-a ediţie a Târgului Internațional de 
carte Gaudeamus, inițiat și organizat de postul public de radiodofuziune, Radio 
România; 
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 6 - 8 noiembrie – cu prilejul Zilelor Bibliotecii Județene „Marin Preda” a avut loc 
atelierul profesional al bibliotecarilor, unde au fost expuse și dezbătute teme legate 
de activitățile desfășurate în bibliotecile publice teleormănene: „Comunicare și 
informare prin intermediul bibliotecii” - Geanina Băețica, bibliotecar; „Marin 
Gh. Cazacu – colaborator și donator al Bibliotecii Orășenești Zimnicea” - 
Bogdan Cotruță, bibliotecar; „Biblioteca de vacanță la ceas aniversar” - Marinela 
Rușanu, bibliotecar; „Copiii noștri talentați” - Elena Iconaru, bibliotecar; „Centrul 
de performanță Niculae Moromete” - Geanina Burcea, bibliotecar; 

 S-au desfășurat 5 întâlniri metodice pe zone (Alexandria, Roșiorii de Vede, Lița, 
Zimnicea și Videle); 
La programele de perfecționare organizate de ,,ACEF” București (Asociația 

Profesională a  Formării, Standardizării și Evaluării Competențelor) au participat:  
Viorel Fota, manager – a absolvit programul de perfecționare ,,Comunicare 

interinstituțională, relații publice și managementul conflictelor’’ (15-22.09); 
Aurora Aurelia Nicoară, contabil șef – a absolvit programul de perfecționare 

,,Salarizarea personalului bugetar în anul 2019. Legislația muncii și a asigurărilor 
sociale pentru sectorul bugetar’’ (04-11.08); 

Livia Badea, bibliotecar – a absolvit programul de perfecționare ,,Comunicare 
interinstituțională, relații publice și managementul confictelor’’ (21-28.07); 

De asemenea, Daniela Onel, bibliotecar a participat în perioada 26-27 martie 2019 la 
cursul ,,Regulament general pentru protecția datelor (GDPR) – EU 2016/679’’, 
organizat de Consulting Media CVL și desfășurat la sediul Consiliului Județean 
Teleorman, iar în perioada 17-28 iunie 2019 a participat la programul de ,,Specializare în 
ocupația de bibliotecar’’ (studii superioare)  – Modulul I, organizat de Centrul de 
Formare şi Dezvoltare Profesională al ANBPR. 

 Promovarea și evaluarea personalului  
Întreg personalul a obținut în 2019 calificativul „foarte bine”, neexistând sancțiuni 

disciplinare. Așa cum am propus în Raportul de activitate pe anul 2018, în anul 2019, una 
dintre bibliotecare a promovat în grad profesional, conform legislației în vigoare: Valentina 
Pașa – din bibliotecar S II în S I. Aceasta s-a realizat prin modificarea Statului de funcții la 
Compartimentul Animație culturală.  

Pentru perioada 2020-2021, propun specializarea bibliotecarilor (aparatului de 
specialitate) de la Biblioteca Judeţeană ,,Marin Preda”, astfel:  

 Un bibliotecar va participa la programul de formare profesională Specializare în 
ocupația de bibliotecar – Modulul II; 1 modul, 90 ore; 

 Un bibliotecar va participa la programul de formare profesională pentru ocupaţia de 
Manager de proiect; 1 modul, 122 de ore;  

 Un bibliotecar va participa la programul de formare profesională Pagină Web; 1 
modul, 80 de ore. 
De asemenea, se va ţine cont de oferta de cursuri noi organizate de Centrul de 

Perfecționare în Cultură Bucureşti, precum și de Centrul de Formare şi Dezvoltare 
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Profesională al ANBPR, şi se vor analiza necesitatea şi posibilităţile de participare ale 
bibliotecarilor la aceste programe de perfecţionare, în limitele bugetare prevăzute. 

Conducerea instituției va participa, de asemenea, la o serie de programe și cursuri 
de perfecționare: 

 Managerul instituției va participa anual conform dispozițiilor legale în vigoare la 
programe de formare profesională privind Managementul în instituții de cultură; 

 Contabilul șef va participa la un program de formare profesională pentru Directori 
economici, contabili şi economişti din instituţiile de cultură. 
Aparatul administrativ va participa, de asemenea, la cursuri de instruire ori de câte 

ori va fi necesar. 
 
C.5. Măsuri luate pentru gestionarea patrimoniului instituției, 

îmbunătăţiri/refuncționalizări ale spaţiilor 
 
 Spațiile existente la subsolul, parterul și etajul instituției au rămas cu aceeași 

destinație (conform proiectului de management).  
Clădirea de 1803 m2, cuprinzând subsol, parter și etaj, se află în stare bună de    

funcționare. Sunt necesare totuși, reparații la subsolul clădirii. O decizie în acest sens se va 
lua împreună cu Ordonatorul Principal de Credite.  

Pe parcursul actualului contract de management, început la 1 mai 2016 s-au realizat 
următoarele: 

- în anul 2016 au fost achiziționate mai multe bunuri pentru desfășurarea 
corespunzătoare a activității instituției, respectiv: rafturi pentru cărți, centrala 
termică, mocheta ignifugă, trei aparate de aer condiționat, poarta de acces din curtea 
interioară, precum și un aparat foto și un sistem audio; 

- în anul 2017 s-au înlocuit ferestrele existente pe fațada instituției de la etaj, având în 
vedere starea avansată de degradare a acestora și a suportului pe care erau amplasate, 
cu o vechime de peste 40 de ani. Astfel, s-a impuns înlocuirea acestora, de urgență, 
cu altele noi. Înlocuirea ferestrelor a avut rolul de a izola termic, întrucât geamul 
termopan are un rol major atât în cazul stopării pierderilor de căldură, cât și al 
efectului de seră din instituție. Înlocuirea ferestrelor a impus și înlocuirea jaluzelelor 
verticale existente, degradate. Astfel, pentru a proteja sala de lectură a instituției de 
razele soarelui și totodată, pentru a decora ferestrele, au fost achiziționate jaluzele 
verticale textile. În luna decembrie 2017, s-a obținut un nou Certificat energetic. Din 
pricina temperaturilor din ce în ce mai ridicate din perioada verii, au fost 
achiziționate trei aparate de aer condiționat pentru instituție. Au fost realizate 
reparații la instalația sanitară și electrică pentru a se asigura funcționarea instalațiilor 
electrice și sanitare, indispensabile în cadrul instituției (s-au înlocuit becurile și 
tuburile neon și au fost efectuate verificări, înlocuiri și reparații întrerupătoarelor și 
prizelor existente). Amenajarea curții interioare pentru derularea noului serviciu 
“Biblioteca în aer liber”, proiect propus pentru inaugurare în anul 2018, a presupus o 
investiție de 26.041,02 lei. S-au efectuat, astfel, lucrări de reparații, tencuieli, 
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zugrăveli și lucrări de modernizare, zona din curte fiind pavată cu dale de beton, 
montându-se gresie, acolo unde a fost necesar. De asemenea, au fost achiziționate 
mijloacele necesare desfășurării proiectului (mese, scaune, umbrele, masă de tenis, 
șah, rummy, etc.); 

- în anul 2018 s-au definitivat lucrările de reparații și de modernizare a spațiului din 
curtea interioară a instituției, ce au presupus o investiție de 7.998 lei. De asemenea, 
s-au achiziționat suporturi și ghivece cu flori în sumă de 697 lei, precum și 2 bannere 
în valoare de 936 lei. Modernizarea spațiului existent și achiziționarea mijloacelor 
necesare desfășurării activităților culturale în aer liber, a făcut ca la data de 23 aprilie 
să fie inaugurat noul serviciu ,,Biblioteca în aer liber”. Tot în anul 2018 au fost 
achiziționate 40 de scaune, strict necesare desfășurării activităților culturale în Sala 
de lectură a instituției; 

- în anul 2019 au fost efectuate lucrări de reparații exterioare și de zugrăvit a clădirii 
instituției în valoare de 9.999 lei. De asemenea, a fost înlocuită caseta cu denumirea 
instituției la exteriorul clădirii prin achiziționarea unei firme luminoase în valoare de 
2.450 lei. Totodată s-au achiziționat pentru desfășurarea activităților culturale două 
microfoane în sumă de 130 lei, patru vitrine necesare expunerii obiectelor din 
expoziții în valoare de 6.995 lei și un roll-up în valoare de 720 lei. Pentru 
diversificarea activităților culturale în aer liber au fost achiziționate diferite jocuri 
pentru copii, mese, scaune și perne în valoare de 887 lei. Pentru desfășurarea 
activităților curente ale angajaților, s-au achiziționat de asemenea, o imprimantă 

multifuncțională în sumă de 2.430 lei, două monitoare și două unități centrale de 
calculator în sumă de 760 lei, respectiv 4.720 lei. 
 
C.6. Măsuri luate în urma controalelor, verificării/auditării din partea 

autorității sau a altor organisme de control în perioada raportată 
 
Instituția a fost controlată de către Inspectoratul pentru Situații de Urgență 

Teleorman în data de 05.02.2018 prin care s-a luat act de către I.S.U. Teleorman că „acest 
spațiu funcționează fără Autorizația de securitate la incendiu”, dar au fost dispuse și o serie 
de măsuri ce au fost remediate. De asemenea, în data de 8.02.2019 biblioteca județeană a 
fost verificată cu privire la respectarea legislației în domeniul apărării împotriva 
incendiilor. 

În urma modificării legislației din vara anului 2018, s-a trasat drept sarcină, 
obținerea Avizului de securitate la incendiu, urmând ca ulterior să fie realizate lucrările 
necesare obținerii Autorizației de securitate la incendiu. 

Astfel, pentru realizarea acestui obiectiv, în temeiul Legii nr. 98/2016 privind 
achizițiile publice și H.G.395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 
prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din 
Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice, s-a încheiat Contractul de prestări servicii 
nr.690/25.07.2018 între Daniel Constantin Foarță – Birou Individual de Arhitectură, cu 
sediul în București, reprezentată prin titular arh. Daniel Constantin Foarță, în calitate de 
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Prestator, pe de o parte și Biblioteca Județeană „Marin Preda” Teleorman, în calitate de 
Beneficiar, pe de altă parte. 

Obiectul principal al contractului l-a reprezentat Documentația tehnică în faza 
Proiect tehnic cf. HG 907/2016 și L50/1991 pentru întocmirea Documentației pentru 
lucrări C+M de amenajări interioare, necesare conformării spațiului Bibliotecii Județene 
„Marin Preda” Teleorman la securitatea la incendiu. 

Documentația a cuprins: 
- expertiza tehnică pentru intervenții la clădiri existente; 
- auditul energetic al spațiului (părții de clădire ocupată) pentru intervenții la clădiri 

existente; 
- documentația desenată de execuție construcții la nivel de Pth (+DTAC) – intervenții 

de recompartimentări, placări RF și sporirea performanței energetice a spațiului; 
- preluarea și actualizarea planurilor de instalații termice, sanitare și electrice curenți 

tari, optimizare/conformare propusă, precum și planurile de instalații electrice 
curenți slabi/detecție/alarmare/avertizare, propunere; 

- preluare și actualizare Scenariu de Securitate la Incendiu; 
- preluare și actualizare memorii tehnice pe specialități la nivel de Pth (+DTAC); 
- caietele de sarcini tehnice pentru lucrările suplimentare necesare amenajării și 

reconformării la SI, precum și caietele de sarcini pentru cantitățile de lucrări și 
devizele de referință (la nivelul fazei Pth); 

- formatul electronic pentru atribuirea execuției prin licitație/selecție de oferte, după 
caz; 

- verificarea proiectului cu viza expertului tehnic. 
Din cauza modificărilor existente în proiect, derularea Contractului de prestări 

servicii nr.690/25.07.2018 s-a prelungit și în anul 2019, în baza acestuia, obținându-se 
în data de 28.10.2019 sub Nr.66/19/SU-TR, Avizul de securitate la incendiu.  
 
 

D. SITUAȚIA ECONOMICO-FINANCIARĂ A INSTITUȚIEI 
 

D.1. Analiza datelor financiare din proiectul de management corelat cu bilanțul 
contabil al perioadei raportate 
 
 Principalele activităţi desfăşurate în cadrul Compartimentului Financiar-  
Contabil pe anul 2019 au cuprins: 

 angajarea, ordonanţarea şi efectuarea plăţilor care s-au făcut numai în baza  
legală pentru respectiva cheltuială. Toate documentele au fost supuse controlului financiar 
preventiv intern, neexistând nici un refuz de viză privind CFP intern; 

 respectarea prevederilor legale privind procedurile de angajare, lichidare, 
ordonanţare şi plată a cheltuielilor, controlul cheltuirii acestora, contabilizarea şi raportarea 
lor; 

 s-a întocmit un număr de 381 de ordine de plată;   
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 transmiterea situaţiilor financiare trimestriale (bilanţul contabil, balanța de  
verificare, contul de rezultat patrimonial, fluxurile de trezorerie, detalierea cheltuielilor, 
situaţia activelor şi a datoriilor, situaţia plăţilor restante, a creanţelor, situaţia activelor 
corporale, situaţia stocurilor, nota explicativă); 

 monitorizarea lunară a cheltuielilor de personal, întocmirea statelor de plată  
pentru salarii, întocmirea declaraţiilor privind efectuarea viramentelor către bugetul de stat 
și bugetul asigurărilor sociale; 

 consemnarea operaţiunilor economico-financiare în momentul efectuării lor în  
documente justificative pe baza cărora s-au făcut înregistrări în jurnale, fişe şi alte 
documente contabile, conturi sintetice şi analitice, în conformitate cu regulile stabilite 
pentru forma de înregistrare în contabilitate „maestru-şah”; 

 realizarea asigurării ritmice, în condiţii concurenţiale de stabilire a preţurilor şi  
în limita creditelor bugetare deschise şi aprobate, a bazei tehnico-materiale şi financiare 
necesare desfăşurării normale a activităţii curente a instituţiei; 

 inventarierea patrimoniului instituţiei ce are ca scop stabilirea situaţiei reale a  
tuturor elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii, a bunurilor şi 
valorilor deţinute, oferind o imagine fidelă a poziţiei financiare şi a performanţei entităţii 
pentru respectivul exerciţiu financiar; 

 implementarea sistemului de control intern managerial în cadrul instituției; 
De menționat faptul că achiziția de bunuri și servicii s-a realizat în proporție de 98% 

în baza Legii Nr.98 din luna mai 2016, modificată prin O.U.G. nr. 80/2016, a Legilor nr. 
243/2016, 80/2017, 111/2017 și a O.U.G. nr. 107/2017 și 45/2018 privind achizițiile 
publice prin SICAP (Sistemul Informatic colaborativ pentru mediu performant de 
desfășurare al achizițiilor publice), platforma publică de achiziții publice care înlocuiește 
SEAP.  
  Biblioteca Județeană „Marin Preda” este finanțată integral de la bugetul 
Consiliului Județean Teleorman. Ea poate fi finanțată și de către alte persoane juridice de 
drept public sau privat, precum și de persoane fizice prin donații și sponsorizări. De 
asemenea, biblioteca poate fi finanțată, conform legislației, și de către Consiliul Local al 
municipiului Alexandria. 

Sub formă de donații, instituția a primit în anul 2019 un număr de 771 volume în 
valoare de 20.837,23 lei, ce au intrat în gestiunea bibliotecii.  

Din totalul de 2.077 cărți intrate în gestiunea bibliotecii, un număr de 221 de 
volume în valoare de 12.950,12 lei au fost donate de către Ambasada SUA bibliotecii 
județene. 

Bugetul instituției în 2019 a fost de 2.336.000 lei, din care:  
 pentru cheltuieli de personal    1.025.000 lei 
 pentru bunuri şi servicii        286.000 lei 
 pentru cheltuieli de capital    1.025.000 lei 

Plăţile efectuate în anul 2019 au fost următoarele: 
 Cheltuieli de personal, în valoare de 948.405 lei, cuprinzând: 



 
 

52 

 Cheltuieli salariale în bani  din care:   904.552 lei 
Salarii de bază ale personalului     839.852 lei  
Indemnizații de delegare                      4.468 lei 
Indemnizație de hrană        60.232 lei 
 Cheltuieli salariale în natură             23.600 lei 

Vouchere de vacanță                   23.600 lei 
 Contribuții                                20.253 lei 

Contribuția asiguratorie pentru muncă                      20.253 lei 
 Bunuri şi servicii, în valoare de 284.821 lei, plățile efectuate fiind pentru: 
Furnituri de birou                     6.995 lei 
Materiale pentru curățenie                   6.991 lei 
Încălzit, iluminat și forță motrică                           39.987 lei  
Apă, canal și salubritate            5.994 lei 
Carburanți și lubrifianți             9.992 lei 
Piese de schimb                 2.997 lei 
Poștă, telecomunicații, radio, TV, internet          4.955 lei 
Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional              48.000 lei 
Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare         8.996 lei 
Reparații curente               9.999 lei 
Alte obiecte de inventar                18.997 lei 
Deplasări interne, detașări, transferări                         12.145 lei 
Cărţi şi publicaţii                            38.996 lei 
Consultanță și expertiză           33.786 lei 
Pregătire profesională                         3.000 lei 
Alte cheltuieli cu bunuri și servicii                         32.991 lei 
 Cheltuieli de capital, în valoare de 24.990 lei, reprezentând 30 licențe pentru 

utilizatorii Programului TinREAD. 
Plățile totale ale instituției au fost în valoare de 1.258.216 lei. 
Privind cheltuielile de personal execuția bugetară s-a realizat în proporție de 

92,53%, iar la bunuri și servicii execuția a fost de 99,59%. 
În 2019 nu s-au încheiat convenții de muncă și nici convenții/contracte în baza 

legilor speciale. 
Din analiza comparativă a cheltuielilor rezultă: 

a) Cheltuielile de personal nete au crescut în anul 2019 la suma de 948.405 lei,  
comparativ cu anul 2018, când acestea au fost de 801.010 lei. Acest lucru se datorează 
următoarelor: 
- începând cu 1 ianuarie 2019 s-a aplicat majorarea salariilor de bază a personalului 
contractual, conform art.38, alin. 4 din Legea 153/2017;  
- de la 1 ianuarie 2019 s-a acordat indemnizația de hrană salariaților, conform art. 18 din 
Legea 153/2017; 
- din 1 iulie 2019 a avut loc o promovare în grad profesional (un post de bibliotecar SII a 
fost transformat în bibliotecar SI);  
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- începând cu 21 septembrie 2019 a fost ocupat prin concurs postul vacant de șofer I din 
cadrul Compartimentului Întreținere și deservire. 

b) Cheltuielile pentru bunuri și servicii au fost mai mari în anul 2019, în valoare de 
284.821 lei, comparativ cu anul 2018, când acestea au fost de 184.248 lei; Aceasta se 
datorează în special, creșterilor la articolele: 

- Consultanță și expertiză (33.786 lei în anul 2019 comparativ cu 2018 când nu au 
existat fonduri); 

- Încălzit, iluminat și forță motrică (39.987 lei în 2019, față de 17.999 lei în 2018); 
- Alte obiecte de inventar (18.997 lei în 2019, față de 9.974 lei în 2018); 
- Cărți și publicații (32.996 lei în 2019, față de 23.973 lei în 2018); 
- Alte cheltuieli cu bunuri și servicii (32.991 lei în 2019, față de 20.998 lei în 2018). 
c) La capitolul cheltuieli de capital, instituția a beneficiat de suma de 1.025.000 lei, 

dintre care 1.000.000 lei sumă necesară pentru efectuarea unor lucrări de amenajare a 
spațiului bibliotecii în vederea obținerii Autorizației de securitate la incendiu, precum și 
suma de 25.000 lei necesară achiziționării a 30 licențe pentru utilizatorii programului 
TinREAD. Suma de 1.000.000 lei nu a fost utilizată, neexistând încă cadrul necesar 
efectuării licitațiilor pentru realizarea lucrărilor respective, obținându-se până în acest 
moment doar Avizul de securitate la incendiu. Suma de 24.990 lei a fost folosită pentru 
achiziționarea licențelor mai sus menționate. 

Din analiza gradului de acoperire din venituri proprii/surse atrase a cheltuielilor 
instituției, rezultă că s-au atras prin donații un număr de 771 cărți în valoare de 20.837 lei 
și un telefon mobil în valoare de 1.549 lei. Suma totală a donațiilor în anul 2019 a fost în 
valoare de 22.386 lei. 

Proiectele și acțiunile de animație culturală au fost susținute majoritatea cu 
alocarea de resurse financiare modice, cuprinse între 50 lei și 150 lei/acțiune. Totalul sumei 
alocate pentru realizarea evenimentelor culturale a fost de 32.991 lei în anul 2019, față de 
20.998 lei în anul 2018, plățile realizându-se din articolul Alte cheltuieli cu bunuri și 
servicii. Acțiunile majore care au necesitat alocarea unor sume mai mari au fost: 

- Proiectul național Zilele Bibliotecii Județene Marin Preda (6-8 noiembrie 2019) cu 
implicarea și aportul financiar al Consiliului Județean Teleorman, personal al 
domnului Președinte Ionel-Dănuț Cristescu, prezent la eveniment și cu 
participarea Primăriei municipiului Alexandria, Asociației Naționale a 
Bibliotecarilor și Bibliotecilor Publice din România (ANBPR), Centrului Județean 
de Conservare și Promovare a Culturii Tradiționale Teleorman, Direcției Județene 
pentru Cultură Teleorman, Muzeului Județean Teleorman, Direcției pentru Cultură, 
Educație, Creație și Sport Roșiorii de Vede precum și a Bibliotecilor Județene 
,,Dinicu Golescu” Argeș, ,,George Barițiu” Brașov, ,,Panait Istrati” Brăila, 
,,Alexandru Odobescu” Călărași, ,,G. T. Kirileanu” Neamț și ,,Panait Cerna” Tulcea. 
Suma utilizată pentru desfășurarea evenimentului a fost de 17.000 lei.  

- Ziua Bibliotecarului din România (23 aprilie 2019) pentru care s-a alocat suma de 
1.700 lei. 
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Menționăm de asemenea, contribuția și aportul Consiliului Județean la 
desfășurarea concursurilor județene de creație literară Copiii noștri talentați și În lumea 
poveștilor, care s-au bucurat de un real succes. Sumele alocate pentru derularea 
concursurilor În lumea poveștilor și Copiii noștri talentați a fost de 3.650 lei, respectiv 
2.800 lei. Câștigătorii au fost premiați de președintele Consiliului Județean Teleorman 
– Ionel-Dănuț Cristescu și de doamna Eugenia Ionescu - reprezentant al Consiliului 
Județean.Totodată, a fost alocată suma de 2.000 lei pentru desfășurarea activităților din 
cadrul proiectului Clubul de vacanță. 

Din analiza gradului de creștere a surselor atrase/veniturilor proprii în totalul 
veniturilor observăm că Biblioteca Județeană „Marin Preda” funcționează prin finanțare 
majoritar integrală de la bugetul județului Teleorman, sursele atrase fiind de numai 0,96%.  

Din analiza ponderii cheltuielilor de capital din bugetul total se evidențiază că plata 
netă, care a fost de 24.990 lei reprezintă 1,07% din acesta. 
 Din analiza gradului de acoperire a salariilor din subvenție/alocație se remarcă astfel: 
ponderea cheltuielilor efectuate în cadrul raporturilor contractuale, altele decât contractele 
de muncă (drepturi de autor, contracte și convenții civile) – 0%. 

Din analiza cheltuielilor pe beneficiar se observă că totalul donațiilor primite de 
instituție și intrate în gestiune este în valoare de 22.386 lei. 

Ponderea cheltuielilor pe beneficiar în anul 2019 (valoarea donațiilor/total 
cheltuieli/instituție) din subvenție este de 1,78%, iar din venituri proprii 0%.  
 
      D.2. Evoluția valorii indicatorilor de performanță în perioada raportată, 
conform criteriilor de performanță ale instituției  
 

La data de 31 decembrie 2019, instituția avea 17 angajați din care personal de 
specialitate în număr de 11 (zece bibliotecari și un mânuitor carte).  
 

 
Personalul bibliotecii 

la 31.12.2019 
 

Indicator de 
performanță  

„Marin Preda” 

Indicator de 
performanţă pentru 
biblioteci judeţene 

Personal la 1.000 de 
loc. 

0,31 
0,21 specialitate (2019) 

0,36 

Nr. loc./personal 
specialitate 

4.593 4.817 

 
Cu toate că indicatorul privind numărul de personal/1.000 loc. se apropie de media 

națională, din tabel rezultă că ar mai fi necesară angajarea a doi salariați. 
Indicatori de performanță realizați de Biblioteca Județeană „Marin Preda” în 

perioada analizată (2019): 
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Conform ultimelor date statistice obținute de la Direcția Județeană de Statistică 
Teleorman, populația Alexandriei era de 50.524 locuitori, iar populația județului 
Teleorman de 368.713 locuitori. Pe baza acestor date, au fost realizați următorii indicatori: 

1. Număr de documente achiziționate per populația țintă = Total documente 
achiziționate/Populația țintă 
1.354 doc./50.524 locuitori = 2,68% - 2019 

2. Vizite la bibliotecă per utilizator activ  = Total vizite/Utilizatori activi  
175 vizitatori X 252 zile lucrate/11.101 utilizatori activi = 3,97 vizite/an/utilizator  
activ - 2019 

3. Indicator de lectură sau de consultare (Documente împrumutate per 
utilizator activ) = Număr documente difuzate (împrumutate)/Număr de 
utilizatori activi 
38.735 doc. împrumutate per an/11.101 utilizatori activi = 3,49 
documente/utilizator - 2019 

4. Utilizatori înscriși ca % din populația țintă = Număr utilizatori 
înscriși/Populația țintă 
1.246 utilizatori înscriși/50.524 locuitori  = 2,47% - 2019 

5. Număr de documente achiziționate per utilizator activ = Total documente 
achiziționate/Număr utilizatori activi 
1.354 doc./11.101 utilizatori activi = 0,09 documente/utilizator - 2019 

6. Vizite la bibliotecă per capita = Total vizite/Populația țintă 
              175 vizitatori X 252 zile lucrate/50.524 locuitori  = 0,87 vizite - 2019 

7. Indicator de frecvență = Totalul frecvenței/Numărul de zile lucrate 
44.100 vizite/252 zile lucrătoare = 175 utilizatori/zi - 2019 

8. Indicator de dotare (înzestrare cu carte) = Numărul total de documente în 
     colecții/Populația țintă 
     157.837 documente/50.524 locuitori = 3,12 cărți/locuitor – 2019 
 
În anul 2019 s-au realizat în procent de 100% cele 4 puncte prevăzute în Planul de 

acțiuni al instituției pentru realizarea obiectivelor cuprinse în Programul de 
guvernare 2018-2020, astfel: 

1) Dezvoltarea unui mecanism consultativ în domeniul culturii – Ziua 
Bibliotecarului din România – consfătuire profesională cu bibliotecarii din bibliotecile 
publice din județ (23.04.2019); Bibliotecile publice – teritorii ale cunoașterii și memoriei 
colective - ediția de primăvară a Conferinței Asociației Naționale a Bibliotecarilor și 
Bibliotecilor Publice din România (ANBPR) - (Sibiu – 23-25.05.2019); Servicii moderne 
de bibliotecă și transformarea digitală - ediția de toamnă a Conferinței Asociației 
Naționale a Bibliotecarilor și Bibliotecilor Publice din România (ANBPR) - (Miercurea 
Ciuc – 20-23.10.2019); Zilele Bibliotecii Județene „Marin Preda” - întâlniri și ateliere 
profesionale cu bibliotecarii din țară și din județ: „Imprimarea 3D – o provocare pentru 
biblioteci”; „Comunicare și informare prin intermediul bibliotecii”; „Marin Gh. Cazacu – 
colaborator și donator al Bibliotecii Orășenești Zimnicea”; „Biblioteca de vacanță la ceas 
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aniversar”; „Copiii noștri talentați”; „Centrul de performanță Niculae Moromete” (06-
08.11.2019); Consfătuiri profesionale organizate la nivel național: Tu ce-ai făcut astăzi? 
(Slobozia – 30.01.2019); Bibliotecile – spații publice europene (Râmnicu Vâlcea – 03-
04.04.2019); Bătălia cărților – finala națională a ediției 2018 (Cluj Napoca – 04.04.2019); 
Inovație în serviciile de bibliotecă (București – Biblioteca Națională a României – 
04.09.2019); Zilele Bibliotecii Județene Tulcea (Tulcea – 25-29.09.2019); Robotică şi 
imprimare 3D în biblioteci (Brașov – 16-17.10.2019); Zilele Bibliotecii Județene Neamț 
(Piatra Neamț – 13-15.11.2019); Zilele Bibliotecii Naționale a României (București – 
Biblioteca Națională a României – 09-10.12.2019). 

2) Parteneriat public-privat în domeniul culturii – Caravana Nes(u)puselor 
(Botoroaga, Izvoarele, Tătărăștii de Jos, Troianul – 14-15.05.2019); Edituri naționale – 
prezentări ale ofertelor editoriale - participare la a XIV-a ediție a Salonului Internațional 
de Carte BOOKFEST 2019(30.05.2019); Atelier de dezvoltare personală şi creativitate 
pentru copii – în colaborare cu Cabinetul de psihologie educațională condus de psiholog 
Violeta Carmen Tapai (04.06.2019); Edituri naționale – prezentări ale ofertelor editoriale 
în cadrul Zilelor Bibliotecii Județene ,,Marin Preda” (06-08.11.2019); Edituri naționale – 
prezentări ale ofertelor editoriale - participare la a XXVI-a ediție a Târgului internațional 
de carte GAUDEAMUS (21-22.11.2019); Atelier de dezvoltare personală şi creativitate 
pentru copii – în colaborare cu Cabinetul de psihologie educațională condus de psiholog 
Violeta Carmen Tapai (19.12.2019). 

3) Program de susținere a investițiilor în infrastructura culturală – Actualizarea 
colecțiilor de documente ale bibliotecii; Folosirea sistemului integrat de bibliotecă 
TinRead; Acordarea de asistență metodologică bibliotecilor publice din județ și 
promovarea activităților culturale ale acestora; Statistica de bibliotecă – imaginea 
activității unei biblioteci (27.02.2019); Monitorizarea sustenabilității programului 
Biblionet în județ. 

4) Dezvoltarea educației artistice și culturale la nivelul învățământului 
preuniversitar  – Artizanatul comico sedativ. Divertisment medico-sedativ (10.01.2019); 
Ziua Culturii Naționale (15-16.01.2019); 160 de ani de la Mica Unire (23.01.2019); 
Dimitrie Cantemir și conștiința unității românilor. Studii și articole dedicate Centenarului 
Marii Uniri (05.02.2019); România citește… și noi citim! (12.02.2019, 07.05.2019, 
08.08.2019,19.09.2019); De ziua ta, femeie! (01-08.03.2019); Ziua Internațională a Poeziei 
(21.03.2019); Ziua Internațională a Teatrului (27.03.2019); Romeo și Julieta în cotidian! 
(28.03.2019); Simbioză între om și natură (03.04.2019); E carte, e film la bibliotecă 
(09.04.2019); Școala altfel… (15-19.04.2019,14-18.10.2019); Gheorghe Olteanu – 85 de 
ani (18.04.2019); 9 Mai – zi cu triplă semnificaţie (09.05.2019); În lumea poveștilor 
(23.05.2019); Ziua Mondială fără Tutun (31.05.2019); Artiştii plastici la bibliotecă 
(04.06.2019); CinEd – program de educație cinematografică pentru tineri (06.06.2019); 
Eminesciana – ,,Mai am un singur dor…”(13.06.2019); Jurnalist în meandrele actualităţii 
(14.06.2019); Clubul de vacanță – activități diverse pentru copii (ateliere de dezvoltare 
personală, jocuri recreative etc.) (24.06-08.09.2019); Prietenie… pe o… sfoară – proiect 
educațional național în parteneriat cu peste 100 biblioteci publice din țară (02.04-
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31.10.2019); Biblioteca în aer liber (24.06-08.09.2019); Bătălia cărților – ediția a V-a a 
concursului național de lectură pentru copii și adolescenți (23.04-08.11.2019); Cartea de 
vacanță (17-09.09.2019); 110 ani de la nașterea scriitorului teleormănean Constantin 
Noica (12.07.2019); Culorile câmpiei (18.07.2019); Personalități teleormănene: o 
documentare colectivă (07.08.2019); 70 de ani de lectură publică în Alexandria 
(29.08.2019); 200 de ani de la nașterea scriitorului Nicolae Filimon (06-20.09.2019); 
Taina scrisului (23.09.2019); Centrul de Performanță „Niculae Moromete” (23.09.2019); 
CinEd – program de educație cinematografică pentru tineri (10.10.2019); E carte, e film la 
bibliotecă (29.10.2019); Zilele Bibliotecii Județene „Marin Preda” – proiect cultural 
național (06-08.11.2019); Centrul de Performanță „Niculae Moromete” (21.11-
31.12.2019); 110 ani de la nașterea scriitorului Eugen Ionescu (26.11.2019); Marea Unire 
a românilor – 1 decembrie 1918 (29.11.2019); Omagiu Zaharia Stancu (03.12.2019); 
Statornicia iubirii (03.12.2019); Copiii noștri talentați (06.12.2019); Constantin Titel 
Petrescu. Drama unui social democrat autentic (12.12.2019); Întâlnire literară 
(18.12.2019); Sărbătoare de iarnă (18.12.2019); 30 de ani de la Revoluția română din 
1989 (20-31.12.2019). 
 
 

E. STRATEGIA, PROGRAMELE ȘI IMPLEMENTAREA PLANULUI DE ACȚIUNE 
PENTRU ÎNDEPLINIREA MISIUNII SPECIFICE INSTITUȚIEI, CONFORM SARCINILOR 
FORMULATE DE AUTORITATE 
 

E.1. Viziune 
 
Conform specificului instituţiei, legislaţiei în vigoare şi obligaţiilor ce derivă din 

strategiile şi hotărârile Consiliului Judeţean Teleorman și potrivit cerinţelor fireşti de 
continuitate şi inovare la nivelul activităţii bibliotecii, precum şi în concordanţă cu 
resursele materiale şi umane posibil de asigurat, strategia pentru îndeplinirea misunii 
specifice a bibliotecii va avea în continuare în vedere: 

Viziunea modernă de derulare, dezvoltare și promovare a activității Bibliotecii 
Județene „Marin Preda” în conformitate cu sandardele în domeniu, răspunzând deopotrivă 
atât cerințelor comunității, cât și standardelor profesionale. 

Așadar, amintim obiectivele strategice fundamentale ale instituţiei în perioada 
2020-2021:  

 informatizarea serviciilor bibliotecii şi a implementării noilor tehnologii 
pentru mai buna informare şi comunicare atât la nivelul instituţiei şi al 
comunităţii, cât şi în plan naţional/extern. S-a materializat până în prezent și se va 
îndeplini în continuare prin utilizarea programului informatic TinREAD. 
Softul integrat de bibliotecă, pe care instituția l-a introdus, a fost folosit pentru 
început, prin achiziționarea a 7 licențe pentru bibliotecari. Dacă inițial (2017) a 
fost utilizat modulul Catalogare din cadrul programului, un pas nou a fost 
realizat în anul 2018, prin folosirea a încă unui modul Circulație, care a presupus 



 
 

58 

suma de 21 mii lei la Capitolul Cheltuieli de Capital pentru achiziționarea a 30 
de licențe și utilizarea lor. Așa cum a fost prevăzut în proiectul de buget al 
instituției pe anul 2019, suma de 25 mii lei a fost utilizată pentru achiziționarea 
altor 30 licențe pentru utilizatorii programului TinREAD, sumă alocată de către 
Consiliul Județean Teleorman;  

 Pentru anul 2020 este prevăzută în buget suma de 43 mii lei pentru 
achiziționarea modulului Server Z39.50 necesar conectării Sistemului Integrat 
de bibliotecă TinREAD Standard cu alte sisteme de biblioteci, precum și cu 
cataloage colective de biblioteci și organizații infodocumentare din România și 
din lume și a modulului Informații comunitare, de care este nevoie pentru a se 
asigura suportul informațional în furnizarea serviciilor de informare comunitară 
către toate bibliotecile publice din județ; 

 diversificarea şi modernizarea activităţilor de completare, înnoire şi 
prelucrare a colecţiilor bibliotecii potrivit standardelor europene şi 

schimbărilor survenite în cerinţele de informare, studiu şi lectură ale 
utilizatorilor, de susţinere a educaţiei lor individuale, autodidacte şi instituţionale, 
la toate nivelurile;  

 optimizarea şi diversificarea activităţilor de animaţie culturală potrivit 
obiectivelor educaţiei permanente şi cerinţelor de a contribui la promovarea 
valorilor, la dezvoltarea creativităţii personale, la formarea şi cultivarea unor 
variate deprinderi culturale şi a unor sănătoase convingeri civice, la optimizarea 
socializării persoanelor în comunitate şi la dezvoltarea societăţii democratice. În 
data de 23 septembrie 2019 a fost lansat Centrul de Performanță ,,Niculae 
Moromete” inițiat de Biblioteca Județeană „Marin Preda” Teleorman, ce se 
adresează elevilor de liceu și este realizat în parteneriat cu unitățile de învățământ 
din județ. De la înființare, în cadrul Centrului de performanță „Niculae 
Moromete” au avut loc sesiuni de pregătire suplimentară, prin intermediul cărora 
s-a urmărit dezvoltarea abilităților, a facultăților intelectuale și facultăților morale 
ale elevilor, precum și desfășurarea de activităţi plăcute şi motivante; Înființat ca 
proiect județean, activitățile desfășurate în cadrul Centrului de Performanță 
,,Niculae Moromete” vor continua în anul 2020, urmând ca în anul 2021 să 
devină proiect național ca și proiectul național de tradiție Zilele Bibliotecii 
Județene „Marin Preda”; 

 consolidarea poziţiei de lider judeţean pe piaţa bibliotecară şi a informaţiei 
specifice, prin promovarea susţinută a imaginii bibliotecii, prin asigurarea unui 
nivel superior al pregătirii profesionale a bibliotecarilor şi consolidarea climatului 
de valorificare a potenţialului fiecărui angajat, precum şi prin derularea unor cât 
mai consistente şi variate programe/proiecte/activităţi la nivelul ofertei culturale; 

 optimizarea căilor şi mijloacelor de exercitare a funcţiei metodologice la 
nivelul întregii reţele de biblioteci publice din judeţ, pentru îmbunătăţirea 
performanţelor profesionale, instructiv-educative şi cultural-artistice ale acestora; 
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 monitorizarea şi analizarea constantă a indicatorilor de performanţă, ca 
instrument de optimizare a politicilor culturale, în condiţiile promovării cu 
consecvenţă a principiilor de eficienţă în gestionarea mijloacelor financiare şi a 
resurselor umane şi materiale atât la nivelul bibliotecii, cât şi al întregii reţele de 
biblioteci publice din judeţ; 

 intensificarea cooperării culturale şi profesionale judeţene şi naţionale, 
inclusiv în cadrul structurilor asociative profesionale (prin ANBPR – la nivel 
județean și național), în scopul promovării excelenţei şi inovaţiei, optimizării şi 
diversificării serviciilor. De altfel, activitatea Bibliotecii Județene „Marin 
Preda” a fost recunoscută la nivel național în anul 2019, obținându-se: 

- premiul Cel mai bun serviciu inovativ de bibliotecă oferit de ANBPR a fost 
câștigat de instituția noastră pentru Atelierele de dezvoltare personală; 

- premiul MONICA ANDRIESEI oferit de Biblioteca Județeană „George Barițiu” 
Brașov a fost acordat bibliotecii noastre pentru merite deosebite în activitatea de 
bibliotecă; 

- titlul „Cititorul anului” a fost câștigat de instituția noastră prin reprezentanta sa la 
finala națională a concursului de lectură pentru copii și adolescenți „Bătălia 
cărților”, desfășurată la Cluj-Napoca.  
În creionarea acestor obiective strategice pornim, fireşte şi de la cerinţele îndeplinirii 

în continuare a obiectivului-corolar al tuturor demersurilor noastre: consolidarea poziţiei 
de lider local, în calitate de centru de cultură, comunicare şi informare şi în acelaşi 
timp, consolidarea largii recunoaşteri profesionale în plan naţional.  

 E.2. Misiune 

Misiunea Bibliotecii Judeţene „Marin Preda” va rămâne în continuare „Pro 
lectura”. Aceasta constă în satisfacerea nevoilor culturale, a nevoilor de informare, studiu 
și petrecere a timpului liber a tuturor utilizatorilor, oferind acces liber, egal și gratuit la 
colecțiile sale.  

Colecţiile bibliotecii vor fi completate şi valorificate pentru nevoile cetăţenilor de azi 
şi de mâine, folosind formula echilibrului dintre tradiție și inovație, dintre prezent și viitor, 
aplicată la nivel de judeţ, urmărind, astfel, satisfacerea intereselor de studiu, lectură, 

informare, documentare, educare şi recreere din municipiul Alexandria şi în întreg judeţul 
Teleorman. 

Pe parcursul anului 2019 am propus și s-au realizat următoarele:  
 modernizarea spaţiilor bibliotecii - prin definitivarea lucrărilor de amenajare a curții 

interioare, unde, pe parcursul anului 2019 a fost derulat proiectul „Biblioteca în aer 
liber”. Amenajarea acestui spațiu a permis desfășurarea unor activități în aer liber, 
sub genericul Clubul de vacanță: citirea presei, lectura în aer liber, ateliere de 
educație non-formală, ateliere de dezvoltare personală, întâlniri ale scriitorilor, 
sesiuni de pregătire suplimentară, proiecții de film sau diverse activități relaxante de 
petrecere a timpului liber (șah, tenis de masă, rummy, table, dansuri moderne, etc.) 
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 asigurarea accesului rapid la informaţii - prin utilizarea programului TinREAD şi 
facilitarea accesării bazelor digitizate – prin intermediul folosirii a încă unui 
modul, respectiv Circulație din cadrul programului TinREAD. 

 modernizarea şi diversificarea serviciilor de bibliotecă - pentru a veni în 
întâmpinarea nevoilor crescânde de informare, documentare şi lectură ale tuturor 
utilizatorilor s-a desfășurat manifestarea cultural-artistică Zilele Bibliotecii Județene 
Marin Preda, proiect național de tradiție, ce a ajuns la a XXI-a ediție în 2019, 
reprezentând suma tuturor activităților culturale ce se pot desfășura pe parcursul 
unui an. Evenimentul a cuprins pe parcursul celor trei zile (6-8 noiembrie), peste 
cincizeci de manifestări cultural-artistice;  

 exercitarea rolului de coordonator al activităţii reţelei bibliotecilor publice din judeţ - 
prin implicarea în activitatea de îndrumare metodologică cu acțiuni de îndrumare 
și consiliere pe diverse probleme profesionale, desfășurate atât la sediul 
bibliotecilor municipale, orășenești și comunale, în cadrul întâlnirilor zonale, cât și 
la sediul bibliotecii județene;  

 întărirea rolului de centru cultural, comunicațional și informațional - prin asumarea 
de către bibliotecă a rolului său de centru de educaţie permanentă. 
În anul 2019, s-a achiziționat un număr de 1.306 cărți în valoare de 35.230,11 lei și 

s-au obținut sub formă de donații un număr de 771 volume în valoare de 20.837,23 lei. De 
asemenea, s-au achiziționat 48 de abonamente presă în valoare de 3.765,65 lei. 

De menționat că sumele alocate pentru achiziția de carte diversă a fost realizată cu 
sprijinul Președintelui Consiliului Județean Teleorman. 

Numărul de utilizatori activi în anul 2019 a fost de 11.101, față de 11.071 în 2018, 
frecvenţa fiind de 175 utilizatori/zi (44.100 vizite = 175 utilizatori/zi X                                                                                    
252 zile lucrătoare). De menționat că în Proiectul de management (2016-2021) era 
prevăzută o frecvență de 151 utilizatori/zi pentru anul 2019, însă s-a ajuns la un număr de 
175 utilizatori/zi. Pentru anul 2020 preconizăm o frecvență de 180 utilizatori/zi, iar pentru 
2021 o frecvență de 185 utilizatori/zi. 

Se urmărește optimizarea şi diversificarea activităţilor de animaţie culturală potrivit 
celor mai diverse cerinţe de cultivare a disponibilităţilor individuale şi colective de 
petrecere instructivă a timpului liber de către adulţi şi corespunzător oportunităţilor de 
cultivare a nevoii de educaţie şi socializare non-instituţională a tinerilor. 
 
 Sistemul integrat de bibliotecă TinREAD 

 
Începând din anul 2012, pentru a se putea gestiona întreaga activitate a bibliotecii 

județene în sistem informatizat, a fost impus sistemul integrat de bibliotecă TinLIB. 
Astfel, biblioteca județeană a pornit la drum folosind acest soft produs şi dezvoltat de firma 
IME România, Bucureşti prin contractul încheiat la data de 1 mai 2012, contract ce s-a 
reînnoit anual. Pe parcursul timpului s-a trecut la varianta îmbunătățită a TinLib-ului, 
respectiv la TinREAD. Dacă inițial s-a folosit modulul Catalogare, începând cu anul 2018 
s-a trecut la folosirea a încă unui modul, respectiv Circulație, cu ajutorul căruia s-a realizat 
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baza de date şi evidenţa cititorilor înscrişi la bibliotecă, precum şi evidenţa şi controlul 
tranzacțiilor și a documentelor împrumutate. 

Menționez că personalul de specialitate din instituție a avut prevăzut în fișa postului 
pe parcursul a 6 ani (2012-2017) obligativitatea înregistrării în acest sistem a minimum 
15 cărți pe zi, ajungându-se în prezent la înregistrarea în baza de date doar a cărților 
achiziționate sau primite prin donații, care intră în gestiunea bibliotecii. 

Ca urmare a utilizării programului TinREAD, au fost îndeplinite și se vor atinge în 
continuare următoarele obiective: 

 constituirea unei baze de date on-line, care să cuprindă colecţiile bibliotecii,  
informare locală, informare europeană; 

 accesul la cataloagele on-line, posibilitatea de constituire a unui catalog colectiv,  
prin legarea într-o reţea locală şi chiar regională, astfel încât utilizatorul să obţină 
informaţia cu documentele disponibile într-un sistem de bibliotecă; 

 acces la distanţă, extinderea împrumutului interbibliotecar; 
 folosirea modulului Circulație a permis ca de la începutul anului 2019 să se 

efectueze înregistrarea și evidența utilizatorilor în sistem informatizat, precum și 
efectuarea operațiunilor de împrumut, descărcări (restituiri), prelungiri sau 
rezervări de documente; 

 acces la materialele non-tipărite; 
 informare şi documentare globală, rapidă şi calitativ superioară; 
 baza de date a bibliotecii poate fi accesată de pe site-ul instituției 

(www.bjteleorman.ro). 
În luna aprilie 2015, baza de date a programului TinLIB a fost transferată în 

versiunea TinREAD, platformă în care se lucrează și în prezent. În noiembrie 2016, cu 
prilejul Zilelor Bibliotecii Județene Marin Preda a fost lansat catalogul online al 
bibliotecii, care a devenit funcțional pentru utilizatori, iar în anul 2017, cu ocazia aceleiași 
manifestări, s-a marcat împlinirea unui an de utilizare a catalogului online, fiind scoase în 
evidență avantajele acestuia. Începând cu luna ianuarie a anului 2018 s-a folosit și modulul 
Circulație, ale cărui beneficii au fost reliefate cu prilejul Zilelor Bibliotecii Județene 
Marin Preda, ediția a XX-a.  

În anul 2019 au fost achiziționate încă 30 de licențe pentru utilizatorii sistemului 
TinREAD. 

În anul 2020 vor fi achiziționate modulul Server Z39.50 și modulul Informații 
comunitare necesare conectării Sistemului Integrat de bibliotecă TinREAD Standard cu 
alte sisteme de biblioteci și pentru a se asigura suportul informațional în furnizarea 
serviciilor de informare comunitară către toate bibliotecile publice din județ. 

Cu privire la sondarea preferinţelor/oportunităţilor de la nivelul comunităţii s-a 
avut în vedere realizarea unor campanii anuale de sondare a preferinţelor/oportunităţilor de 
la nivelul comunităţii, pe diferite grupuri-ţintă astfel: 
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 2018: sondaj privind gradul de satisfacție al utilizatorilor cu privire la accesarea și 
utilizarea Catalogului online, pe un public țintă de 200 persoane, cu studii medii și 
superioare;  

 2019: sondaj privind gradul de satisfacție al utilizatorilor în ceea ce privește 
utilitatea folosirii Modulului Circulație, pe un public țintă de 200 persoane, cu studii 
medii și superioare; 
În 2020 va fi realizat un sondaj în rândul elevilor de liceu (ca beneficiari) privind 

gradul de satisfacție al acestora în ceea ce privește necesitatea noului proiect județean 
inițiat la finalul anului 2019 – Centrul de performanță Niculae Moromete, pe un public 
țintă de 200 elevi; studiul se realizează pentru a se urmări dacă proiectul nou înființat la 
nivel județean, poate fi implementat în 2021 ca proiect național.  
 

E.3.  Obiective (generale și specifice) 
 
Obiectivele atinse în anul 2019 au avut în vedere promovarea valorilor, dezvoltarea 

creativității personale, a abilităților, facultăților intelectuale și morale ale elevilor,  
formarea și cultivarea unor variate deprinderi culturale, optimizarea socializării 
persoanelor la nivelul comunității. 

Obiectivele strategice fundamentale ale Bibliotecii Județene „Marin Preda” pentru 
perioada 2020-2021 vor fi:  

- realizarea la standardele specifice domeniului a serviciilor curente ale 
bibliotecii, respectiv: lectura la sală, împrumutul la domiciliu (pentru tineri, adulți și 
copii); 

- continuarea informatizării serviciilor bibliotecii şi a implementării noilor 
tehnologii pentru mai buna informare şi comunicare atât la nivelul instituţiei şi al 
comunităţii, cât şi în plan naţional/extern;  

- diversificarea şi modernizarea activităţilor de completare, înnoire, prelucrare și 
comunicare a colecţiilor bibliotecii potrivit standardelor europene şi 
schimbărilor survenite în cerinţele de informare, studiu şi lectură ale utilizatorilor, de 
susţinere a educaţiei lor individuale, autodidacte şi instituţionale, la toate nivelurile; 

- optimizarea şi diversificarea activităţilor de animaţie culturală potrivit 
obiectivelor educaţiei permanente şi cerinţelor de a contribui la promovarea 
valorilor, la dezvoltarea creativităţii personale, la formarea şi cultivarea unor variate 
deprinderi culturale şi a unor sănătoase convingeri civice, la optimizarea socializării 
persoanelor în comunitate şi la dezvoltarea societăţii democratice; 

- consolidarea poziţiei de lider judeţean pe piaţa bibliotecară şi a informaţiei 
specifice, prin promovarea susţinută a imaginii bibliotecii, în special, prin 
serviciul portal Web (prin care se are în vedere atât informarea curentă a 
utilizatorilor, cât şi accesul la cataloage şi la alte informaţii on-line, deoarece site-ul 
instituției este actualizat permanent cu informații noi), precum și prin asigurarea 
unui nivel superior al pregătirii profesionale a bibliotecarilor şi consolidării 
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climatului de valorificare a potenţialului fiecărui angajat. Se vor derula 
programe/proiecte/activităţi cât mai consistente şi variate la nivelul ofertei culturale; 

- optimizarea căilor şi mijloacelor de exercitare a funcţiei metodologice la nivelul 
întregii reţele de biblioteci publice din judeţ, pentru îmbunătăţirea performanţelor 
profesionale, instructiv-educative şi cultural-artistice ale acestora;   

- monitorizarea şi analizarea constantă a indicatorilor de performanţă, ca 
instrument de optimizare a politicilor culturale, în condiţiile promovării cu 
consecvenţă a principiilor de eficienţă în gestionarea mijloacelor financiare şi a 
resurselor umane şi materiale atât la nivelul bibliotecii, cât şi al întregii reţele de 
biblioteci publice din judeţ; 

- intensificarea cooperării culturale şi profesionale judeţene şi naţionale, inclusiv 
în cadrul structurilor asociative profesionale, în scopul promovării excelenţei şi 
inovaţiei, optimizării şi diversificării serviciilor. În creionarea acestor obiective 
strategice pornim, fireşte şi de la cerinţele îndeplinirii în continuare a obiectivului-
corolar al tuturor demersurilor noastre: consolidarea poziţiei de autoritate, în 
calitate de centru de cultură, comunicare şi informare şi în acelaşi timp, 
consolidarea largii recunoaşteri profesionale în plan naţional.   
 
E.4. Strategie culturală, pentru întreaga perioadă de management - aceasta 

presupune derularea unor campanii dedicate sporirii gradului de accesare a serviciilor 
bibliotecii şi de către acele categorii de public mai puţin informate asupra oportunităţilor 
de informare, studiu, educare şi recreere prin oferta instituţiei, aceste campanii urmând a fi 
efectuate: semestrial - în instituţiile de învăţământ de pe raza municipiului Alexandria; 
anual - în instituţiile publice din municipiul Alexandria; lunar, prin mass-media - pentru 
diferitele categorii de beneficiari. 

Imaginea instituției a fost promovată în anul 2019, atât la nivel de județ, cât și la 
nivel național, Biblioteca Județeană „Marin Preda” situându-se în topul bibliotecilor 
publice din țară pentru activitatea desfășurată și serviciile oferite comunității sale. 

 
 E.5. Strategia și planul de marketing al Bibliotecii Județene „Marin Preda” vor 
avea în vedere promovarea și integrarea activității acesteia în viața social-culturală la nivel 
județean și național, biblioteca folosind tehnicile specifice animaţiei culturale pentu a 
asigura o strânsă legatură cu utilizatorii și mediul profesional. 
 

E.6. Programele și proiectele propuse pentru întreaga perioda de management 
se regăsesc în Anexe (G), care cuprind programele, proiectele și acțiunile culturale 
minimale ce vor avea loc la Biblioteca Județeană „Marin Preda” în perioda 2020-2021.  

Programul de promovare a imaginii, a activității, colecțiilor și serviciilor bibliotecii 
județene a fost îndeplinit în anul 2019, mai ales în ceea ce privește vizibilitatea bibliotecii 
la nivelul comunității și a atragerii de noi utilizatori. Îmbunătățirea serviciillor, 
diversificarea lor, precum și apariția altora noi pot fi remarcate la nivelul anului 2019, la fel 
cum și acțiunile de animație culturală au devenit tot mai frecvente și de mai bună calitate. 
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E.7. Proiectele propuse în cadrul programelor au în vedere mai multe domenii 
din activitatea Bibliotecii Județene „Marin Preda” Teleorman, dintre care exemplificăm: 
 
 Domeniul Comunicare și Formare profesională 

Proiectul „Relaţii cu publicul” în momentul redactării este realizat 95%, prin 
amenajarea unui spaţiu distinct în cadrul bibliotecii, unde cititorul poate fi informat direct 
sau indirect (telefon, internet) despre serviciile de bibliotecă, despre programele de 
animaţie culturală la care ar putea participa (bibliotecarul responsabil la Compartimentul 
Animație Culturală se ocupă și de Relații cu publicul), poate obţine informaţii despre 
fondul de carte, colecţia de periodice, programul de funcţionare, dar poate să-şi exprime și 
părerea despre bibliotecă, despre noi servicii pe care le consideră utile, etc.  

 
 Domeniul Educație civică și morală  

Proiectul „Protecţia copilului” s-a realizat și se va derula în continuare prin 
campanii de informare (expoziţii de publicaţii, dezbateri, vizionare materiale audio-video, 
colocvii), în parteneriat cu ONG-uri şi instituţii abilitate, adresate copiilor și tinerilor.  

Astfel, în perioada 2020-2021 se vor desfășura mai multe manifestări semnificative, 
sub titlurile: 
 Ziua Mondială fără Tutun - expoziție și dezbatere liberă realizată în colaborare cu 

Centrul de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog Teleorman și instituții de 
învățământ din Alexandria; 

 Ziua Internațională a Ocrotirii Copilului - activitate în cadrul căreia va fi subliniată 
importanța respectării drepturilor copilului, organizată în parteneriat cu Direcția 
Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Teleorman;  
 

 Domeniul Lectură 
 În lumea poveştilor - concurs județean adresat preşcolarilor şi elevilor din clasele I-

IV, care se va desfășura anual (în 2020 va avea loc cea de-a XII-a ediție); 
 Prietenie… pe o… sfoară… - Parteneriat Educațional Național la care Biblioteca 

Județeană „Marin Preda” a aderat în baza protocolului încheiat în martie 2018, cu 
Biblioteca Județeană ,,George Barițiu” Brașov, dedicat promovării literaturii pentru 
copii și cultivării gustului pentru lectură a celor mai mici cititori. (În anul 2019 s-a 
desfășurat cea de-a II-a ediție conform parteneriatului încheiat între cele două 
bibliotecii județene, urmând ca în anul 2020 să se desfășoare cea de-a III-a ediție); 

 Bătălia cărților - concurs național de lectură pentru copii și adolescenți, ce se 
desfășoară anual în perioada aprilie - octombrie (în 2020 va avea loc cea de-a VI-a 
ediție); 

 Cartea de vacanţă - expoziție de carte organizată anual din bibliografia școlară, cu 
titluri din literatura română sau universală, dar și diverse alte domenii (carte de 
călătorie, ghiduri, sfaturi medicale etc., în 2020 va fi organizată în perioada 15 iunie 
- 11 septembrie); 
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 Copiii noştri talentaţi - concurs județean de creație literară adresat elevilor din județ 
ce se desfășoară anual (în decembrie 2020 se va desfășura cea de-a XX-a ediție). 

 Centrul de performanță Niculae Moromete - proiect județean nou înființat, realizat 
în parteneriat cu revista Caligraf, premierea realizându-se în cadrul Zilelor 
Bibliotecii Județene Marin Preda, ediția a XXII-a (noiembrie 2020).  
De menționat faptul că trei din cele patru acțiuni (În lumea poveștilor, Bătălia 

cărților și Copiii noștri talentați) au beneficiat și beneficiază și în anul 2020 de sprijinul 
financiar al Consiliului Județean Teleorman. 

  
E.8.  Alte evenimente și activităţi specifice instituţiei, planificate pentru perioada 
de management 

 
Activităţile culturale ce se vor desfăşura în perioada rămasă a contractului de 

management (2020-2021) sunt clasificate după cum urmează: 
a. Activităţi cu periodicitate anuală:  
 Programul minimal de acţiuni, de interes judeţean, preconizate să se desfăşoare 

anual (Anexa nr.3); 
b. Activităţi specifice planificate anual: 
 Programul minimal de acţiuni, de interes judeţean, pentru anul 2020 (Anexa 

nr.4); 
 Programul minimal de acţiuni, de interes judeţean, pentru anul 2021 (Anexa 

nr.5); 
c. Activităţi specifice neplanificate: 
 în cadrul acestor activităţi se înscriu: lansări de carte, vizite ale grupurilor de  

elevi la bibliotecă, colocvii, simpozioane, dezbateri, întâlniri ale scriitorilor, ateliere de 
dezvoltare personală, diferite expoziții tematice etc.      

d. Activităţi specifice pentru perioada de management: 
 conservarea colecţiilor - această activitate se va desfăşura cu precădere pe  

perioada de vară, constând în activităţi de conservare, restaurare, legare periodice de către 
mânuitor şi muncitor. Se va verifica microclimatul pentru depozitarea colecţiilor speciale;    

 comunicarea colecţiilor – această activitate cuprinde cele două laturi majore: 
circulaţia documentelor şi interfaţa cu utilizatorii, ce va fi atent monitorizată; 

 formarea şi informarea utilizatorilor - utilizatorul are nevoie de mai multă  
educaţie informaţională. Informaţia căutată de acea persoană care apelează la bibliotecă 
trebuie să fie găsită repede, să fie de bună calitate, exactă, corectă, selectată, rezumată şi 
bine organizată.  
 Pentru facilitarea informării se vor realiza afişe, pliante, planuri, indicatoare, 
simboluri grafice, cu scopul de a răspunde cerinţelor de informare şi promovare a 
serviciilor de bibliotecă. 
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F. EVOLUŢIA ECONOMICO-FINANCIARĂ A INSTITUŢIEI, PENTRU URMĂTOAREA 
PERIOADĂ DE MANAGEMENT, CU MENŢIONAREA RESURSELOR FINANCIARE 
NECESARE DE ALOCAT DE CĂTRE AUTORITATE  
 

F.1. Proiectul de venituri și cheltuieli pentru următoarea perioadă de raportare  
 
 Previzionarea evoluţiei cheltuielilor de personal ale instituţiei 

Pentru elaborarea bugetului de cheltuieli al instituției, s-au avut în vedere 
următoarele aspecte: 

 la 31 decembrie 2019, instituția avea un număr de 17 posturi ocupate. 
 în 2019 a avut loc o angajare, respectiv, în luna septembrie, când a fost ocupat prin 

concurs postul de șofer I din cadrul Compartimentului Întreținere și deservire. 
 conform Legii salarizării unice nr.153/2017, în anul 2020 se va acorda indemnizație 

de hrană întregului personal, salariații beneficiind și de o majorare cu 25% a 
salariului dintre salariul de bază brut de la 1 ianuarie 2022 și cel existent în luna 
decembrie 2019. De asemenea, toți salariații vor beneficia în anul 2020 de vouchere 
de vacanță. 

 nu vor exista plecări din sistem pe cale naturală până în anul 2021. 
 

 Cheltuielile de personal preconizate în perioada 2020-2022 sunt următoarele: 
 
        -mii lei- 

Proiect buget 
2020 

Estimări 
2021 

Estimări 
2022 

1.311 1.529 2.049 
Din care: 
A) Cheltuieli salariale în bani:  

        -mii lei- 
Proiect buget 

2020 
Estimări 

2021 
Estimări 

2022 
1.257 1.469 1.982 

 
Care includ: 
1) Salarii de bază  

        -mii lei- 
Proiect buget 

2020 
Estimări 

2021 
Estimări 

2022 
11.077 1.384 1.892 
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2) Indemnizații de delegare                       
        -mii lei- 

Proiect buget 
2020 

Estimări 
2021 

Estimări 
2022 

5 5 5 
 

3) Indemnizații de hrană 
                     -mii lei- 

Proiect buget 
2020 

Estimări 
2021 

Estimări 
2022 

75 80 85 
 

B) Cheltuieli salariale în natură (vouchere de vacanță) 
                       -mii lei- 

Proiect buget 
2020 

Estimări 
2021 

Estimări 
2022 

26 30 35 
 

C) Contribuții  
                       -mii lei- 

Proiect buget 
2020 

Estimări 
2021 

Estimări 
2022 

28 30 32 
 
 
 Previzionarea evoluției cheltuielilor privind bunurile și serviciile instituției 

 
Cheltuielile privind bunurile şi serviciile instituţiei preconizate pentru perioada  

2020-2022 sunt următoarele:   
           -mii lei- 

Anul 2020 2021 2022 
Suma 387 290 290 

 
Dintre care amintim: 
a) Bunuri și servicii (cheltuieli de întreținere și funcționare)        

          -mii lei- 
Anul 2020 2021 2022 
Suma 152 139 139 
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b) Cheltuieli pentru reparații curente                                 
           -mii lei- 

Anul 2020 2021 2022 
Suma 35 15 15 

 
c) Cheltuieli pentru cărți, publicații și materiale documentare  

           -mii lei- 
Anul 2020 2021 2022 
Suma 100 60 60 

 
d) Consultanță și expertiză 

           -mii lei- 
Anul 2020 2021 2022 
Suma 22 - - 

 
e) Alte cheltuieli cu bunuri și servicii (pentru proiecte și activități culturale)    

           -mii lei- 
Anul 2020 2021 2022 
Suma 50 40 40 

 
 Previzionarea evoluției cheltuielilor de capital 

În anul 2018 au fost achiziționate 30 licențe pentru bibliotecari în valoare de 20.992 
lei, iar în 2019 s-au achiziționat alte 30 licențe pentru utilizatorii programului TinREAD în 
valoare de 24.990 lei.  
 

Pentru anul 2020, propunem: 
- suma de 43.000 lei pentru achiziționarea modulului Server Z39.50 necesar 

conectării Sistemului Integrat de bibliotecă TinREAD Standard cu alte sisteme de 
biblioteci, precum și cu cataloage colective de biblioteci și organizații 
infodocumentare din România și din lume și a modulului Informații comunitare, 
de care este nevoie pentru a se asigura suportul informațional în furnizarea 
serviciilor de informare comunitară către toate bibliotecile publice din județ; 

- suma de 1.450.000 lei pentru dotarea subsolului construcției (601 mp) cu 
instalație de desfumare/ventilare, dar și pentru placarea pereților neportanți 
confecționați din materiale cu grad mic de rezistență la foc, cu materiale 
ignifuge de la parterul și etajul instituției, mascarea instalației sanitare, precum 
și realizarea instalației de detecție, semnalizare, avertizare în caz de incendiu, 
toate acestea fiind necesare obținerii Autorizației de funcționare privind 
securitatea la incendiu din partea ISU Teleorman. Menționăm că instituția deține 
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AVIZ de securitate la incendiu nr.66/19/SU-TR din 28.10.2019, prin care este 
obligată să realizeze măsurile mai sus menționate; 

- suma de 4.000 lei pentru achiziționarea a 2 licențe sistem de operare Microsoft 
Windows 10 Pro și a 2 licențe Microsoft Office 2019 necesare utilizării 
calculatoarelor din cadrul instituției. 

 Previzionarea evoluţiei veniturilor propuse a fi atrase, cu menţionarea surselor 
vizate.  
Instituția ar putea realiza, în anii următori, venituri din xeroxarea materialelor 

solicitate de utilizatori, în cazul aprobării de către Ordonatorul principal de credite a unei 
sume pentru achiziționarea unui xerox performant și stabilirea tarifului pentru acest 
serviciu. Costul aferent achiziționării multifuncționalului este de aproximativ 5.000 lei. 

În cursul anului 2019, sub formă de donații, instituția a primit un număr de 771 de 
cărți în valoare de 20.837,23 lei. Dintre acestea un număr de 221 de volume în valoare de 
12.950,12 lei au fost donate de către Ambasada SUA bibliotecii județene. De asemenea, 
instituția a primit un telefon mobil în valoare de 1.549 lei. Astfel, totalul donațiilor 
înregistrate de bibliotecă în anul 2019 a fost de 22.386,23 lei. 

În anul 2020 vor fi înaintate adrese oficiale către Rezerva Națională de Publicații din 
cadrul Bibliotecii Naționale a României, dar și către Primăria Municipiului Alexandria în 
vederea dezvoltării colecțiilor Bibliotecii Județene „Marin Preda”, prin donații acordate de 
către aceste instituții. 
 

F.2. Număr de beneficiari estimați pentru următoarea perioadă de management 
 
Conform ultimelor date obținute de la Direcția Județeană de Statistică Teleorman, 

populația Alexandriei la 01.07.2017 era de 50.524 locuitori. Populația județului Teleorman 
la 01.07.2019 era de 368.713 locuitori.  

Instituția va urmări în următorii ani achiziționarea a cât mai multe documente 
solicitate de către utilizatori, astfel încât frecvența vizitelor și numărul acestora să 
crească de la un an la altul, conform Caietului de obiective. Raportat la anul 2019, pentru 
următoarea perioadă de management (2020-2021), anual, se va urmări realizarea 
următorilor indicatori: 

 
1. Vizite la bibliotecă per utilizator activ  = Total vizite/Utilizatori activi  

175 vizitatori X 252 zile lucrate/11.101 utilizatori activi = 3,97 vizite/an/utilizator 
              activ - 2019 

180 vizitatori  X  253 zile lucrate/11.125 utilizatori activi = 4,09 
vizite/an/utilizator activ - 2020  
185 vizitatori  X  256 zile lucrate/11.145 utilizatori activi = 4,25 
vizite/an/utilizator activ - 2021  
 

2. Utilizatori înscriși ca % din populația țintă = Număr utilizatori 
înscriși/Populația țintă 
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1.246 utilizatori înscriși/50.524 locuitori  = 2,47% - 2019  
1.257 utilizatori înscriși/50.524 locuitori  = 2,48% - 2020  
1.280 utilizatori înscriși/50.524 locuitori  = 2,53% - 2021  

 Se observă și din acest segment că numărul beneficiarilor pe perioada mandatului 
trebuie să crească progresiv. 
 

3. Vizite la bibliotecă per capita = Total vizite/Populația țintă 
175 vizitatori X 252 zile lucrate/50.524 locuitori  = 0,87 vizite - 2019  
180 vizitatori X 253 zile lucrate/50.524 locuitori  = 0,90 vizite - 2020 
185 vizitatori X 256 zile lucrate/50.524 locuitori  = 0,94 vizite - 2021 

Se estimează și creșterea numărului de vizitatori, aceștia fiind atrași prin oferirea de 
noi servicii de bibliotecă.  

 
4. Indicator de frecvență = Totalul frecvenței/Numărul de zile lucrate 

44.100 vizite/252 zile lucrătoare = 175 utilizatori/zi - 2019  
45.540 vizite/253 zile lucrătoare = 180 utilizatori/zi - 2020 
47.360 vizite/256 zile lucrătoare = 185 utilizatori/zi - 2021 

Prin completarea colecțiilor, beneficiarii vor fi atrași să frecventeze tot mai des 
biblioteca. 

 
5. Indicator de dotare (înzestrare cu carte) = Numărul total de documente în 
     colecții/Populația țintă 
     157.837 documente/50.524 locuitori = 3,12 cărți/locuitor - 2019 
     163.235 documente/50.524 locuitori = 3,23 cărți/locuitor - 2020 
     165.485 documente/50.524 locuitori = 3,27 cărți/locuitor - 2021 
Numărul total de documente este prognozat să crească anual, atât prin achiziționarea 

de noi unități de bibliotecă, cât și prin donații. Menționăm că s-a luat în calcul și casarea a 
cca. 1.000 de documente anual. 
 

F.3. Analiza programului minimal realizat  
 
Programul minimal de acțiuni, de interes județean pentru anul 2019 s-a realizat 

integral, cuprinzând un număr de 41 acțiuni culturale programate. Pe lângă acestea, 
instituția a desfășurat și alte 198 de manifestări cultural-artistice ce nu au fost incluse în 
program. Acestea s-au desfășurat pe parcursul întregului an, cu prilejul diferitelor 
evenimente organizate de către Biblioteca Județeană „Marin Preda” Teleorman sau 
realizate în parteneriat cu aceasta de către alte instituții de cultură din țară și județ. 

Dintre cele mai importante manifestări desfășurate în anul 2019 se regăsesc cele:  
 23 lansări de carte: Artizanatul comico sedativ. Divertisment medico-sedativ - 

Niculae Raduslav; Dimitrie Cantemir și conștiința unității românilor. Studii și 
articole dedicate Centenarului Marii Uniri - Viorel Ciobanu și Mircea Dogaru 
(coordonatori ai volumului); Jurnalist în meandrele actualităţii – volumul II - Ștefan 



 
 

71 

Stan; Clepsidră în flagrant - Lia Nenciu; Destin românesc (ediţia 2019) - Emilia 
Stroe; O altă dimensiune a sentimentelor - Daniela Achim Harabagiu; Taina 
scrisului – vol. I și II - George Roca; Răni călătoare - Florin Burtan; Literatură de 
ieri, literatură de azi - Stan V. Cristea; Maxinne - George Băicoianu; Tainele 
împărătești și 111 cele mai frumoase poezii - Elena Armenescu; Biografie cu Păsări 
Victoria Milescu; Cândva în Arcadia - Domnița Neaga; Pe dealul lui Baran - Dorin 
Radu; Insomniile Danei - Daniela Trandafir; Picături de suflet - Elena Căruntu; 
Industria județului Teleorman la sfărșitul secolului XXI - Paul Schiopu; Sufletul din 
cuvânt - Emilia Stroe; Câștigat ridendo mores - Gheorghe Olteanu; Scrisul este o 
rugăciune - Cristian Gabriel Moraru; Statornicia iubirii - Rodica Topuzu Udrea; 
Constantin Titel Petrescu. Drama unui social democrat autentic - Dan Botez. 

 16 expoziții de carte: Eternul Eminescu; 160 de ani de la Mica Unire; Femeia în 
literatură; Dimitrie Cantemir ; Poeţi teleormăneni; 140 de ani de la naşterea lui Gala 
Galaction; Gheorghe Olteanu - 85 de ani; Cartea de vacanţă; Viaţa şi opera 
scriitorului Constantin Noica;  Istoria oraşului Alexandria; 200 de ani de la naşterea 
scriitorului Nicolae Filimon; Carte cu autograf; 110 ani de la nașterea scriitorului 
Eugen Ionescu; Marea Unire; Omagiu Zaharia Stancu; 30 de ani de la Revoluția 
română din 1989;  

 18 expoziții de mărțișoare, felicitări, tablouri, desene și icoane pe sticlă, de artă 
decorativă, de grafică: Eminesciana; Cuza Vodă și Unirea; Zvon de primăvară; 
Femeia în grafică; Prietenie… pe o… sfoară; Simbioză între om și natură; Trienala 
Internațională de Gravură din România (cea de-a doua ediție); Icoana, fereastră spre 
cer; Pe ramuri de Primăvară; Să creştem fără tutun; În căutarea bucuriei – Orașul 
oamenilor fericiți; Culorile Câmpiei; Autumnală; Simboluri religioase; Magia 
hârtiei; Unirea de la 1918; Magia sărbătorilor de iarnă; Timpul prețios al copilăriei;   

 16 momente poetice, muzicale și artistice: Eternul Eminescu; Dor de Eminescu;  
Medalion artistic; România citește… și noi citim!; Primăvara cu miros de poezie - 
Noi și amintirea lor!; Femeia; Taina scrisului; Dai o șansă; Fluierașii; 1 decembrie - 
Ziua Unirii; Az’ noapte, Iisus…; Merry Christmas dance; Darul magilor; Bucuria 
dansului; Fascinația creației; Colinde, colinde…;  

 2 expoziții de medalii, insigne și obiecte miniaturale: 155 de ani de la înființarea 
CEC și Mașini de epocă;   

 3 expoziții de materiale documentare: Eminescu, eternul Eminescu; Gazetar într-
un univers cultural; Să citim istoria prin ziare; 

 3 simpozioane: 9 Mai – zi cu triplă semnificaţie; Eminesciana – Mai am un singur 
dor…; 110 ani de la naşterea scriitorului teleormănean Constantin Noica;  

 5 proiecții de film ce au inclus și dezbateri: Orient Express; Tigrul albastru/Modry 
tygr; Clubul de vacanţă 2018; Sângele/O Sangue; Verișoara mea Rachel; 

 activități de prezentare a bibliotecii: - 68 de grupe de elevi: Școala altfel: Să știi 
mai multe, să fii mai bun!; 

 6 întâlniri profesionale și conferințe naționale: Bibliotecile publice – teritorii ale 
cunoașterii și memoriei colective; Robotică și imprimare 3D în biblioteci; Servicii 
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moderne de bibliotecă și transformarea digitală; Conferința Națională a Managerilor 
Culturali din România; Inovație în serviciile de bibliotecă; Zilele Bibliotecii 
Naționale a României; 

 9 ateliere profesionale: Statistica de bibliotecă - imaginea activității unei biblioteci; 
Ziua Internațională a Cărții și a Dreptului de Autor - Cărți aniversate în 2019; Despre 
noi, bibliotecarii; Anul Cărții - 2019 - Cartea anului; Comunicare și informare prin 
intermediul bibliotecii; Marin Gh. Cazacu - colaborator și donator al Bibliotecii 
Orășenești Zimnicea; Biblioteca de vacanță la ceas aniversar; Copiii noștri talentați; 
Centrul de performanță Niculae Moromete; 

 8 ateliere de dezvoltare personală: Romeo și Julieta în cotidian!; Gând; Emoţie; 
Fapt; Singur în fața prieteniei; Familia; Atelierul de dezvoltare personală și 
creativitate pentru copii - realizat în colaborare cu Cabinetul de psihologie 
educațională condus de psiholog Violeta Carmen Tapai: În căutarea bucuriei – 
Orașul oamenilor fericiți și Timpul prețios al copilăriei;   

 decernare diplome: 
- de excelență - domnilor Zuzu Caratanase și Răzvan Dragoș pentru organizarea 

singurei Trienale Internaționale de Gravură din România, ediția a II-a; 
- de excelență - Irinei Rușanu pentru câștigarea titlului de Cititorul anului 2018 la 

finala națională a concursului de lectură Bătălia Cărților; 
- de excelență - repezentanților autorităților județene și locale, cât și directorilor 

bibliotecilor județene din țară, prezenți la diferite manifestări organizate la sediul 
bibliotecii județene; 

- de merit - bibliotecarilor din bibliotecilor publice teleormănene: Marinela Rușanu 
- bibliotecar la Biblioteca Municipală ,,Gala Galaction” Roșiorii de Vede, Elena 
Fulgheci - bibliotecar la Biblioteca comunală Botoroaga, Doina Pleșa - 
bibliotecar la Biblioteca comunală Drăganești de Vede, Florica Neguț - 
bibliotecar la Biblioteca comunală Peretu, Ilie Vasile - bibliotecar la Biblioteca 
comunală Călinești și Tatiana Gemălescu - bibliotecar la Biblioteca comunală 
Tătărăștii de Jos; 

 7 concursuri:  
 În lumea poveștilor – concurs județean pentru preșcolari, ediția a XI-a, sub 

coordonarea Consiliului Județean Teleorman; 
 Concursul național de lectură pentru copii și adolescenți Bătălia cărților - ediția 

2019 (inițiat de Biblioteca Județeană „Octavian Goga” Cluj, derulat în perioada 
aprilie - noiembrie, în parteneriat cu bibliotecile publice și instituțiile de învățământ 
din județ); 

 Concursuri de dans modern, tenis de masă și șah. Concursurile şi trupele de dans au 
fost coordonate de prof. Sorin Grosu de la Palatul Copiilor din Alexandria; 

 Concurs de cultură generală desfășurat în cadrul Clubului de vacanță; 
 Concursul județean de creație literară Copiii noștri talentați, ediția a XIX-a, 

coordonator Consiliul Județean Teleorman.  
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Dintre cele 41 de acțiuni culturale programate în cadrul planului minimal pe anul 2019, 
majoritatea manifestărilor au fost realizate cu sume modice, cuprinse între 50 lei și 150 
lei/acțiune. Aceste sume au fost folosite, în special, pentru tipărirea de afișe, promovarea 
evenimentului și realizarea unui mediu ambiant care să satisfacă necesitățile minime de 
protocol.  

Singurul eveniment cultural major ce a necesitat alocarea unei sume mai mari (17.000 
lei) a fost proiectul național Zilele Bibliotecii Județene ,,Marin Preda” Teleorman, 
ediția a XXI-a, proiect organizat de Biblioteca Județeană ,,Marin Preda” Teleorman cu 
sprijinul Consiliului Județean Teleorman și realizat în parteneriat cu Instituția 
Prefectului Județului Teleorman, Primăria municipiului Alexandria, Asociația Națională a 
Bibliotecarilor și Bibliotecilor Publice din România (ANBPR), Direcția Județeană pentru 
Cultură Teleorman, Centrul Județean de Conservare și Promovare a Culturii Tradiționale 
Teleorman, Bibliotecile Județene ,,Dinicu Golescu” Argeș, ,,George Barițiu” Brașov, 
,,Panait Istrati” Brăila, ,,Alexandru Odobescu” Călărași, ,,G. T. Kirileanu” Neamț și 
,,Panait Cerna” Tulcea, Muzeul Județean Teleorman și Direcția pentru Cultură, Educație, 
Creație și Sport Roșiorii de Vede. De asemenea, a fost alocată suma de 1.700 lei, pentru 
desfășurarea activităților prilejuite de Ziua Bibliotecarului din România, precum și 
sumele de 3.650 lei și 2.800 lei pentru derularea concursurilor În lumea poveștilor și 

Copiii noștri talentați. Totodată, s-a alocat suma de 2.000 lei pentru desfășurarea 
activităților din cadrul Clubului de vacanță. Suma totală utilizată în anul 2019 pentru 
organizarea diverselor activități cultural-educative a fost în valoare de 32.991 lei. 

Programul minimal de acțiuni de interes județean pentru anul 2020 prevede un număr 
de 25 manifestări culturale, pentru care s-a prevăzut suma de 42.200 lei, altor activități 
alocându-se suma de 7.800 lei. (vezi Anexa nr.4). La data redactării, nu s-a luat în calcul 
imposibilitatea desfășurării anumitor activități din cauza răspândirii coronavirusului. 

În ceea ce privește desfășurarea proiectului național de tradiție, Zilele Bibliotecii 
Județene Marin Preda, organizat cu sprijinul Consiliului Județean, ce va ajunge la cea 
de-a XXII-a ediție, se va realiza ca de obicei în luna noiembrie 2020, iar costurile pentru 
derularea manifestărilor vor fi de cca. 21.000 de lei.  

Alte cheltuieli cu activitățile culturale importante ce se vor avea loc în 2020:  
 Bătălia cărților – proiect național constând într-un concurs de lectură pentru copii și 

adolescenți realizat în parteneriat cu Biblioteca Județeană „Octavian Goga” Cluj, 
precum și cu alte 8 biblioteci județene care fac parte din acest program. Derularea 
proiectului implică un buget de 4.500 lei, reprezentând achiziția de carte specifică 
concursului, promovarea proiectului, premierea câștigătorilor etapei județene, 
transportul și cazarea participanților la finala națională.  

 Centrul de performanță „Niculae Moromete” – proiect inițiat de Biblioteca 
Județeană „Marin Preda” Teleorman, ce se adresează elevilor de liceu și este realizat 
în parteneriat cu unitățile de învățământ din județ. În cadrul Centrului de 
performanță „Niculae Moromete” au loc sesiuni de pregătire suplimentară, dar și 
desfășurarea de activităţi plăcute şi motivante pentru elevi; pentru premierea celor 
implicați în proiect va fi alocată suma de 4.200 lei.  
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 Ziua Bibliotecarului din România – manifestări culturale dedicate Zilei 
Bibliotecarului din România și Zilei Mondiale a Cărții și a Dreptului de Autor. 
Activitate desfășurată cu participarea bibliotecarilor din bibliotecile publice 
teleormănene. Pentru desfășurarea evenimentului va fi alocată suma de 2.250 lei.  

 Copiii noștri talentați – premierea copiilor în cadrul tradiționalului concurs 
județean de creație literară ce se adresează elevilor din județ și care presupune 
alocarea unei sume de 3.200 lei.  

 În lumea poveștilor – premierea câștigătorilor în cadrul concursului județean 
adresat preşcolarilor şi elevilor din clasele I-IV, suma alocată fiind de 2.700 lei. 

 
 

MANAGER, 
 

         VIOREL FOTA 
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G. ANEXE 

G.1. 
ANEXA Nr.1  

Programul acţiunilor culturale organizate de Biblioteca Judeţeană Marin Preda în colaborare cu 
Consiliul Judeţean Teleorman, a căror finanţare se va prevede în bugetul autorităţii administraţiei 

publice judeţene 
 

Nr. 
crt. 

Acţiunea Perioada de desfăşurare Suma estimată  
în lei (RON) 

1. „În lumea poveștilor” - concurs județean pentru 
preșcolari; 

mai 2.700 

2. „Copiii noștri talentați” - concurs județean de 
creație literară pentru elevi. 

 
octombrie - decembrie 

 
3.200 

3.  „Zilele Bibliotecii Județene Marin Preda” - proiect 
național cuprinzând dezbateri, lansări de carte, 
întâlniri profesionale, decernarea diplomelor 
Bibliotecii Județene Marin Preda, expoziții și 
programe artistice; 

 
 

noiembrie 

 
 

21.000 
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G.2. 
ANEXA Nr.2 

Programul acţiunilor culturale organizate de Biblioteca Municipală şi Judeţeană Marin Preda în 
colaborare cu Primăria Municipiului Alexandria 

 
Nr. 
crt. 

Acţiunea Descriere Perioada de desfăşurare Suma estimată  
în lei (RON) 

1. Centru de informare 
comunitară 

Materiale promoţionale, 
materiale de informare 

Martie 2.000 

2. Ziua Bibliotecarului Invitaţii, cazare, diplome, 
premii 

Aprilie 2.000 

3. Oameni şi cărţi Decont transport cazare, 
protocol pentru invitaţi 

În sume egale trimestriale 
 

3.000 

4. Ziua bibliotecii Municipale 
şi Judeţene Marin Preda 

Invitaţii, cazare, diplome, 
premii 

Noiembrie 3.000 

5. Biblioteca aparţine 
comunităţii 

Premii pentru cetăţeni în 
cadrul activităţilor 

desfăşurate 

 
În sume egale trimestriale 

 
3.000 

6. Sprijin pentru autori 
teleormăneni 

Publicarea unor lucrări 
 

 
În sume egale trimestriale 

 
8.000 

7. Materiale publicitare de 
promovare a serviciilor 

de bibliotecă 

Editare: calendare, semne de 
carte, pliante 

 
În sume egale lunar 

 
6.000 
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G.3.        
                                                        ANEXA Nr.3 

Programul minimal de acțiuni, de interes județean, preconizate să se desfășoare anual 
 

Nr. 
crt. 

Data Domeniul/ 
Obiectivul/ 

Acţiunile înscrise în plan 

Prezentarea pe scurt a 
acţiunilor ce urmează să 

fie realizate şi a 
Indicatorilor –

Cuantificarea acţiunilor 

Colaboratori, termen de 
finalizare, alte observaţii. 

Sumă 
estimată 
necesară 
derulării 
activității 
respective 
- RON - 

1. 15.01 „Ziua Culturii Naţionale” 
 

Simpozion județean 
Expoziţie de carte din 
fondul Eminescu si 
filatelie 

Participă scriitori, profesori de 
limba română și elevi din 
Alexandria 

100 

2. 24.01 „Unirea Principatelor Române” Expoziţie de carte 
Momente artistice 

Colaborare cu instituţiile de 
învăţământ din Teleorman 

80 

3. 30.01 „Caragiale la Biblioteca 
Judeţeană” 
 

Colocviu 
Expoziţie de carte  
Momente artistice 

Colaborare cu licee, şcoli şi 
grădiniţe din judeţ 

50 

4. 24.02 ,,De dragoste … de Dragobete” Expoziţie de desene 
Momente artistice 

Colaborare cu licee, şcoli şi 
grădiniţe din judeţ 

100 

5. 08.03 „De ziua mamei” Expoziţie de desene 
Program artistic 

Participă preşcolari, elevi de la 
şcolile din judeţ 

250 

6. 21.03 ,,Ziua Internaţională a Poeziei” 
 

Program artistic 
Moment poetic 
 

Colaborare cu profesori și elevi 
din liceele teleormănene 

80 
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7. 16-20.04 ,,Școala altfel: Să știi mai 
multe, să fii mai bun!” 

Activități de prezentare a 
bibliotecii 
Vizitarea secțiilor 
bibliotecii 

Participă preșcolari, elevi și 
cadre didactice din județ 

200 

8. 23.04 „Ziua bibliotecarului”  Consfătuire profesională  
Întalnire cu bibliotecarii 
din județ  

Participă bibliotecari din 
bibliotecile publice și școlare 
teleormănene 

2.250 

9. 03-08.05 ,,Sărbătoarea Paștelui” Expoziţii tematice 
Momente artistice 

Colaborare cu profesorii din 
școlile gimnaziale 

50 

10. 09.05 ,,Ziua Europei’’ Expoziţie tematică  
Momente artistice 
 

Colaborare cu Primăria  
municipiului Alexandria  
Participă elevi de la școlile din 
Alexandria 

100 

11. 25.05 „În lumea poveștilor” Concurs județean pentru 
preșcolari 

Consiliul Județean  Teleorman și 
Inspectoratul Școlar Teleorman 

2.700 

12. 01.06 „1 iunie - Ziua copilului” 
 

Expoziţii tematice 
Programe artistice 

Colaborare cu instituţiile de 
învăţământ din Teleorman 

80 

13. 06.06 „CinEd” – Program european  
de educație cinematografică 

Proiecție de film 
Discuții pe marginea 
proiecției 

Participă elevi din școli și licee 
teleormănene 

100 

14. 20.06-
09.09 

,,Cartea de vacanță” 
 

Expoziție de carte de 
vacanță 

Participă utilizatorii ce 
frecventează biblioteca pe 
perioada vacanței 

80 

15. 14.07 ,,Bookfest” Vizită documentară la 
Salonul de carte Bucureşti 

Colaborare cu bibliotecarii din 
județ 

200 

16. 02-08.08 „E carte, e film la bibliotecă” Proiecție de film 
Dezbatere 

Participă membrele Centrului 
socio-cultural Femina 2005 

150 
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17. 31.08 „Zilele Municipiului 
Alexandria” 

Simpozion judeţean 
Expoziție tematică 

Colaborare cu Primăria 
Alexandria 

70 

18. 16.09 „Biblioteca - centru cultural” Dezbatere Colaborare cu Consiliul Judeţean 
Teleorman. Participă elevi, cadre 
didactice, bibliotecari  

80 

19. 18-19.09 ,,Zilele Marin Preda” Simpozion 
Expoziție de carte 
 

Colaborare cu Centrul Județean 
de  Conservare și Promovare a 
Culturii Tradiționale Teleorman 

100 

20. 24.10 „Salonul editurilor 
teleormănene” 

Expoziție carte 
Premieri 

Participă edituri din Teleorman și 
scriitori 

100 

21. 28.10-
05.12 

„Copiii noştri talentaţi” – 
jurizare și premierea 
câștigătorilor 

Concurs judeţean de 
creaţie literară pentru elevi 
 

Consiliul Județean Teleorman 
Participă elevi și profesori de 
limba română din județ 

3.200 

22. 16-17.11 „Zilele Bibliotecii Judeţene 
Marin Preda” Teleorman 

Dezbateri, lansări de carte, 
întâlniri profesionale, 
decernarea premiilor 
revistei Caligraf, a 
diplomelor Bibliotecii 
Județene Marin Preda, 
expoziții și programe 
artistice 

Consiliul Județean Teleorman, 
biblioteci publice din țară și 
județ, scriitori, cadre didactice, 
publiciști, bibliotecari din țară și 
din județ 

21.000 

23. 01.12 ,,Unire în cuget și simțiri” Program artistic 
Expoziție de carte 

Participă elevi și cadre didactice 
din județ 

150 

24. 03.12 „Ziua Internaţională a 
persoanelor cu dizabilităţi” 

Dezbatere 
 

Colaborare cu Filiala 
Interjudețeană Teleorman-
Giurgiu Asociația Nevăzătorilor 
din Romania 

200 
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Participă persoane cu dificultăți 
de vedere   

25. 17-22.12 „Revoluția română” Expoziţie de carte 
Dezbatere 

Colaborare cu profesori de 
istorie din județ 

150 

26. 25-31.12 „Sărbătorile creştine la români” Expoziţie de carte 
Momente artistice 

Colaborare cu elevi și cadre 
didactice din unitățile de 
învățământ teleormănene 

150 
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G.4. 
ANEXA Nr.4 

Programul minimal de acţiuni, de interes judeţean, pentru anul 2020 
  
Nr. 
crt. 

Data 
 

Domeniul/ 
Obiectivul/ 

Acţiunile înscrise în plan 

Prezentarea pe scurt a 
acţiunilor ce urmează să 

fie realizate şi a 
Indicatorilor –

Cuantificarea acţiunilor 

Colaboratori, termen de 
finalizare, alte observaţii 

Sumă 
estimată 
necesară 
derulării 
activității 
respective 

- RON 

1. 15.01.2020 „Ziua Culturii Naționale - 
170 de ani de la nașterea 
lui Mihai Eminescu” 

Simpozion județean 
Moment artistic 
Expoziţie de carte 

Participă scriitori, profesori 
de limba română și elevi din 
Alexandria  

 
100 

2. 23.01.2020 „Unirea Principatelor 
Române. 200 de ani de la 
nașterea domnitorului  
Al. I. Cuza” 

Expoziție de carte 
Moment artistic 

Participă elevi și cadre 
didactice din Alexandria   

 
50 

3. 03.02-
27.11.2020 

„Fantezii literare” - Proiect 
național de scriere creativă 

Concurs de creație literară – 
proză scurtă 

Participă elevi cu vârsta 
între 13 și 19 ani 

300 

4. 18.02.2020 „E carte, e film la 
bibliotecă” 

Dezbatere și proiecție de 
film 

Participă membrele 
Centrului socio-cultural 
Femina 2005 

100 

5. 04.03.2020 Centrul de performanță 

„Niculae Moromete”  
Moment artistic 
 

Program susținut de 
membrii Centrului de 
performanță, cu participarea 
liceenilor din Alexandria, 

400 
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părinților, juriului, cadrelor 
didactice și a utilizatorilor 
serviciilor de bibliotecă 

6.  12.03.2020 „CinEd” – Program 
european de educație 
cinematografică 

Proiecție de film 
Discuții pe marginea 
proiecției 

Participă elevi din școli și 
licee teleormănene 

100 

7. 20.03.2020 „Ziua Internațională a 
Poeziei” 

Moment poetic Participă elevi și cadre 
didactice din Alexandria   

50 

8. 06.04.-
29.05.2020 

„Prietenie pe o sfoară” - 
Proiect educațional 
național 

Ateliere de desen, expoziție 
de fișe de lucru realizate în 
cadrul atelierelor 

Participă preșcolari și elevi 
de la instituțiile de 
învățământ din județ  
Biblioteci din țară 

500 

9. 13-17.04.2020 „Școala altfel: Să știi mai 
multe, să fii mai bun!” 

Activități de prezentare a 
bibliotecii 
Vizitarea secțiilor 
bibliotecii 

Participă preșcolari, elevi și 
cadre didactice din județ 

100 

10. 23.04.2020 Ziua Bibliotecarului din 
România, Ziua Mondială a 

Dreptului de Autor 

Consfătuire profesională  
Moment artistic 

Participă bibliotecari din 
bibliotecile publice și 
școlare teleormănene 

2.250 

11. 27.04-
11.11.2020 

„Bătălia cărților” - Proiect 
cultural național 

Concurs de lectură pentru 
copii și adolescenți 

Participă elevi din județ 4.500 

12. 04.05-
30.10.2020 

 
 

„Biblioteca în aer liber”, 
ediția a III-a 

Jocuri recreative 
Concursuri de șah, table, 
rummy, tenis de masă, 

scrabble 

Participă utilizatorii 
serviciilor de bibliotecă 

 
500 

 
 

13. 07-14.05.2020 „Lucian Blaga – 125 de 
ani de la naștere” 

Expoziție foto-documentară 
 

Participă elevi și cadre 
didactice din Alexandria 

100 
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14. 08.05.2020 „9 mai - Zi cu triplă 

semnificație” 
Simpozion județean 
Expoziție tematică 

Participă elevi și cadre 
didactice din județ 

100 

15. 15-31.05.2020 
 

„Marin Preda – 40 de ani 
de eternitate” 
„65 de ani de la publicarea 
romanului Moromeții” 
„40 de ani de la publicarea 
romanului Cel mai iubit 
dintre pământeni” 
 „Centenar Cartea 
Românească” 

Expoziție foto-documentară  
Simpozion județean 
 
 
 
 
 
 

Participă scriitori și 
publiciști, cadre didactice, 
elevi din județ și din țară 

 
500 

16. 25.05.2020 „În lumea poveștilor” Concurs județean pentru 
preșcolari 

Consiliul Județean  
Teleorman și Inspectoratul 
Școlar Teleorman 

2.700 

17. 27-29.05.2020 „Bookfest” – Salonul 
Internațional de Carte 

Vizită documentară la 
Salonul Internațional de 
Carte Bucureşti 

Participă bibliotecarii din 
bibliotecile publice 
teleormănene 

200 

18. 15.06-
11.09.2020 

„Clubul de vacanță”, ediția 
a III-a 

 Ateliere 
educaționale 

 Ateliere de artă 

 „Cartea de vacanță” 

Sesiuni de lectură 
Concursuri tematice 
Întâlnire cu scriitori 
 
 
Expoziție de carte de 
vacanță 

Palatul Copiilor Alexandria  
Preșcolari, elevi din 
unitățile de învățământ din 
județ și alți utilizatori ce 
frecventează biblioteca pe 
perioada verii 

400 

19. 23.09.2020 „CinEd” – Program 
european  de educație 
cinematografică 

Proiecție de film 
Discuții pe marginea 
proiecției 

Participă elevi din școli și 
licee teleormănene 

100 
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20. 13.10.2020 „E carte, e film la 
bibliotecă” 

Dezbatere și proiecție de 
film 

Participă membrele 
Centrului socio-cultural 
Femina 2005 

100 

21. 26.10-
07.12.2020 

„Copiii noștri talentați” – 
proiect cultural județean  

Concurs județean de creație 

literară pentru elevi  
Premierea câștigătorilor 

Consiliul Județean 
Teleorman 
Participă elevi și profesori 
de limba română de la 
instituțiile de învățământ 
din județ 

3.200 

22. 29.10.2020 Centrul de performanță 

„Niculae Moromete”  
Premiere  Participă liceeni și 

bibliotecari din țară  
4.200 

23. 11-13.11.2020 „Zilele Bibliotecii 
Județene Marin Preda”, 
ediția a XXII-a - Proiect 
cultural național 

Dezbateri, lansări de carte, 
întâlniri profesionale,  
decernarea premiilor 
revistei „Caligraf”, 
decernarea diplomelor 
Bibliotecii Județene Marin 
Preda, expoziții și 
programe artistice, 
concursuri 

Consiliul Județean 
Teleorman, biblioteci 
publice din țară și județ, 
scriitori, cadre didactice, 
publiciști, bibliotecari din 
țară și din județ 

21.000 

24. 27.11.2020 „1 Decembrie – Ziua 
Națională a României” 
„135 de ani de la nașterea 
lui Liviu Rebreanu” 

Program artistic  
Expoziție tematică 
Expoziție de carte 

Participă elevi și cadre 
didactice din județ 

150 
 

25. 14.12.2020 „Sărbătoare de iarnă” Moment artistic  Program susținut de 
membrii Centrului de 
performanță cu participarea 

500 
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liceenilor din Alexandria, 
părinților, juriului, cadrelor 
didactice și a utilizatorilor 
serviciilor de bibliotecă 

26. Alte lansări de carte, simpozioane, dezbateri, expoziții tematice, 
concursuri, ateliere profesionale, ateliere de dezvoltare personală 

Participă publiciști, 
scriitori, cadre didactice de 
la unități de învățământ din 
județ, preșcolari, elevi, 
bibliotecari, utilizatori ai 
serviciilor bibliotecii 

7.800 
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G.5. 
ANEXA Nr.5 

Programul minimal de acţiuni, de interes judeţean, pentru anul 2021 (perioada 01.01-01.05.2021) 
 

Nr. 
crt. 

Data 
 

Domeniul/ 
Obiectivul/ 

Acţiunile înscrise în plan 

Prezentarea pe scurt a 
acţiunilor ce urmează să 

fie realizate şi a 
Indicatorilor –

Cuantificarea acţiunilor 

Colaboratori, termen de 
finalizare, alte observaţii 

Sumă 
estimată 
necesară 
derulării 
activității 
respective 
- RON - 

1. 15.01.2021 „Eminescu – geniul culturii 
române” 

Simpozion  
Expoziţie de carte 

Participă scriitori și profesori 
de limba română din județ 

150 

2. 22.01.2021 „Unirea Principatelor 
Române” 

Expoziție de carte 
Moment artistic 

Participă elevi și cadre 
didactice din Alexandria   

80 

3. 24.02.2021 „De Dragobete iubește 
românește” 

Expoziție de desene 
Moment artistic 

Participă elevi din liceele 
teleormănene 

100 

4. 01.03.2021 „Mărțișor pentru mama” Expoziție de felicitări, 
desene și mărțișoare 

Participă preșcolari și cadre 
didactice de la grădinițe din 
Alexandria 

150 

5. 18-
22.04.2021 

„Școala altfel: Să știi mai 
multe, să fii mai bun!” 

Activități de prezentare a 
bibliotecii și vizitarea 
secțiilor bibliotecii 

Participă preșcolari, elevi și 
cadre didactice din 
Alexandria și județ 

200 

6. 22.04.2021 „Ziua Bibliotecarului din 
România” 

Consfătuire profesională  Participă bibliotecari din 
bibliotecile publice 
teleormănene 

2.000 

 


