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

Consiliul Judeţean Dâmboviţa, denumit în continuare autoritatea, pentru  Biblioteca Judeţeană 
„I. H. Rădulescu” Dâmboviţa, aflată în subordinea sa, în conformitate cu prevederile 
Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 189/2008 privind managementul instituţiilor publice 
de cultură, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 269/2009, cu modificările şi 
completările ulterioare (OUG r. 68/2013 şi Legea 185/2014), precum şi cu cele ale Ordinului 
ministrului culturii nr. 2799 din 10 decembrie 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.  

În conformitate cu prevederile contractului de management, datele şi informaţiile din 
prezentul raport sunt aferente perioadei: de la 01.01.2013 la 31.10.2017 reprezentând evaluarea 
finală a managementului. 
 

A. Evoluţia instituţiei în raport cu mediul în care îşi desfăşoară activitatea 
 
A.1. Colaborarea cu instituţii, organizaţii, grupuri informale care se adresează 

aceleiaşi comunităţi  
   

 În cursul perioadei la care se referă prezentul raport, Biblioteca Județeană „I. H. 
Rădulescu” Dâmboviţa a colaborat cu următoarele instituţii:  

- autorităţi publice şi alte instituţii: Consiliul Judeţean Dâmboviţa (autoritatea tutelară), 
Instituţia Prefectului, Primăria Municipiului Târgovişte, primăriile din judeţul 
Dâmboviţa, Inspectoratul Şcolar Judeţean Dâmboviţa, Casa Corpului Didactic, 
Garnizoana Târgovişte Dâmboviţa, Arhivele Statului Filiala Dâmbovița, Direcţia de 
Sănătate Publică Dâmboviţa, Direcţia Grădina Zoologică Târgovişte,  Penitenciarul 
Mărgineni, Reprezentanţa Comisiei Europene din România, Inspectoratul de Poliţie 
Judeţean, SMURD Târgovişte, Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă 
Dâmboviţa, Agenţia de Mediu Dâmboviţa, Agenţia Naţională pentru Programe 
Comunitare în domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale Bucureşti (ANPCDEFP),  
Ambasada Republicii Bolivariene Venezuela în România, Ambasada Republicii Cuba în 
România, Ambasada Regatului Norvegiei în România, Camera de Comerţ şi Industrie 
Dâmboviţa, Oficiul Judeţean pentru Protecţia Consumatorilor Dâmboviţa, Oficiul de 
Stat pentru Invenţii şi Mărci Bucureşti,  Reprezentanţa Comisiei Europene din România. 

 
- instituţii de cultură: Arhiepiscopia Târgoviştei, Centrul Judeţean de Cultură 

Dâmboviţa, Complexul Muzeal Naţional „Curtea Domnească” Târgovişte, Palatul 
Copiilor, Biblioteca Naţională a României, Biblioteca Metropolitană Bucureşti, 
Biblioteca ”B.P. Hasdeu” Chişinău, alte biblioteci publice judeţene şi universitare din 
România, Cercul de rachetomodelism din Pucioasa, Clubul copiilor din Pucioasa,  
Teatrul Municipal Târgovişte, Union of Balkan Library. 

 
- organizaţii neguvernamentale: ABR, ANBPR, Balkan Libraries Union, Societatea 

Scriitorilor Târgovişteni, Asociaţia de prietenie româno-cubaneză „Jose Marti” 
Târgovişte, Asociaţia de Prietenie „Simon Bolivar” Dâmboviţa, Centrul Cultural 
Pucioasa, Fundaţia Andrei, Societatea Astronomică Română de Meteori, Uniunea 
Ziariştilor din România - Filiala „ Ion Heliade Rădulescu” Dâmboviţa, Asociaţia 
„Speranţa” Târgovişte, Asociaţia „Partida Romilor Pro Europa”, Asociaţia Tineri pentru 
Europa de Mâine, Asociaţia Târgovişte spre Europa, Fundaţia Judeţeană pentru Tineret 

                                       
1 Prezentul Raport se referă la perioada 2013-31.10.2017 



Biblioteca judeţeană „I. H. Rădulescu” Dâmboviţa   Raport de activitate final 
 

 2 

Dâmboviţa, DAR Development Association, Asociaţia Birourilor de Mediere din 
Dâmboviţa, Tribunalul Permanent de arbitraj instituţionalizat, Centrul de Arte „Carmina 
Burana”, Asociaţia Literata, Asociaţia Naţională „Cultul eroilor” etc. 

- universităţi, licee, colegii: Universitatea „Valahia” din Târgovişte, licee, şcoli şi 
grădiniţe dâmboviţene, Consiliul Judeţean al Elevilor. 

- edituri / grupuri editoriale / instituţii editoare: ALL; Arhiepiscopiei Târgoviştei; 
Bibliotheca; Cetatea de Scaun; Curtea Veche Publishing; Eikon; Herald; Humanitas; 
Litera; Niculescu; Singur; Tritonic; Corint; RAO; Centrul EUROPE DIRECT 
Târgovişte; Centrul Judeţean de Cultură Dâmboviţa; Complexul Naţional Muzeal „Curtea 
Domneasca” Târgovişte; Societatea Astronomică Română de Meteori, Librăria 
Fragilistic din Târgovişte. 
 
 
A.2. Analiza SWOT (analiza mediului intern şi extern, puncte tari, puncte slabe, 

oportunităţi, ameninţări) 
 

PUNCTE TARI (mediu intern) PUNCTE SLABE (mediu intern) 
- Statutul pe care îl ocupă în rândul 

instituţiilor culturale din judeţ 
- Capacitate de adaptare la cerinţele de 

consum informaţional ale comunităţii 
- Acces gratuit la Internet 
- Spaţiu modernizat 

- Personal insuficient 
- Fonduri bugetare insuficiente 
- Spaţiul de depozitare deficitar 
- Spaţiu impropriu  destinat Bibliotecii 

pentru copii  
 

OPORTUNITĂŢI (mediu extern) AMENINŢĂRI (mediu extern) 
- Colaborarea bună cu autoritatea tutelară  
- Colaborarea bună cu instituţiile 

culturale şi educaţionale din judeţ şi din 
ţară 

- Un număr mare de instituţii partenere 
- Existenţa unei Strategii culturale 

naţionale  orientată spre cultura de 
masă, specifică bibliotecilor 

- Scăderea demografică 
- Extinderea fenomenului migraţional 
- Scăderea nivelului educaţional al 

tinerilor 
 
 

 

 
 
A.3. Evoluţia imaginii existente şi măsuri luate pentru îmbunătăţirea acesteia 
 
În vederea promovării imaginii instituţiei au fost întreprinse următoarele activităţi de 

relaţii publice ( prevăzute în proiectul de management): 
- informarea periodică a mass-mediei despre programele şi  noutăţile privind 

funcţionarea Bibliotecii/Atins 
- informarea diferenţiată, în funcţie de caracterul programului cultural sau al 

serviciilor în cauză: utilizarea în acest sens  a afişelor şi flyer-elor cu informaţiile 
adecvate; invitaţii transmise instituţiilor educaţionale; utilizarea listelor de 
corespondenţă de pe Internet ale persoanelor interesate (cadre didactice, cadre 
medicale, membri al ONG-urilor etc.), în funcţie de tema acţiunii culturale în 
cauză/Atins 

- modernizarea site-ului Bibliotecii şi a paginii de facebook  prin care se comunică 
informaţii privind serviciile, programele şi noutăţile instituţiei/Atins 

- realizarea calendarul de evenimente culturale al Bibliotecii, ca mijloc promoţional 
care pe de o parte diseminează informaţii de bază despre funcţionarea instituţiei, pe 
de altă parte se raliază, pe planul conţinutului său textual şi vizual, la aniversările 
marcante dintr-un anumit an sau la tema predominantă a anului în cauză/Atins 
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- realizarea de panouri publicitare de tip outdoor, amplasate pe latura din faţă a 
clădirii, la avizierul informativ (care va fi montat), purtând mesaje 
promoţionale/Atins 

- realizarea de pliante color  care să prezinte atât serviciile Bibliotecii, cât şi cele mai 
importante activităţi ale sale/Atins 

- realizarea monografiei Bibliotecii judeţene ”I. H. Rădulescu” Dâmboviţa cu ocazia 
împlinirii a 70 ani de la înfiinţare/Atins 

- îmbunătăţirea şi actualizarea Ghidului Bibliotecii/Atins 
 

În afara celor enumerate mai sus au mai fost întreprinse următoarele măsuri:  
- consolidarea comunicării cu mediul intern al instituţiei (consultări privind elaborarea 

calendarului de evenimente culturale şi a agendei culturale, brainstorming pentru 
accesarea diverselor programe şi grant-uri,  diseminarea informaţiei, organizarea de 
întâlniri periodice pe teme profesionale etc.); 

- cercetarea şi evaluarea impactului şi rolului instituţiei în rândul membrilor 
comunităţii locale (anchete, sondaje de opinie); 

- gestionarea relaţiilor cu membrii comunităţii locale (autorităţi publice locale, ONG-
uri, instituţii de cultură, mediul privat etc.) şi comunicarea permanentă cu toate 
categoriile de public în vederea organizării de evenimente destinate tuturor 
palierelor de vârstă; 

- organizarea de conferinţe de presă şi interviuri, cu ocazia lansării unor proiecte de 
anvergură sau în scopul informării publicului cu privire la evenimentele organizate 
de instituţie; 

- diversificarea apariţiilor în mass-media prin participarea la emisiuni a 
reprezentanţilor bibliotecii (Cafeaua de 10) şi organizarea de programe destinate 
programelor TV (rubrica De pe rafturile bibliotecii) 

- elaborarea comunicatelor de presă şi a informaţiilor legate de evenimente  transmise 
periodic în format electronic; 

- realizarea materialelor de promovare: afişe, pliante, fluturaşi, programe, cataloage, 
mape personalizate, pixuri, carnete, plase etc.; 

- organizarea de vizite ghidate; 
- editarea de publicaţii proprii: 

� Biblioteca Judeţeană „I. H. Rădulescu” Dâmboviţa: monografie. Târgovişte: 
Editura Bibliotheca, 2013, ISBN 978-973-712-834-8,  189 p. (în colab. cu V. 
Petrescu) 

� Tiparul epocii brâncoveneşti. Târgovişte: Bibliotheca, 2014, ISBN 978-973-
712-909-3, 260 p. (în colab. cu V. Petrescu) 

� Carte bibliofilă din colecțiile Bibliotecii Județene ”I. H. Rădulescu” 
Dâmbovița. Târgoviște: Bibliotheca, 2015, ISBN 978-606-772-065-5, 130 p.(în 
colaborare cu V. Petrescu  și Alexandru Ștefănescu) 

� Salonul editorial ”Ion Heliade Rădulescu”. Târgoviște: Bibliotheca, 2016, 
110 p. ISBN 978-606-772-131-7 (în colaborare cu Victor Petrescu) 

� Victor Petrescu: 75 de trepte: biobibliografie. Târgovişte: Bibliotheca, 2016, 
155 p. ISBN 978-606-772-157-7 (în colaborare cu Monica Mocanu) 

� Cultură și civilizație în spațiul locuit de români. Târgoviște: Editura 
Bibliotheca, 2017 ( în curs de apariție) 

� Revista Curier: 2012-2017 (bianual) 
� Ghidul bibliotecii: ro, en, fr 
� Anuarele bibliotecii 

- premii şi distincţii câştigate de bibliotecă  
� Diplome de excelenţă din partea: Grupului Media Singur, Proiectului Micii 

Jurnalişti, Proiectului Magia cărţilor. 
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� Premiul de excelenţă primit de Revista bibliotecii – Curier, la împlinirea a două 
decenii de apariţie, din partea Uniunii Ziariştilor Profesionişti – Filiala „I.H. 
Rădulescu” Dâmboviţa,  

� Premiul de excelenţă pentru organizarea Salonului Editorial „I.H. Rădulescu” 
ediţia 2015, din partea Uniunii Ziariştilor Profesionişti – Filiala „I.H. 
Rădulescu” Dâmboviţa  

� Diplomă aniversară cu prilejul participării la Simpozionul organizat în cinstea 
aniversării a 96 de ani de la înfiinţarea Armei Tancuri în armata României, din 
partea Batalionului 114 Tancuri „Petru Cercel”  

� Diplomă „Astro 2015”, se acordă pentru susţinerea astronomiei şi a educaţiei 
prin astronomie în anul 2015, din partea Societatea Astronomică Română de 
Meteori 

� Premiul de excelenţă pentru colaborare fructuoasă pe parcursul celor 20 de ani 
de la înfiinţarea Filialei Târgovişte din Chişinău, din partea Bibliotecii 
Municipale „B.P. Hasdeu” 

� Scrisoare de mulţumire pentru susţinerea programelor şi proiectelor Bibliotecii 
Municipale „B.P. Hasdeu” din Chişinău, din partea  Sectorului Buiucani 

� Diplomă de excelenţă pentru implicarea în susţinerea şi promovarea 
Arbitrajului Instituţionalizat în România în anul 2016, din partea Asociaţei de 
Arbitraj Instituţionalizat 

� Diplomă de merit în semn de recunoaştere şi apreciere pentru contribuţia la 
dezvoltarea profesiei contabile din România, din partea Corpului Experţilor 
Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România 

� Premiul „Dan Simonescu” pentru bibliologie acordat scriitorilor Agnes Erich, 
Alexandru Ştefănescu şi Victor Petrescu pentru volumul „Carte bibliofilă din 
colecţiile Bibliotecii Judeţene „I.H. Rădulescu” Dâmboviţa”, din partea 
Societăţii Scriitorilor Târgovişteni 

� Certificat de apreciere pentru Biblioteca Județeană ”I. H Rădulescu” 
Dâmbovița ca recunoaștere a contribuțiilor deosebite la susținerea activităților 
educaționale și de cercetare în parteneriat cu Universitatea Valahia din 
Târgoviște , din partea Universității Valahia din Târgoviște 

 

- statisticile privind accesarea site-ului 
- 79.834 vizite (2013) 
- 80.315 vizite (2014) 
- 84.005 vizite (2015) 
- 88.767 vizite (2016)  
- 101.404 vizite (2017)    

 

Număr de vizite on-line la serviciile bibliotecii

88767

101404

80315

79834

84005

2013 2014 2015 2016 2017
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Proiectele derulate de Biblioteca Judeţeană „I. H. Rădulescu” Dâmboviţa au fost 

promovate prin:  
- diseminarea informaţiei prin mijloacele mass-media (presă scrisă, radio - TV), afişaj 

la sediul instituţiei, dar şi în alte puncte din oraş, distribuirea de materiale (fluturaşi, 
pliante, afişe, invitaţii etc.); 

- transmiterea agendei culturale, în format electronic şi tradiţional, către numeroşi 
colaboratori şi utilizatori; 

- încheierea de parteneriate cu instituţiile de învăţământ preuniversitar şi universitar  
din judeţ şi din ţară; 

- un alt factor important în creşterea vizibilităţii Bibliotecii Judeţene „I. H. 
Rădulescu” Dâmboviţa în decursul perioadei raportate a fost reprezentat de 
intensificarea eforturilor acesteia în vederea modernizării şi eficientizării 
comunicării cu utilizatorii. S-a acordat o atenţie sporită prezentării activităţii 
bibliotecii pe toate canalele de comunicare online de care dispune: site, blog, reţele 
de socializare - Facebook, Youtube:  

� www.bjdb.ro (prevăzută modernizarea acestuia în proiectul de management) 
� http://bibliotecajudeteanadambovita.wordpress.com/ 
� http://www.facebook.com/pages/Biblioteca-Judeteana-Ion-Heliade-

Radulescu-Dambovita/202200653195423?ref=hl 
� http://www.youtube.com/user/BJDBIH 
� www.edtargoviste.ro 

- deplasări în unităţile de învăţământ din Târgovişte, deplasări în teritoriu, acţiuni 
organizate în comun cu bibliotecile din judeţ şi din ţară, contactul telefonic cu 
numeroşi colaboratori; 

 

- au fost realizate în fiecare an din perioada raportată : 
� afişe pentru promovarea manifestărilor culturale organizate de bibliotecă 
� programe, pliante, fluturaşi, semne de carte, cărţi de vizită, ghidul bibliotecii,  

pixuri, calendare, sacoşe, agende etc. 
 
 Ca parte a strategiei de consolidare a imaginii şi de promovare a serviciilor proprii, 
Biblioteca Judeţeană „I. H. Rădulescu” Dâmboviţa a acordat o atenţie deosebită relaţiei cu 
mass-media pe toată perioada raportată. Persoanele în a căror responsabilitate au fost relaţiile 
instituţiei cu mass-media au fost prof. univ. dr. Agnes Erich, managerul bibliotecii, şi 
Alexandru Ştefănescu, şeful Serviciului Relaţii cu Publicul. Pentru Europe Direct Târgovişte - 
proiect cu finanţare europeană găzduit de către bibliotecă - informaţiile către mass-media au 
fost oferite de către metodist Vlăduţ Andreescu, managerul proiectului.  
 Ca urmare: 

- toate acţiunile de animaţie culturală ale instituţiei au fost precedate de comunicate de 
presă;  

- pentru toate programele majore ale instituţiei au fost pregătite mape pentru presă; 
- au fost organizate, în medie, câte două conferinţe de presă/an de către instituţie  
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Apariţii în presa de specialitate  
 

 Nr. articole / apariţii în emisiuni radio şi TV / 
interviuri 

Biblioteca Judeţeană Dâmboviţa 
presa on-line 203 (2013) 

258 (2014) 
350 (2015) 
509 (2016) 
462 (2017) 

presa scrisă 36 (2013) 
29 (2014)  
49 (2015) 
35 (2016)  
35 (2017) 

emisiuni radio şi TV � 6 interviuri (Columna TV) (2013) 
� 47 (31 Columna TV; 4 MDI TV; 12 Radio 

Minisat) (2014) 
� MDI Exces de Putere, 19 februarie 2015 
� Credinţă şi cultură azi. Destinul cărţii şi al 

bibliotecii. Trinitas emisiune: 01.03.2015 
(https://www.youtube.com/watch?v=P21U0IxI
OlE) 

� Educatie financiara. Radio Light, 7 aprilie 2015 
� Cafeaua de 10 (Columna TV)  

http://www.columnatv.ro/tv/cafeaua-de-10-16-
09-2016/, 16 septembrie 2016 

� Trinitas Tv. Comori ale Ortodoxiei. Apariţia 
tiparului în Ţările Române.(08.01.2016) 
https://www.youtube.com/watch?v=x1vr4NmlL
lE 

� Trinitas Tv. Comori ale ortodoxiei. Evoluția 
tiparului în Ţările Române : sec XVII-XIX. 
(22.01.2016) 
https://www.youtube.com/watch?v=x1vr4NmlL
lE 

� Marşul lecturii – activitate de promovare a 
lecturii în rândul comunităţii (Columna TV - 
Cafeaua de 10 – 20.04.2016)  

� http://www.columnatv.ro/taxa-pe-carte-
imprumutata-contestata-de-biblioteci/ 

� 21 mai 2017 Manastirea Dealu 
https://youtu.be/6qOaJIP9SEg?list=PLx_GBNs
8AYzqPbE1xgh_ZMvXHdtpQT8I3 

interviuri privind activitatea şi 
proiectele instituţiei 

� 4 (Radio România Antena Satelor, Minisat, 
Columna TV)- 2014  

� Minisat -7 aprilie 2015 
� Proiecte şi programe în derulare la Biblioteca 

Judeţeană. Jurnal Dâmboviţa, 20 feb 2015 
� Columna TV, Cafeaua de 10, 10 iulie 2015 

https://www.youtube.com/watch?v=D48iu1Bm
yu0 
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� Columna TV, Cafeaua de 10, 2 decembrie 2015 
http://www.columnatv.ro/tv/cafeaua-de-10-02-
12-2015/ 

� Puncte de vedere (Dâmboviţa la zi). Interviu 
Manager, 
https://www.youtube.com/watch?v=m-M-
H50hJH4 

� Programul Şcoala altfel „Să ştii mai multe, să 
fii mai bun!” (Columna TV - 06.04.2016) 
http://www.columnatv.ro/scoala-altfel-la-
biblioteca/ 

� Marşul lecturii – activitate de promovare a 
lecturii în rândul comunităţii (Columna TV - 
23.04.2016) 
https://www.youtube.com/watch?v=FAsrLneL
Mys 

� „Biblioteca vie” (Columna TV - 28 iunie 2016) 
https://www.youtube.com/watch?v=AtQJQ5d9
E6A 

� Programul „Vacanţa la bibliotecă” (Columna 
TV – 6 septembrie 2016) 
http://www.columnatv.ro/vacanta-la-biblioteca-
2016/ 

� Salonul Editorial „Ion Heliade Rădulescu” 
(Columna TV – 5 septembrie 2016) 
http://www.columnatv.ro/salonul-editorial-ion-
heliade-radulescu-xv-editie/ 

� Maratonul lecturii şi Flashmob (Columna TV – 
12 septembrie 2016) 
http://www.columnatv.ro/maratonul-lecturii-
targoviste/ 

� Zilele Bibliotecii Judeţene „I. H. Rădulescu” 
Dâmboviţa - Expoziţie de carte (Columna TV – 
26 septembrie 2016) 
http://www.columnatv.ro/zilele-bibliotecii-
judetene-ion-heliade-radulescu-dambovita/ 

� http://www.columnatv.ro/arta-de-a-fi-vacanta-la-

biblioteca/ 

� http://www.columnatv.ro/dambovitenii-asteaptati-

la-biblioteca-luna-mai-aduce-o-serie-de-activitati-

dedicate-tuturor-categoriilor-de-utilizatori/ 

� http://www.columnatv.ro/biblioteca-clasica-

versus-internet/ 

� http://www.columnatv.ro/demersuri-pentru-

reinfiintarea-comisiei-nationale-a-bibliotecilor/ 

 
Centrul Europe Direct Târgovişte 

presa scrisă şi on line 229 (2013) 
312 (2014) 
206 (2015) 
251 (2016) 
308 (2017)               
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A.4. Măsuri luate pentru cunoaşterea categoriilor de beneficiari 
 
Pentru perioada inclusă în prezentul raport, Biblioteca Judeţeană Dâmboviţa   a realizat 

mai multe anchetă în rândul utilizatorilor săi pentru a identifica cerințele acestora în materie de 
surse de informare, activități desfășurate, necesitatea înființării unor noi servicii de bibliotecă 
etc. 

Pentru anul 2014 s-a constatat că există o cerere  mare de programe care să satisfacă 
nevoile unor categorii de public neglijate până acum de bibliotecă: adulţi cu o viaţă profesională 
activă şi cu necesităţi de informare specifice. În acelaşi timp, s-a procedat la o analiză atentă a 
titlurilor şi domeniilor cele mai solicitate de utilizatori în ceea ce priveşte consumul de carte din 
colecţiile bibliotecii, iar achiziţia de carte pentru anul 2014 s-a ghidat pe principiul satisfacerii 
acestor necesităţi şi recuperării deficitului pentru domeniile şi titlurile solicitate, dar inexistente 
sau existente în număr insuficient până în anul 2014. 

Pentru perioada  2015 s-a realizat un studiu  de specialitate pentru evaluarea serviciilor 
şi a nevoilor de informare ale comunităţii deservite. În urma studiului de impact s-a constatat că 
dintre serviciile oferite, repondenţii le-au selectat ca fiind cele mai importante pe următoarele: 

- posibilitatea de consultare a resurselor disponibile pe site-ul bibliotecii şi 
colaborarea cu cadrele didactice 

- împrumutul publicaţiilor pentru studiu şi asistenţa de specialitate folosind 
instrumentele de informare 

- mijlocirea contactului direct cu personalităţi ale vieţii culturale 
- expoziţiile şi activităţile organizate în vederea marcării evenimentelor de interes 

pentru comunitate 
- accesul la internet 
- accesul la documentele altor biblioteci 
- închirierea sălii de conferinţe 

În acelaşi timp, s-a procedat la o analiză atentă a  domeniilor spre care ar trebui să se 
orienteze în mod prioritar noile achiziţii ale bibliotecii judeţene: 

- medicină 
- literatură română 
- literatură universală 
- psihologie, sociologie, filozofie, comunicare, dezvoltare personală 
- tehnică 
Din ancheta sociologică realizată la nivelul anului 2016 a reieșit că sursele de informare 

ale repondenților sunt:  
− Internetul: 52% 
− Biblioteca judeţeană:  27%  
− Televizorul: 16% 

Serviciile de bibliotecă au fost considerate ca foarte importante (83%)  şi importante 
(15%) pentru majoritatea celor chestionaţi, de unde rezultă că instituţia ocupă, în continuare, un 
loc important în rândul furnizorilor de servicii culturale şi informaţionale. 

La întrebarea Cât de des frecventaţi biblioteca judeţeană?, majoritatea repondenţilor 
(38%) au declarat că vin săptămânal la sediile bibliotecii, în timp ce un eşantion apropiat 
(36%) au declarat că o frecventează doar în perioada examenelor. 

În ceea ce priveşte  scopul pentru care cei chestionaţi vin la biblioteca judeţeană, 
răspunsurile bifate au fost în proporţii relativ egale :  

− programe culturale: 33% 
− împrumut sau studiu: 28% 
− servicii de internet: 21% 
− socializare: 18%.  
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Rezultă din aceste răspunsuri că serviciile tradiţionale ale instituţiei (împrumut şi studiu 
la sală), ocupă, în continuare, un loc important în preocupările utilizatorilor ei. De asemenea, 
majoritatea acestora sunt atraşi  de programele culturale, tot mai diversificate, oferite de către 
bibliotecă – programele respective constituind şi un mijloc de familiarizare cu serviciile 
instituţiei. Tot mai mult interes a câştigat şi funcţia nouă a bibliotecii, aceea de spaţiu de 
socializare şi loisir, în condiţiile în care, în ultimii ani, s-au făcut eforturi pentru amenajarea cât 
mai bună a acestor spaţii. 

Nu în ultimul rând, gradul de satisfacţie cu privire la serviciile bibliotecii al celor 
chestionaţi a fost unul ridicat, majoritatea declarându-se foarte mulţumiţi (79%) şi mulţumiţi 
(16%).  

Respectivul  sondaj a fost făcut pe un eşantion de 100 persoane, cu vârste cuprinse între 
14 şi 60 de ani, în data de 5 octombrie 2016.  

Pentru anul 2017 este în lucru o altă anchetă care să stabilească necesitatea menținerii 
sau nu a unor servicii de bibliotecă. Până la data întocmirii acestui raport nu s-a finalizat această 
acțiune.  

 
A.5. Grupurile ţintă ale activităţilor instituţiei   

 
Biblioteca Judeţeană „I. H. Rădulescu”, prin structura şi mărimea colecţiilor deţinute, prin 

specificul produselor şi serviciilor oferite, este o bibliotecă enciclopedică dar care oferă acces şi 
la colecţiile speciale şi specializate pentru a răspunde celor mai diverse cerinţe de informare, de 
la simpla lectură de loisir până la cercetarea ştiinţifică fundamentală şi aplicată. În consecinţă, 
tipologia utilizatorilor Bibliotecii Judeţene „I. H. Rădulescu” este extrem de diversificată. În 
acest sens vorbim despre: 
- utilizatori persoane fizice cu interese, ocupaţii şi nevoi de informare diferite:  

� elevi şi cadre didactice cărora le sunt oferite documente în conformitate cu 
bibliografia şcolară şi pentru care se organizează activităţi cu tematică la cerere;  

� studenţi şi cadre didactice universitare  interesaţi de documente cu un grad înalt de 
specificitate, fapt datorat desfăşurării de activităţi didactice şi de cercetare specifice  
Universităţii ”Valahia” din Târgovişte. Acest tip de utilizator este interesat, de 
asemenea, de documentele aflate în cadrul colecţiilor speciale ale Bibliotecii 
Judeţene „I. H. Rădulescu”, în vederea unor activităţi specifice de cercetare. În 
vederea satisfacerii cerinţelor acestor tipuri de utilizatori trebuie abordată o politică 
de achiziţii mult mai specifică, existând o colaborare intrinsecă între cele două 
instituţii pentru a preîntâmpina achiziţia aceloraşi tipuri de documente. Conform 
noilor abordări din domeniul biblioteconomic putem chiar vorbi în acest caz de 
transformarea bibliotecii judeţene într-o bibliotecă publică universitară; 

� persoanele adulte, interesate în special de informaţia enciclopedică; 
� copiii şi adolescenţii reprezintă un sector foarte important de care trebuie să se ţină 

seama cu prioritate, mai ales că suntem în era informatizării şi tot mai mulţi tineri 
preferă Internet-ul ca alternativă la lectura unei cărţi;  

� tinerii cu abilităţi în domeniul literar pentru care am organizat programe speciale, 
întâlniri tematice, activităţi de prezentare şi promovare a creaţiilor proprii;  

� persoanele în vârstă nu trebuie scăpate din vedere mai ales că în această perioadă 
cartea în sine a devenit un „obiect de lux” pe care nu şi-l mai poate permite oricine; 

� utilizatorii cu dizabilităţi, oferindu-le în acest sens posibilitatea frecventării 
bibliotecii (acces facil) dar şi oferirea de materiale specifice (cărţi daisy);  

� utilizatori interesaţi de documente care nu se găsesc în cadrul bibliotecii şi care prin 
intermediul împrumutului interbibliotecar pot intra în posesia acestora, biblioteca 
judeţeană asumându-şi rolul de intermediar în acest sens.  

- utilizatori persoane juridice  
� instituţiile, organizaţiile, asociaţiile, agenţii economici etc. de pe raza judeţului 

Dâmboviţa. De asemenea, instituţiile de presă, fundaţiile, organizaţiile diverse care 
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apelează la colecţiile Bibliotecii Judeţene „I. H. Rădulescu” pentru resurse 
informaţionale şi documentare specializate, cu valoare retrospectivă precum şi la 
alte produse şi servicii specifice.  

- bibliotecarii şi bibliotecile publice de pe raza judeţului Dâmboviţa 
� atribuţia de coordonator metodic al  bibliotecilor publice de pe raza judeţului 

Dâmboviţa face ca Biblioteca Judeţeană „I. H. Rădulescu” să fie un furnizor de 
produse şi servicii şi pentru acest tip de utilizatori. 

 
A.6. Profilul beneficiarului actual  
 
În proiectul de management s-a avut în vedere prezentarea unor date statistice corecte, 

având în vedere că raportările anterioare au fost foarte mult exagerate,  neexistând modalitatea 
de verificare a acestora. 
 

� analiza cifrelor estimate comparativ cu cele realizate  
 

Sediul central - utilizatorii activi ai bibliotecii: 2013-2017 
 2013 2014 2015 2016 2017 

Utilizatori nou-înscrişi 1796 1602 2215 1925 1340 
Utilizatori vizaţi 4479 3529 2913 3062 2867 
Total 6275 5131 5128 4987 4207 

 
Filiala pentru Copii - utilizatorii activi ai bibliotecii: 2013-2017 

 2013 2014 2015 2016 2017 
Utilizatori nou-înscrişi 1037 856 928 780 1162 
Utilizatori vizaţi 2694 2442 3127 3633 4491 
Total 3731 3298 4055 4413 5653 

 
Evidenţa utilizatorilor activi: 2013 - 2017 

 
  2013 2014 2015 2016 2017 

Evidenţa utilizatorilor 
activi 

10006 8429 9183 9400 9860 
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Preponderenţa utilizatorilor după ocupaţie 
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Utilizatori - 2013 686 30 52 67 7342 1014 258 290 70 197 

Utilizatori - 2014 713 37 67 63 5861 933 205 217 153 180 

Utilizatori - 2015 782 31 59 72 6405 997 211 187 241 198 

Utilizatori - 2016 800 37 76 62 6714 938 198 149 188 238 

Utilizatori - 2017 615 16 45 28 7795 713 190 149 134 175 

 
Preponderenţa utilizatorilor după vârstă 

 
  Sub 14 ani 14-25 ani 26-40 ani 41-60 ani peste 61 ani 

Utilizatori - 2013 4383 3996 854 574 199 

Utilizatori - 2014 3357 2716 991 467 898 

Utilizatori - 2015 4086 1701 896 377 2123 

Utilizatori - 2016 4451 1445 871 382 2251 

Utilizatori - 2017 5682 1212 454 301 2211 

 

Preponderenţa utilizatorilor după vârstă

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

Sub 14 ani 14-25 ani 26-40 ani 41-60 ani peste 61 ani

2013 2014 2015 2016 2017

 
 
 
 
 
 
 
 



Biblioteca judeţeană „I. H. Rădulescu” Dâmboviţa   Raport de activitate final 
 

 12 

 
 
B. Evoluţia profesională a instituţiei şi propuneri privind îmbunătăţirea acesteia 
 
B.1. Adecvarea activităţii profesionale a instituţiei la politicile culturale la nivel 

naţional şi la strategia culturală a autorităţii 
 
Analiza socio-culturală a mediului în care ne desfăşurăm activitatea, structura 

organizaţională prezentă, cerinţele viitoare au condus, în decursul celor 4 ani de conducere a 
BJDB Dâmboviţa, la luarea unor măsuri pe termen mediu şi lung privind destinul bibliotecii ca 
instituţie culturală şi impactul acesteia în rândul comunităţii, locul ei în sistemul cultural şi 
informaţional actual. Dorim să promovăm un echilibru între stabilitate şi dinamism, între 
modalităţile clasice şi cele moderne de interacţiune, între funcţia tradiţională, custodială şi 
tendinţele novatoare. Noile tehnologii ale informării au schimbat şi vor schimba într-un ritm 
accelerat instrumentele de lucru ducând la crearea de noi servicii şi produse pe care le oferă 
biblioteca publică în ansamblul ei. De aceea instituţia noastră, supusă provocărilor şi 
exigenţelor Societăţii Informaţionale, a trebuit să găsească soluţii pentru a-şi îndeplini 
atribuţiile stipulate prin norme legislative, pentru a funcţiona eficient, pentru a satisface nevoile 
de informare ale utilizatorilor săi, în condiţiile în care alocarea bugetară este minimă iar 
cerinţele tot mai mari.  

În conformitate cu Strategia sectorială în domeniul culturii şi patrimoniului naţional: 
2014-2020 au fost respectate condiţiile considerate necesare pentru exerciţiul drepturilor 
culturale, cum ar fi Disponibilitatea, privită în sensul prezenţei de bunuri şi servicii culturale de 
care fiecare cetăţean se poate bucura şi poate beneficia.  

De asemenea, s-a avut în vedere introducerea metodelor şi tehnicilor manageriale aproape 
pe toate palierele: achiziţia documentelor, implementarea programelor şi proiectelor specifice 
etc. Punctele de interes: satisfacerea intereselor de studiu, lectură, informare, documentare, 
educare şi recreere ale populaţiei prin promovarea cunoaşterii; identificarea priorităţilor 
naţionale şi locale de finanţare a activităţilor de bibliotecă (Salonul editorial, Vacanţă la 
bibliotecă); modernizarea bibliotecii în funcţie de bugetul  alocat; formarea profesională 
continuă a personalului existent (trimiterea la cursuri de perfecţionare în funcţie de priorităţile 
instituţiei şi de bugetul alocat); extinderea accesului la serviciile bibliotecii, prin utilizarea 
Internetului (sala multimedia); creşterea calităţii serviciilor oferite în spaţiile de lectură 
(modernizarea mobilierului şi regândirea spaţiului); transformarea bibliotecii într-un centru 
cultural şi educaţional (organizarea a numeroase acţiuni culturale de impact pentru publicul 
larg); asigurarea condiţiilor necesare prezervării, conservării şi restaurării documentelor de 
bibliotecă (darea în folosinţă a unui spaţiu destinat colecţiilor de patrimoniu, care necesită 
condiţii special de depozitare); dezvoltarea bibliotecii on-line (revista bibliotecii, anuarul 
bibliografic etc.) 

În ceea ce priveşte Direcţiile principale de acţiune pe perioada 2013-2017 s-a urmărit: 
flexibilizarea relaţiilor între bibliotecă şi utilizatori, în special prin adaptarea programelor de 
lucru la nevoile exprese ale cititorilor şi la timpul disponibil al acestora; iniţierea de parteneriate 
cu şcolile, instituţiile publice şi organizaţiile culturale din zonă pentru configurarea unei oferte 
complexe, care să includă pe lângă carte şi alte bunuri culturale.  
 

B.2. Orientarea activităţii profesionale către beneficiari 
 
O prioritate deosebită a fost acordată activității cu publicul, latura profesională fiind 

orientată spre identificarea cerințelor fiecărei categorii şi subcategorii de beneficiari ai 
instituţiei. Sinteza datelor obţinute prin activitatea de identificare a nevoilor a permis stabilirea 
unei serii de obiective: 

− realizarea unei cât mai bune transmiteri a informaţiilor utile cititorilor cu ajutorul 
mijloacelor pe care le deţine în prezent biblioteca;  
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− oferirea unui acces cât mai larg la toate tipurile de documente aflate în posesia 
bibliotecii;  

− satisfacerea cerințelor beneficiarilor cu maximum de profesionalism şi 
promptitudine;  

− o cât mai bună comunicare cu utilizatorii.  
 S-a încercat completarea fondului documentar al instituţiei astfel încât să se răspundă 

cerinţelor de documentare şi loisir ale utilizatorilor, în conformitate cu programa de studiu 
pentru fiecare categorie din sistemul educaţional, dar şi cu trendul din domeniul beletristic. S-au 
făcut eforturi pentru fidelizarea utilizatorilor prin cooptarea în programe culturale, educaţionale 
sau de voluntariat desfăşurate de către instituţie şi partenerii acesteia, dezvoltarea de programe 
pe specificul intereselor lor, promovarea creaţiilor sau a activităţii acestora etc.     

 
B.3. Analiza principalelor direcţii de acţiune întreprinse   
 

- promovarea accesului la informaţie prin sistemele informatizate: achiziționarea soft-
ului de bibliotecă Liberty (la momentul preluării mandatului în bibliotecă se utilizau 
2 soft-uri: Bibliophil și Liberty, plătindu-se două contracte de service);  
administrarea şi actualizarea bazei de date on-line, catalog electronic ce permite 
accesul publicului la resursele bibliotecii; alte informaţii privind activitatea 
bibliotecii care pot fi accesate pe site-ul şi blogul bibliotecii, pe paginile de 
facebook, youtube ale instituţiei; înlocuirea infrastructurii informatice: calculatoare, 
servere , switch etc; digitizarea discurilor de vinil, fotografiilor etc. 

- asigurarea accesului la informaţiile care privesc comunitatea – promovarea 
activităţilor instituţiei şi ale partenerilor acesteia pe paginile web administrate de 
către bibliotecă (site-ul bibliotecii, contul de youtube, facebook) 

- publicarea unor lucrări cu caracter aniversar: „Salonul Editorial „Ion Heliade 
Rădulescu” (Târgovişte, 2002-2015)”, autori: Victor Petrescu, Agnes Erich; 
„Victor Petrescu : 75 de trepte : biobibliografie”,  autori: Agnes Erich, Monica 
Mocanu; Biblioteca Judeţeană „I. H. Rădulescu” Dâmboviţa: monografie. 
Târgovişte: Editura Bibliotheca, 2013, ISBN 978-973-712-834-8,  189 p. (în colab. 
cu V. Petrescu); Tiparul epocii brâncoveneşti. Târgovişte: Bibliotheca, 2014, 
ISBN 978-973-712-909-3, 260 p. (în colab. cu V. Petrescu); Carte bibliofilă din 
colecțiile Bibliotecii Județene ”I. H. Rădulescu” Dâmbovița. Târgoviște: 
Bibliotheca, 2015, ISBN 978-606-772-065-5, 130 p.(în colaborare cu V. Petrescu  și 
Alexandru Ștefănescu) 

- organizarea pe baze coerente a Depozitului Legal local: crearea și amenajarea 
depozitului, descrierea documentelor, organizarea pe baze științifice a acestora. 

- programe dedicate persoanelor de vârsta a III-a - Clubul pensionarilor – organizat 
în parteneriat cu Fundaţia Andrei Târgovişte (întâlniri pe diferite teme) 

- susţinerea sistemului educaţional prin consultarea bibliografiei şcolare şi prin 
colaborarea permanentă cu structurile din învăţământ – instituţia are parteneriate cu 
majoritatea instituţiilor din sistemul de învăţământ judeţean şi îşi stabileşte 
programul de achiziţii pe baza consultării bibliografiei şcolare şi a propunerilor 
venite din partea partenerilor din sistemul educaţional. 
 

 
C. Organizarea, funcţionarea instituţiei şi propuneri de restructurare şi/sau de 

reorganizare, pentru mai buna funcţionare, după caz 
 
C.1. Măsuri de organizare internă 

 
- În perioada raportată s-au emis următoarele decizii privind:  desfăşurarea activităţilor 

specifice fiecărui serviciu/birou/compartiment; responsabilităţii în domeniu PSI, SSM, 
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Revisal; Consiliul ştiinţific al bibliotecii; Consiliul de administraţie al bibliotecii; 
Comisia de reanalizare a riscurilor; Comisia de monitorizare şi îndrumare metodologică 
privind controlul managerial intern; SEAP; Completare RMF; Numire purtător cuvânt; 
Decizie contravenţie DL – nr. 2 / 6.01.2014; Decizie modalitatea calcul Statistică – nr. 5 
/06.01.2014; Decizie Circuitul documentelor – nr. 11 / 06.01.2014; Decizie întocmire 
Plan Perfecţionare – nr. 20 / 06.01.2014; Decizie privind modalitatea de operare în 
Registrul Inventar General - nr. 20/26.01.2015; Decizie inventar Secţie Carte în Limbi 
Străine - nr. 26/02.03.2015; Decizie inventar Secţia Artă – Multimedia - nr. 
45/22.06.2015; Decizie inventar Secţia Împrumut Adulţi – nr. 47/10.07.2015; Decizie 
nr. 22/ 26.02.2016 privind securizarea reţelei informatice; Decizie nr. 35/26.08.2016 
privind desemnarea ofiţerilor de serviciu; Decizie inventariere Secția periodice- nr. 
27/13.06.2017 etc. 
 
C.2. Propuneri privind modificarea reglementărilor interne 
 

- Hot. Consiliul Judeţean. 157/31.07.2013 privind aprobarea Organigramei şi a Statului 
de funcţii ale Bibliotecii Judeţene  „Ion Heliade Rădulescu„  Dâmboviţa. 

- Hot. Consiliul Judeţean 36/28.02.2014 privind aprobarea Organigramei, Statului de 
funcţii ROF ale bibliotecii (modificarea a intervenit la nivel de organizare după cum 
urmează: s-a stabilit o nouă denumire a Serviciului şi a Compartimentelor precum şi o 
nouă repartizare a personalului). 

- Hot. Consiliul Judeţean 05/09.01.2015-privind aprobarea Organigramei, Statului de 
funcţii şi a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare ale Bibliotecii Judeţene “I. H. 
Rădulescu” Dâmboviţa. 

- Hot. Consiliul Judeţean 419/16.12.2015 privind aprobarea Organigramei şi Statului de 
funcţii ale Bibliotecii Judeţene “I. H. Rădulescu” Dâmboviţa. 

- Hot. Consiliul Judeţean 84/30.03.2017 privind aprobarea Organigramei, Statului de 
funcții și a ROF aferente Bibliotecii Judeţene “I. H. Rădulescu” Dâmboviţa. 

 
C.3. Sinteza activităţii organismelor colegiale de conducere 

 
Consiliul de Administraţie s-a întrunit în perioada raportată după cum urmează:  
2013 

- 18 martie 2013 (Programul de activităţi al Bibliotecii pe perioada imediat următoare; 
Programul editorial al Bibliotecii; Pregătirea Simpozionului Bibliofilia) 

- 06 iunie 2013 (Oportunitatea înscrierii Bibliotecii Judeţene în Uniunea Bibliotecilor din 
Balcani; Constituirea Comisiei tehnice de recepţie a lucrărilor de investiţii din cadrul 
Bibliotecii; Stadiul editării Revistei Bibliotecii; Oportunitatea achiziţionării Integralei 
Cantemir; Codul de etică al Bibliotecii) 

- 02 octombrie 2013 (Concluzii şi măsuri privind finalizarea inventarului realizat la 
Compartimentul Dezvoltarea colecţiilor şi Secţia Carte în limbi străine; Organizarea  
Secţiei Carte în limbi străine într-un spaţiu propriu; Lista procedurilor elaborate în 
cadrul Bibliotecii Judeţene „I.H. Rădulescu”; Realocarea denumirilor anterioare ale  
secţiilor  Bibliotecii; Activităţile până la sfârşitul anului 2013) 

2014 
- 28 ianuarie 2014 (Aprobarea noului Regulament de Ordine Interioară al Bibliotecii 

Judeţene; Oportunitatea încheierii unui Contract de prestări servicii publicitare media; 
Aprobarea principalelor activităţi culturale pe anul 2014; Informare privind posibilitatea 
promovării personalului  în anul curent; Editarea primului număr pe anul 2014 al 
revistei „Curier”) 

- 1 aprilie 2014 (Stabilirea programului de perfecţionare a personalului din cadrul BJDB; 
Stabilirea unei noi date pentru organizarea manifestărilor dedicate Zilelor Bibliotecii; 
Discutarea sumarului Revistei „Curier” (nr. 1); Organizarea sesiunii de comunicări 
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ştiinţifice dedicate lui Constantin Brâncoveanu; Identificarea activităţilor care necesită 
elaborarea de noi proceduri). 

- 3 iulie 2014 (Aprobarea Regulamentului Utilizatorilor; Schimbarea denumirii  
Regulament de Ordine Interioară al Bibliotecii Judeţene în Regulament Intern conform 
legislaţiei actuale; Scoaterea la concurs a postului de bibliotecar marketing, pe durată 
determinată; Stabilirea Comisiei de evaluare a publicaţiilor curente). 

2015 
- 18.02.2015 (Ordinea de zi: Prezentarea Bugetului Bibliotecii pe anul 2015; 

Prezentarea activităţilor culturale majore ale bibliotecii pe anul 2015; Pregătirea 
evaluării personalului; Pregătirea sumarului pentru revista Curier, nr. 1, 2015; 
Propuneri privind perfecţionarea personalului; Oportunitatea organizării Festivalului 
Filmului Ţărilor din America Latină; Diverse. 

- 12.05.2015 (Ordinea de zi: Analiză şi sugestii privind reamenajarea spaţiului Secţiei 
Carte în limbi străine; Aprobarea  Regulamentului utilizatorilor; Realizarea 
Raportului Preşedintelui Consiliului Judeţean Dâmboviţa: 1 iunie 2014-1 iunie 
2015; Oportunitatea participării la Conferinţa ANBPR 2015; Diverse) 

2016 
- 03.02.2016 (Ordinea de zi: Prezentarea Bugetului Bibliotecii pe anul 2016; Evaluarea 

personalului; Rezultatul Auditului; Planul de achiziţii; Activităţile culturale 2016; 
Editarea Revistei Curier, nr. 1/2016; Perfecţionarea personalului. 

- 24.08.2016 (Ordinea de zi: Organizarea Salonului Editorial 2016; Maratonul Lecturii; 
Diverse) 

- 16.12.2016 (Ordinea de zi: Stabilirea persoanei cu atribuţii de gestionar la nivelul 
instituţiei; Propunere Buget 2017; Planul de achiziţii; Activităţile culturale 2017) 

2017 
- Programată pe 15.12. 2017 (Ordinea de zi: Propunere Buget 2018; Planul de achiziţii; 

Activitățile culturale 2018; Diverse) 
 
Consiliul Ştiinţific s-a întrunit în perioada analizată după cum urmează: 
 
2014 

- 30 octombrie 2014 analizând Propuneri privind Planul de activităţi culturale pentru 
anul 2015; Propuneri privind Activitatea editorială a Bibliotecii pe anul 2015 

2015 
- 26 noiembrie 2015 analizând Propunerile privind Planul de activităţi culturale pentru 

anul 2016 şi Propunerile privind Activitatea editorială a Bibliotecii pe anul 2016 
 
2016 

- 19 decembrie 2016 analizând Propunerile privind Planul de activităţi culturale 
pentru anul 2017 şi Propunerile privind Activitatea editorială a Bibliotecii pe anul 
2017. 

2017 
- Programată întâlnirea pe 23 noiembrie 2017 pentru a analiza Propunerile privind 

Planul de activităţi culturale pentru anul 2018 şi Propunerile privind Activitatea 
editorială a Bibliotecii pe anul 2018. 
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C.4. Dinamica şi evoluţia resurselor umane ale instituţiei (fluctuaţie, cursuri, 

evaluare, promovare, motivare/sancţionare) 
 
2013 

Perfecţionarea continuă 
���� Curs „Tehnologia informaţiei şi administrarea bibliotecilor” (IT/LIB), (2 săptămâni; 

18 de bibliotecari din judeţ); 
���� Curs „Bazele Serviciilor Noi de Bibliotecă” - (15 zile; 48 de bibliotecari din judeţ); 
���� Curs „Povestiri digitale” – 10 bibliotecari (3 zile; Fanache Raluca, Briceag Mariana- 

Biblioteca judeţeană) 
���� Curs „Asistent relaţii publice şi comunicare” organizat de Centrul de Pregătire 

Profesională în Cultură (2 săptămâni; Ştefănescu Alexandru) 
���� Manager de proiect – 2013 (1 săptămână, Erich Agnes) 
���� Curs statistică de bibliotecă – 2013 (3 zile, Erich Agnes) 
���� Formator de educaţie nonformală şi scriere de proiecte în context Tineret în acţiune 

– 2013 (2 săptămâni: Faur Ileana, Vlăduţ Andreescu) 
 
Evaluare personalului/Promovarea personalului 
 
Au fost emise două decizii de sancţionare: avertisment (decizia 50/05.07.2013) şi 

reţinere 5% salariu (decizia76/23.09.2013) 
 
2014 

Perfecţionarea continuă 
���� Curs „Managementul proiectelor” (aprilie 2014; au participat: Agnes Erich, Doiniţa 

Ciurezu, Alexandru Ştefănescu) 
���� Curs „Crearea imaginii unităţii administrativ – teritoriale” (în perioada iunie-iulie 

2014; au participat 6 angajaţi din Biblioteca Judeţeană Dâmboviţa: Dobre Izabela, 
Rusu Raluca, Chebac Claudia, Cojanu Alina, Andreescu Cătălin, Petre Camelia) 

���� Curs „Medierea şi negocierea disputelor şi conflictelor în administraţia publică” (în 
perioada septembrie-octombrie 2014; au participat 12 angajaţi din Biblioteca 
Judeţeană Dâmboviţa: Papoe Cristina, Mihăescu Cristina, Dudescu Maria, Briceag 
Mariana, Rădulescu Simona, Ivan Geanina, Pîrvulescu Pavelica, Pîrvulescu Florin, 
Radu Anca, Faur Ileana, Şuţă Maria, Toma Magda) 

���� Curs „Managementul programelor de voluntariat şi Managementul voluntarilor” 
(septembrie 2014; au participat: Raluca Rusu şi  Chebac Claudia) 

���� Curs „Formator” cu atestat - (5 zile; 75 de bibliotecari din judeţ şi 13 voluntari – 
reprezentanţi ai unor ONG-uri dâmboviţene, colaboratori ai bibliotecii); 

���� Curs „Formator de educaţie nonformală” - (5 zile; 74 de bibliotecari din judeţ şi 13 
voluntari – reprezentanţi ai unor ONG-uri dâmboviţene, colaboratori ai bibliotecii); 

 
Evaluarea personalului/Promovarea personalului 
 
���� decizie de  sancţionare: încetarea contractului de muncă  disciplinar (decizia 

51/11.03.2014). 
���� decizie privind promovarea personalului (decizia 66/.01.05. 2014) 

 
2015 

���� decizia de reintegrare salariat nr. 25/02.03.2015 
���� preluarea prin transfer a 2 angajaţi (referent şi administrator) de la SC 

Carpatmontana SERV SRL, conform HCJD nr. 5 /09.01.2015 
Cursuri: 
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���� Curs International Network of Emerging Library innovators in the Balkan Region – 
INRLI – Balkans session – 26-29 nioembrie 2015, Andreescu Vlăduţ 

���� Curs de iniţiere în biblioteconomie, 20 Iulie – 01 aug 2015, Radu Anca, Bănescu 
George 

 
2016 

����  Decizie nr. 36/13.09.2016 privind încetarea contractului individual de muncă ca 
urmare a întrunirii condiţiilor de pensionare 

  
 
Cursuri: 
���� Curs de perfecţionare profesională în ocupaţia de bibliotecar, sesiunea iulie 2016:  

Radu Anca, Bănescu George 
���� Curs expert achiziţii publice organizat de ADR SUD Muntenia: Ciurezu Doiniţa, 

Iordache Daniela, Dobre Izabela, Tudor Săndel 
���� Curs manager proiect organizat de ADR SUD Muntenia: Erich Agnes, Ştefănescu 

Alexandru 
 
2017  

���� Decizie privind promovarea personalului din cadrul bibliotecii- nr. 22/04.04.2017 
���� Decizie suspendare CIM Rusu Raluca- nr. 28/26.06.2017 

 
Cursuri: 

���� Biblioteca digitală/organizat de INCFC. Participanți: Briceag Mariana, Chebac 
Claudia, Cojanu Alina,  Faur Ileana, Nedelcu Liliana, Toma Magdalena, Papoe 
Cristina, Pârvulescu Pavelica,  Spânu Loredana. 

 
 

C.5. Măsuri luate pentru gestionarea patrimoniului instituţiei, îmbunătăţiri/ 
refuncţionalizări ale spaţiilor 

 
Biblioteca dispune de următoarele spaţii: 

� Sediul central aflat în administrare de la Consiliul Judeţean Dâmboviţa, în strada Stelea, 
nr. 2 cu o suprafaţă  de  2443.29 m2  cu secţii de împrumut la domiciliu, săli de lectură, 
depozite, birouri, spaţii de acces şi spaţii de primire a publicului. Clădirea a fost  
reabilitată şi extinsă în anul 2011.  

� Filiala Carte în limbi străine funcţionează într-un apartament proprietate, strada Avram 
Iancu, bl. 17 scara C, cu o suprafaţă de 28 m2. Este în stare bună cu utilităţile necesare, 
centrală termică, apometre. Acesta a fost igienizat în cursul anului 2015 (văruit, montat 
gresie şi faianţă, schimbat mobilier în sala depozit).  

� Filiala pentru copii funcţionează într-un spaţiu aflat în proprietatea Primăriei 
Târgovişte, plasat pe Calea Domnească nr. 208, cu o suprafaţă de 210 m2. Imobilul este 
considerat casă de patrimoniu, ceea ce limitează  îmbunătăţirile ce-i pot fi aduse. Au fost 
înaintate cereri referitoare la găsirea unor soluţii de identificare a unui spaţiu propice 
desfăşurării activităţilor cu copii atât la Primăria Municipiului Târgovişte, cât şi la 
Consiliul Judeţean Dâmboviţa. Menţionăm că fostul sediu al Bibliotecii pentru copii 
(care era unul potrivit) a fost dat de Primăria Târgovişte Partidului Democrat Liberal în 
anul 2012. 

� Preluarea în administrare a unui punct termic  în vederea transformării într-o  filială a 
bibliotecii (micro III, str. Lt. Major Dragomirescu Liviu, Târgovişte). 
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Îmbunătăţiri aduse spaţiilor în perioada raportată   

2013 
� Achiziţionare şi montare aparate aer condiţionat 
� Îmbunătăţirea şi modernizarea sistemului de iluminat 
� Extinderea sistemului de detectare a incendiilor 
� Reabilitarea toaletelor pentru public 
� Amenajarea anexei Sălii de conferinţă 
� Modernizarea mobilierului Sălii de lectură 
� Extinderea spaţiului expoziţional cu vitrine 
� Refacere sageac  
� Refacerea scării interioare 

 
2014 

� Amenajare curte interioară – terasă acoperită, din lemn ignifugat şi amenajare cu 
mobilier; 

� Montare parazăpezi  şi recondiţionare jgheaburi; 
� Înlocuire tablou electric cu siguranţe automate la Filiala Carte Limbi Străine; 
� Înlocuire Centrală termică la Filiala pentru Copii; 
� Creare gol de uşă şi montat uşă termopan - parter casa scării (cu acces spre curtea 

interioară); 
� Creare gol de uşă şi montat uşă metalică cu rezistenţă la foc (Secţia Împrumut Adulţi); 
� Amenajarea cu mobilier adecvat a Secţiei de periodice. 

 
2015 

� Amenajare spaţiu adecvat colecţiilor susceptibile de a fi de patrimoniu 
� Amenajare depozit pentru Colecţiile speciale 
� Amenajare arhiva instituţiei 
� Amenajare Depozit Legal 
� Amenajare Depozit Periodice (etaj 2) 
� Amenajare Filiala Carte în limbi străine 
� Refacerea accesului în bibliotecă a persoanelor cu probleme motrice în conformitate cu 

cerinţele europene 
� Prelungirea acoperişului pentru protejarea intrării în instituţie 
� Schimbarea centralelor termice de la Sediul central (o parte dintre ele nemaifiind 

funcţionale, iar altele necesitând intervenţii frecvente de reparare) 
� Instalare Sistem supraveghere 
� Amenajare/Modernizare Secţia Multimedia 

 
2016 

� Amenajare Spaţiu primire utilizatori Secţia de Împrumut 
� Reabilitare  grupuri sanitare (două) 
� Amenajare scara interioară şi holuri spate 
� Amenajare magazie materiale 
� Amenajare al doilea spațiu Arhivă 
� Amenajare Camera serverelor 
� Finalizarea amenajării Secţiei Multimedia 

 
2017 

� Reabilitare Depozit Periodice (parter) 
� Modernizare mobilier Secția Periodice 
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C.6. Măsuri luate în urma controalelor, verificării/auditării din partea autorităţii 

sau a altor organisme de control din perioada raportată 
 
2013 
Inspectoratul Teritorial de Muncă 

- S-au întocmit acte adiţionale pentru toţi salariaţii cu precizarea clară a perioadei de 
preaviz în cazul concedierii şi al demisiei 

- S-a corectat eroarea din Revisal referitoare la înregistrarea greşită a contractului de 
management al dnei Vădan Carmen 

- S-au efectuat corecţiile corespunzătoare în aplicaţia informatică Revisal, referitoare 
la data de la care salariile produc efecte  

- Cererile de concediu de odihnă, concediu fără plată, învoiri vor fi avizate şi de către 
şeful ierarhic 

- Angajatorul a iniţiat negocierea contractului colectiv de muncă 
Inspectoratul pentru situaţii de urgenţă Basarab I Dâmboviţa 

- S-au înlocuit EXIT-urile care asigură funcţionarea iluminatului de siguranţă pentru 
evacuarea persoanelor în cazul unei situaţii de urgenţă 

- S-a instalat un sistem de detectare-semnalizare a incendiilor 
 

2014 
Compartimentul Audit Public Intern 

- S-a revizuit şi codificat Nomenclatorul procedurilor elaborate în cadrul Bibliotecii 
Judeţene; 

- S-a întocmit Nomenclatorul procedurilor de sistem separat;  
- S-a întocmit procedura operaţională privind deplasările interne; 
- S-au codificat de la 01 ianuarie 2014 analiticele pe gestiuni la mijloace fixe, materiale 

de natura obiectelor de inventar;  
- S-au elaborat procedurile privind evidenţa documentelor de bibliotecă pe formulare 

tipizate cu detaliere asupra modului de completare a RMF, RI, fişe de evidenţă, 
revizuirea procedurii generale cu privire la achiziţionarea produselor – serviciilor; 

- S-au revizuit fişele de post pentru toţi bibliotecarii cu sarcini precise privind întocmirea 
documentelor de recepţie. 

Departamentul pentru lupta antifraudă - DLAF 
- S-a încheiat un proces verbal  de verificare în teren, înregistrat cu nr. 648 /06 08. 2014. 

Nu s-a raportat cum că s-ar fi înregistrat nereguli în activitatea supusă controlului. 
Inspectoratul pentru situaţii de urgenţă Basarab I Dâmboviţa 

- S-au înlocuit 2 EXIT-uri care asigură funcţionarea iluminatului de siguranţă pentru 
evacuarea persoanelor în cazul unei situaţii de urgenţă 

 

2015 
Curtea de Conturi a României 

- Nu au fost constatate abateri de la legalitate şi regularitate, întocmindu-se în acest sens 
nota de constatare nr. 506/26.06.2015 – anexa nr. 49. 

 

Inspectoratul Teritorial de Muncă Dâmboviţa 
- S-a completat Certificatul constatator pentru activitatea desfăşurată la punctele de lucru 

ale angajatorului 
- S-au luat măsuri în vederea evaluării riscurilor profesionale pentru securitatea şi 

sănătatea lucrătorilor, pe locuri de muncă/posturi de lucru şi integral pe instituţie 
- S-a întocmit un plan de prevenire şi protecţie compus din măsuri tehnice, sanitare, 

organizatorice, bazat pe evaluarea riscurilor. 
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Inspectoratul pentru situaţii de urgenţă Basarab I Dâmboviţa 

- S-a planificat şi efectuat controlul intern periodic de către cadrul tehnic P.S. I 
- La uşa metalică de acces în podul clădirii sediului central s-a aplicat în locul ochiului de 

geam un element metalic. 
- La controlul din data 10.12.2015 nu s-au constatat nereguli după cum reiese din 

Procesul Verbal cu nr.2660324/10.12.2015. 
 

2016 
Nu au fost controale din partea instituţiilor statului în perioada raportată. 

 
2017 
Inspectoratul pentru situaţii de urgenţă Basarab I Dâmboviţa 

- Au fost înaintate adrese către SC Carpatmontana Serv SRL pentru remedierea 
neregulilor constatate în urma controlului efectuat, urmând a se soluționa în cel mai 
scurt timp. 
 
D Evoluţia situaţiei economico-financiare a instituţiei 
 
D.1. Analiza datelor financiare din proiectul de management corelat cu bilanţul 

contabil al perioadei raportate 
 
Gradul de utilizare a bugetului: 2013 – 14.12.2017 
 

Buget de Venituri şi 
Cheltuieli 

2013 2014 2015 2016 2017 

Venituri totale (lei) din care : 91.50% 88.79% 93,99% 91,90% 89,83% 
Alocaţii/subvenţii 93.64% 89.66% 97,61% 92,40% 90,37% 
Fd externe nerambursabile 78.97% 84.01% 71,20% 87,30% 83,71% 
Cheltuieli totale (lei) din care : 91.50% 88.79% 93,99% 91,90% 89, 83% 
Cheltuieli de personal 98.04% 93.17% 98,60% 91,90% 91,84% 
Bunuri si servicii 80.61% 80.64% 96,68% 92,50% 83,83% 
Cheltuieli de capital 99.43% 90.92% 92,11% 99% 98,20% 
Fd externe nerambursabile 78.97% 84.01% 71,20% 87,30% 83,71% 

 
Contul de execuţie a bugetului instituţiilor publice – Cheltuieli 

Comparativ 2012 –  14. 12. 2017 
Nr. 
crt. 

Denumirea 
indicatorilor 

Plaţi 
efectuate 

2012 

Plaţi 
efectuate 

2013 

Plaţi 
efectuate 

2014 

Plaţi 
efectuate 

2015 

Plaţi 
efectuate 

2016 

2017 

1 TOTAL 
CHELTUIELI  

1157926 1304865 1315107 1440924 1581663 1770565 

2 CHELTUIELI 
CURENTE  

1048905 1 034 205 1053480 1187328 1352009 1576742 

2.1 Cheltuieli de 
personal 

701174 779 475 782650 900195 1068243 1258187 

2.2 Bunuri și servicii 347731 254 730 270830 287133 283766 318555 
2.2.1 Bunuri și servicii  

(total) 
232987 172 819 163150 184934 173100 175300 

2.2.2  Furnituri de birou 7574 4 182 12526 18985 13934 16966 
2.2.3  Materiale pentru 

curăţenie 
2775 2 633 3783 2957 3974 4997 

2.2.4  Încălzit, iluminat 
și forţa motrica 

79349 71 184 70577 74067 70172 66422 
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2.2.5 Apa, canal și 
salubritate 

3498 6 359 6356 6570 5968 6692 

2.2.5.1 Carburanţi, 
lubrifianţi 

0 0 0 3059 3761 3009 

2.2.5.2 Piese schimb 0 0 0 3082 2777 0 
2.2.6  Posta, 

telecomunicaţii, 
radio, tv, internet 

16949 15 924 16798 16727 16632 17171 

2.3 Alte bunuri și 
servicii pentru 
întreţinere și 
funcţionare 

122842 72 537 51433 59487 55881 60043 

2.3.1 Materiale şi 
prestări de servicii 
cu caracter 
funcţional 

0 0 1677 0 0 0 

2.4  Reparaţii curente 25991 2 380 8298 0 0 0 
2.5 Bunuri de natura 

obiectelor de 
inventar 

11032 10 843 12242 14804 5657 11619 

2.6 Deplasări, 
detaşări, 
transferări 

2016 2 739 2031 2964 2008 597 

2.6.1 Deplasări în 
străinătate 

0 0 0 0 0 10355 

2.7 Cărți, publicaţii și 
materiale 
documentare 

59911 62 628 82654 78900 99096 116974 

2.8  Pregătire 
profesionala 

3300 1 220 0 3216 1700 2700 

2.9  Protecţia muncii 3301 2 101 2455 1597 2206 1010 
2.10 Alte cheltuieli cu 

bunuri și servicii 
9192 0 0 718 0 0 

3 CHELTUIELI 
DE CAPITAL 

0 106 393 
 

70917 104086 90023 59880 

4 PROIECTE CU 
FINANŢARE 
DIN FONDURI 
EXTERNE 
NERAMBURSA
BILE 

109021 164267 190710 149510 139631 133943 

4.1 Proiect ONG 0 0 9533 0 0 0 
4.2 Finanţare de la 

UE 
54945 80671 100081 88075 78462 74890 

4.3 Cofinanţare CJD 54076 83596 81096 61435 61169 59053 
5 VENITURI 

ÎNCASATE 
(VIRATE 
CONSILIULUI 
JUDEŢEAN) 

0 956 2137 3546 1479 504 
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Indicatori financiar-contabili 
 

 2013 2014 2015 2016 2017 
Gradul de creştere a 
surselor atrase/veniturilor 
proprii în totalul veniturilor 

14,58 % 15,32 % 10,4 % 8,82 % 7,6 % 

Ponderea cheltuielilor de 
personal din totalul 
cheltuielilor 

60,96 % 59,51 % 62,47 % 67,53 % 71,06 % 

Ponderea cheltuielilor de 
capital din bugetul total 

7,5 % 5,26 % 7,2 % 5,7 % 3,38 % 

Cheltuieli pe beneficiar, din 
care: din subvenţie 

130 % 156 % 157 % 168 % 180 % 

 
 
D.2. Evoluţia valorii indicatorilor de performanţă în perioada raportată, conform 

criteriilor de performanţă ale instituţiei (aspect raportat diferit în funcție de modificările 
legislative):  

 

Nr. 
crt. 

Indicator Valoare în anul 
2013 

Valoare în anul 
2014 

1.  Număr de vizite la bibliotecă 
(frecvenţa) 

101.595 119.031 

2.  Număr de vizite on-line la serviciile 
bibliotecii 

134.367 80.315 

3.  Număr de documente consultate 160.504 183.005 
4.  Total documente intrate 4022 8422 
5.  Documente existente în colecţiile 

instituţiei 
333.841 332.391 

6.  Număr total apariţii în presă 
referitoare la activitatea bibliotecii şi 
a Centrului Europe Direct 

546 587 
 

7.  Număr total de activităţi culturale 
organizate (inclusiv expoziţiile) 

568 556 

8.  Participanţi activităţi culturale 27.145 16.673 

9.  Număr voluntari 125 127  

 
 

Nr. 
crt. 

Indicatori de 
performanţă 

1.01.2015-
31.12.2015 

1.01.2016-
31.12.2016 

1.01.2017-
31.10.2017 

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

din subvenţie: 
156,912  
(1440924 – buget 
realizat/9183 
utilizatori activi)   

din subvenţie: 
168,262  
(1581663 – buget 
realizat / 9400 
utilizatori activi)   

din subvenţie: 
180 
(1770565– buget 
realizat / 9860 
utilizatori activi)   

2.  Fonduri 
nerambursabile atrase 
(lei) 

149.510 139631 133943 

3.  Număr documente 
intrate 

10.263 7331 8460 

4.  Număr de documente 
consultate 

177.919 167.865 162.841 
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5.  Număr activităţi 
educaţionale 

17 24 24 

6.  Număr de apariţii 
media (nu comunicate 
de presă) 

605 
 

795 
 

805 
 

7.  Număr de utilizatori 
activi 

9183 9400 9860 

8.  Număr de expoziţii 266 245 250 
9.  Număr 

proiecte/acţiuni 
culturale 

65 / 456  67/472  67/462 

10.  Număr participanţi la 
proiecte/acţiuni 
culturale 

19.423 21723 16573 

11.  Număr de vizite la 
bibliotecă (frecvenţa) 

117.727 105.141 105.509 

12.  Indicatorul de 
frecvenţă  

465 (total 
frecvenţă:117.727
/nr. zile 
lucrătoare: 253) 

415,58 (total 
frecvenţă:105141 
/ nr. zile 
lucrătoare: 253) 

423,73 (total 
frecvenţă: 
105509/ nr. zile 
lucrătoare: 249) 

13.  Număr voluntari 102 103 80 

14.  Vizite virtuale la 
resursele din reţea ale 
bibliotecii 

84005 88767 101404 

15.  Venituri proprii din 
alte activităţi 

3546 (virate CJD) 1479 (virate CJD) 504 (virate CJD) 

16.  Indicele de lectură 19,4  u.b. 
consultate/utilizat
or   (177919 doc. 
difuzate / 9183 
utilizatori activi) 

17,85  u.b. 
consultate/utilizat
or   (167865 doc. 
difuzate / 9400 
utilizatori activi) 

16,56 u.b. 
consultate/utilizat
or   (162841 doc. 
difuzate / 9860 
utilizatori activi) 

17.  Indicele de circulaţie 53%   (177.919 
doc. difuzate 
/334.746 total u.b. 
din colecţiilor 
bibliotecii) 

50%   (167865 
doc. difuzate / 
336741 total u.b. 
din colecţiile 
bibliotecii) 

47,5%   (162841 
doc. difuzate / 
342492 total u.b. 
din colecţiile 
bibliotecii) 

18.  Indicele de atragere la 
lectură 

11,5% din 
populaţia 
Târgoviştei este 
înscrisă la 
Biblioteca 
Judeţeană (9183 
utilizatori  / 
79.610 populaţia 
oraşului ) 

11,8% din 
populaţia 
Târgoviştei este 
înscrisă la 
Biblioteca 
Judeţeană (9400 
utilizatori  / 
79.610 populaţia 
oraşului) 

12,4% din 
populaţia 
Târgoviştei este 
înscrisă la 
Biblioteca 
Judeţeană (9860 
utilizatori  / 
79.610 populaţia 
oraşului) 

19.  Indicele de dotare 
carte 

4,2 u.b./locuitor 
(334746 total u.b. 
din colecţiile 
bibliotecii / 79610 
populaţia 
oraşului) 

4,2 u.b./locuitor 
(336741 total u.b. 
din colecţiile 
bibliotecii / 79610 
populaţia 
oraşului)  

4,3 u.b./locuitor 
(total 342492  
u.b. din colecţiile 
bibliotecii / 79610 
populaţia 
oraşului) 
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E Sinteza programelor şi a planului de acţiune pentru îndeplinirea obligaţiilor 

asumate prin proiectul de management 
 

E.1.; E. 2. Viziunea şi misiune 
 

În amplul proces de dezvoltare şi organizare al societăţii contemporane în general, 
biblioteca publică, ca parte componentă a sistemului cultural şi informaţional, trebuie să-şi 
direcţioneze activitatea în aşa fel încât să menţină permanent un echilibru între stabilitate şi 
dinamism, între modalităţile clasice şi cele moderne de interacţiune, între funcţia tradiţională, 
custodială, şi tendinţele novatoare. Potrivit definiţiei date de UNESCO, „Biblioteca publică este 
un instrument esenţial pentru educaţia permanentă, şi pentru dezvoltarea culturală a 
individului şi a unor grupuri sociale”. De aceea, misiunea Bibliotecii Judeţene  Dâmboviţa a 
fost reformulată în acest sens.   

 
E.3. Obiective  
 

- O1 Diversificarea şi adecvarea permanentă a politicilor de achiziţii pentru optimizarea 
cerinţelor de lectură ale utilizatorilor 

- În perioada raportată s-au făcut demersuri  în vederea creşterii alocaţiei bugetare 
pentru achiziţionarea de documente (vezi tabel comparativ) 

- S-a avut în vedere înnoirea fondului documentar prin achiziție, deselecţie, 
depozit legal, casare în urma inventarierii și constatării uzurii fizice și morale a 
documentelor etc. 

- O2 Crearea, menţinerea şi adecvarea unor servicii publice de bibliotecă în deplină 
concordanţă cu diversitatea şi complexitatea cererilor beneficiarilor săi 

- Dezvoltarea programelor destinate micilor utilizatori și părinților acestora: 
Vacanță la bibliotecă, Școala părinților , seminarii de parenting 

- Servicii destinate persoanelor cu dizabilități: achiziție carte Daisy 
- Programe destinate persoanelor de vârsta a III-a: Cursuri de inițiere pe 

calculator; Clubul pensionarilor activi 
- Dezvoltarea programelor dedicate tinerilor: Seara de carte, Oameni mici, 

probleme mari!, Activități de prevenire și informare etc. 
- Dezvoltarea serviciilor de voluntariat în conformitate cu legea specifică: Raftul 

cu inițiativă 
- Programul cultural reunit sub genericul Conferințele Bibliotecii  

- O3 Mutarea accentului pe activităţile culturale majore 
- Ziua Culturii Naţionale 
- Ziua Bibliotecarului 
- Vacanţă la bibliotecă 
- Școala Altfel 
- Salonul editorial ”I. H. Rădulescu” Dâmbovița 
- Zilele Bibliotecii  
- Ziua Educației 
- Seara de carte 

- O4 Asigurarea şi îmbunătăţirea permanentă a tuturor condiţiilor, din punct de vedere 
fizic, pentru garantarea unui înalt nivel calitativ de deservire a diferitelor categorii de 
cititori; 

- Înnoirea infrastructurii informatice 
- Igienizarea și amenajarea spațiilor dedicate personalului și utilizatorilor  
- Îndeplinirea condițiilor ergonomice de lucru 

 



Biblioteca judeţeană „I. H. Rădulescu” Dâmboviţa   Raport de activitate final 
 

 25 

 
E.4. E.5. Strategie culturală, pentru întreaga perioadă de management (strategie şi 

plan de marketing)  
 
Marketingul de bibliotecă este un concept despre care se vorbeşte din ce în ce mai des, 

dar în practica acestor instituţii nu-şi găseşte întotdeauna aplicarea şi consensul. În sectorul non-
profit obiectivul principal ar trebui să fie interesul public sau deservirea promptă a publicului, 
impunându-se necesitatea orientării spre utilizatori, spre nevoile lor informaţionale. 

Marketingul bibliotecar are o serie de funcţii generale care constau în investigarea 
pieţei, a consumului de produse şi servicii de bibliotecă şi a mediului economic şi social; 
adaptarea continuă a politicilor de marketing la cerinţele mediului; dimensionarea serviciilor de 
bibliotecă în raport cu nevoile, motivaţiile, preferinţele şi aşteptările calitative ale utilizatorilor, 
dar şi cu dezideratele politicii bibliotecare şi a celei culturale în general.  

Observarea permanentă a relaţiei dintre cerere şi ofertă, analiza dimensionării şi calităţii 
acesteia, reprezintă rolul marketingului în organizarea şi funcţionarea bibliotecii publice. 

Pentru întreaga perioadă de management  au fost propuse și realizate următoarele: 
- Întocmirea unui calendar anual al diverselor forme de manifestări culturale; 
- Promovarea serviciilor de bibliotecă şi a acţiunilor culturale prin activităţi  de marketing 
şi relaţii publice; 

- Furnizarea de programe culturale şi educative în parteneriat cu alte instituții de gen; 
- Oferirea de programe de promovare şi stimulare a lecturii pentru copii: programe 

culturale în aer liber; prelegeri pe teme legate de literatura pentru copii; expoziţii de 
desene realizate de copii; 

- Extinderea şi diversificarea activităţilor de prezentare a colecţiilor şi serviciilor de 
bibliotecă drept formă de promovare intensivă a imaginii bibliotecii (prezentarea 
acestora într-o formă atractivă pe site-ul bibliotecii); 

- Promovarea şi popularizarea documentelor aflate în colecţiile speciale, mărind astfel 
vizibilitatea acestora, prin organizarea de manifestări ştiinţifice care să pună în valoare 
documentele rare din cadrul C.S.; 

- Organizarea la sediul bibliotecii judeţene a unor manifestări destinate promovării 
culturii scrise a scriitorilor: lansări de carte, expoziţii, reuniuni etc.; 

- Organizarea unor manifestări culturale care să promoveze noile intrări în bibliotecă şi 
recomandări de lectură cu participarea elevilor şi studenţilor; 

- Organizarea periodică de reuniuni tematice pe diferite domenii: ştiinţă, tehnică, mediu, 
inginerie, istorie, filologie, sport etc. cu participarea secţiilor adiacente din cadrul 
Universităţii „Valahia” din Târgovişte; 

- Organizarea Salonului editorial ”I. H. Rădulescu”; 
- Co-organizarea concursului naţional de literatură - ”Moştenirea Văcăreştilor”; 
- Organizarea Zilelor Bibliotecii Judeţene „I. H. Rădulescu” - Dâmboviţa; 
- Organizarea Zilei Bibliotecarului (23 aprilie); 
- Organizarea de expoziţii permanente în holurile instituţiei ocazionate de marcarea unor 

evenimente culturale, aniversări literare, sărbătorirea unor evenimente istorice etc.; 
- Organizarea de Seri târgoviştene la bibliotecă (pe diverse teme): lecturi publice, 

conferinţe, proiecţii de filme documentare etc. 
 
 

E.6. Programele propuse pentru întreaga perioadă de management 
 
 În funcţie de obiectivele propuse în contractul de management şi de diagnoza mediului 
intern şi extern, strategia de dezvoltare a bibliotecii în perioada raportată s-a realizat prin 
dezvoltarea următoarelor programe:  
 

� Program de dezvoltare a serviciilor informatizate ale bibliotecii 
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 Pentru a asigura o bună informare a comunităţii, biblioteca, prin software-ul specializat 
de bibliotecă LIBERTY 5, oferă informaţii despre fondul de publicaţii existent în baza de date a 
instituţiei, posibilitatea de a vizualiza de pe orice calculator conectat la Internet cărţi sau 
articole în format electronic şi imagini caracteristice publicaţiilor deţinute în baza de date, cu 
vizualizare în timp real. Prin modulele sale: Achiziţie, Circulaţie, Catalogare, Periodice, 
Catalog on-line, software-ul LIBERTY  permite personalizarea totală atât a formatelor de 
introducere a datelor, cât şi a celor de tipărire a rapoartelor şi statisticilor; deţine facilitate de 
interogare simultană a mai multor biblioteci; permite accesarea preferenţială a resurselor on-
line catalogate. De asemenea, numărul resurselor ce pot fi catalogate este practic nelimitat, 
depinzând doar de spaţiul de hard disk disponibil.  

În perioada raportată s-a procedat la: 
- introducerea etapizată în baza de date a fondului de documente existent în colecţiile 

bibliotecii 
- barcodarea cărţilor introduse în sistem informatizat 
- eliberarea de permise tip card PVC pentru utilizatorii din sistemul informatizat  
- realizarea bibliografiilor locale pe baza datelor introduse în sistem 
- unificarea înregistrărilor cu aceeaşi descriere 
- refacerea înregistrărilor transferate din vechea bază de date (TINLIB), care prezintă 

erori 
- eliminarea din baza de date a unităţilor de bibliotecă transferate către alte biblioteci 

locale sau casate 
- digitizarea: 

o discurilor de vinil  
o fotografiilor şi cărţilor poştale  

- administrarea / gestionarea paginilor web/blog/facebook/youtube ale Bibliotecii prin:  
o actualizarea permanentă a site-ului bibliotecii în funcţie de necesităţile curente şi 

noutăţile intervenite  
o administrarea / actualizarea: blogului bibliotecii şi a conturilor de facebook şi youtube. 

 
� Program de diversificare şi adecvare permanentă a politicilor de achiziţii pentru 

optimizarea cerinţelor de lectură ale utilizatorilor 
 
Prin acest program s-a urmărit să se răspundă cerinţelor tot mai diversificate ale 

utilizatorilor bibliotecii. În mediul bibliotecar actual, influenţat de o serie de factori, bibliotecile 
publice se simt nevoite să-şi reorienteze oferta. Achiziţionarea diverselor tipuri de documente în 
vederea dezvoltării colecţiilor a fost  realizată în raport cu preferinţele şi motivaţiile 
utilizatorilor şi cu cerinţele impuse de dinamica vieţii sociale şi economice din cadrul 
comunităţii în care ne desfăşurăm activitatea.  

Ajustarea ofertei în funcţie de preferinţele de lectură ale utilizatorilor a condus la 
restructurarea fondului, ceea ce a avut ca rezultat  oferirea doar a acelor produse şi servicii care 
sunt într-adevăr dorite de publicul utilizator, prin eliminarea documentelor nesolicitate şi 
achiziţia altora noi din domenii de actualitate. Totuşi, predilecţia pentru anumite domenii de 
cunoştinţe depinde şi de măsura în care sunt armonizate la nivelul ofertei bibliotecare. Oferta nu 
trebuie doar să satisfacă nevoi, ci să le şi creeze. 

Dezvoltarea fondurilor bibliotecii s-a realizat prin: achiziţionarea curentă de documente, 
abonamente pentru ziare, reviste şi alte publicaţii periodice, donaţii, Depozit legal, schimb 
interbibliotecar. 

Planul anual de achiziţie al documentelor de bibliotecă a fost conceput urmărindu-se în 
permanenţă structura colecţiilor deja constituite, relaţia directă dintre cerinţele publicului şi 
resursele financiare alocate. 
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Achiziţie – unităţi bibliotecă: 2013-2017 
 

TIP DOCUMENT 2013 2014 2015 2016 2017 
CĂRŢI  1195 2433 2763 3504 3485 
PERIODICE  807  338 340 344 317 
CD  64 93 10 1 3 
DVD  64 101 53 52 22 
TOTAL 2130 2965 3166 3901 3827 

 
 
Achiziţie – număr titluri: 2013-2017 
 

TIP DOCUMENT 2013 2014 2015 2016 2017 
CĂRŢI  475 1124 1044 1206 1491 
PERIODICE  45 47 40 38 41 
CD  64 93 10 1 1 
DVD  64 101 53 52 22 
TOTAL 648 1365 1147 1297 1555 

 
 
Valoarea achiziţiilor de carte în perioada 2008-2017  
 

An Valoare ( lei) 
2008 63.326  
2009 20.966 
2010 46.748 
2011 24.468 
2012 59.911 
2013 62.628 
2014 75.901 
2015 76.825 
2016 99.095 
2017   116.974 

 

Valoarea achiziţiilor de carte în perioada 2008-2017 
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DEPOZIT LEGAL (2013) 
TIP DOCUMENT NR. VOLUME NR. TITLURI VALOARE 

CĂRŢI  283 283 754.95 
PERIODICE  150 150 2682.3 
CARTE 
ELECTRONICĂ  

8 8 110 

TOTAL 441 441 3547.25 
 
DEPOZIT LEGAL (2014) 
TIP DOCUMENT NR. VOLUME NR. TITLURI VALOARE 

CĂRŢI  159 159 4126.27 
PERIODICE  47 47 696.7 
CARTE 
ELECTRONICĂ  

4 4 40 

EFEMERIDE 471 471 311.45 
TOTAL 681 681 5174.42 

 
           DEPOZIT LEGAL (2015) 

TIP DOCUMENT NR. VOLUME NR. TITLURI VALOARE 
CĂRŢI  399 399 7049.11 
PERIODICE  137 130 1555.08 
CARTE 
ELECTRONICĂ  

14 8 175 

EFEMERIDE 122 122 69.85 
PERIODICE 
ELECTRONICE 

4 4 45 

TOTAL 676 663 8894.04 
 
      DEPOZIT LEGAL (2016) 

TIP DOCUMENT NR. VOLUME NR. TITLURI VALOARE 
CĂRŢI  199 199 3605,21 
PERIODICE  129 104 1480,01 
CARTE 
ELECTRONICĂ  

22 22 250 

EFEMERIDE 432 425 499,5 
TOTAL 782 750 5834,72 

 
     DEPOZIT LEGAL (2017) 

TIP DOCUMENT NR. VOLUME NR. TITLURI VALOARE 
CĂRŢI  427 412 8329,09 
PERIODICE  78 51 1449,88 
CARTE 
ELECTRONICĂ  

20 20 235 

EFEMERIDE 294 293 512,5 
PERIODICE 
ELECTRONICE 

15 15 136 

TOTAL 834 791 10662.47 
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       DONAŢII (2013) 

TIP DOCUMENT NR. VOLUME NR. TITLURI VALOARE 

CĂRŢI 2700 1717 28365.71 

TOTAL 2700 1717 28365.71 
 
      DONAŢII (2014) 

TIP DOCUMENT NR. VOLUME NR. TITLURI VALOARE 
CĂRŢI 4504 2375 67537.43 
PERIODICE 227 50 1913.22 
CASETE VIDEO 45 45 225 
TOTAL 4776 2470 69675.65 

 
      DONAŢII (2015) 

TIP DOCUMENT NR. VOLUME NR. TITLURI VALOARE 
CĂRŢI 6122 2900 68701,19 
PERIODICE 165 21 2835.06 
CD 55 55 722.06 
DVD 79 79 924 
TOTAL 6421 3055 73182,31 

 
      DONAŢII (2016) 

TIP DOCUMENT NR. VOLUME NR. TITLURI VALOARE 
CĂRŢI 2403 2051 20706.88 
PERIODICE 200 63 2935,36 
CD 21 21 220 
DVD 24 24 480 
TOTAL 2648 2159 24342.24 

 
      DONAŢII (2017) 

TIP DOCUMENT NR. VOLUME NR. TITLURI VALOARE 
CĂRŢI 3520 3419 52182,58 
PERIODICE 255 70 2891,13 
CD 11 11 160 
DVD 13 13 267.61 
TOTAL 3799 3513 55233,71 

 
Documentele care au făcut obiectul completării colecţiilor, indiferent de sursă, au fost 

luate în evidenţa primară (clasic) şi individuală (automatizat).  
Pe parcursul perioadei raportate s-a avut în vedere înzestrarea bibliotecilor din judeţ cu 

publicaţii provenite din donaţii primite de Biblioteca Judeţeană „I. H. Rădulescu” Dâmboviţa. 
Astfel, au fost transferate 15.455 u.b. în valoare de 73.257 lei, publicaţii care au provenit din 
donaţii şi au fost în gestiunea Compartimentului Evidenţă. Prelucrare. Dezvoltarea colecţiilor 
sau în gestiunea altor secţii din bibliotecă.  

De asemenea, s-a avut în vedere înzestrarea Bibliotecii Raionului Ialoveni din Republica 
Moldova cu un număr de 3045 u. b. în valoare de 38331,22 lei, publicaţii provenite din donaţii. 

Numărul total al documentelor existente în colecţiile Bibliotecii Judeţene “I. H. 
Rădulescu” Dâmboviţa la data de 15 decembrie 2017 este de 342.492 u.b. în valoare de 
1582935,26 lei.  
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La nivelul instituţiei s-a asigurat  conlucrarea tuturor compartimentelor în scopul 
prelucrării unitare a publicaţiilor şi evitării redundanţei activităţilor organizare şi valorificare a 
colecţiilor Bibliotecii. 

 
� Program de prelucrare informatizată a fondului bibliotecii  

 

Situaţia prelucrărilor curente şi retrospective în sistem informatizat pentru toate tipurile 
de documente în perioada raportată se prezintă astfel: 
 

Introducerea în sistem informatizat a fondului de carte  
 2013 2014 2015 2016 2017 

Înregistrări - 
unităţi de 
biblioteca 

 
13.329 

 
12.536 17.246 21.473 21.937 

 

Introducerea în sistem informatizat a fondului de carte: 2013-2017

21.937

21.473
17.246

12.536

13.329

2013 2014 2015 2016 2017

 
 

Din totalul de 342492 u.b. sunt introduse în sistem informatizat 257.438 u.b. (aproximativ 
75  %). 

 

Unităţi de bibliotecă barcodate 
 2015 2016 2017 

Unităţi de bibliotecă barcodate 14.094 20.945 20.498 
 

Unităţi de bibliotecă barcodate 2015-2017

20.945

20.498

14.094

2015 2016 2017

 
 

Din totalul de 342492 u.b. au fost barcodate 55.537 u.b. (aproximativ 16 %). 
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� Programul editorial al bibliotecii  

- Biblioteca Judeţeană „I. H. Rădulescu” Dâmboviţa: monografie. Târgovişte: 
Editura Bibliotheca, 2013, ISBN 978-973-712-834-8,  189 p. (în colab. cu V. 
Petrescu) 

- Tiparul epocii brâncoveneşti. Târgovişte: Bibliotheca, 2014, ISBN 978-973-712-
909-3, 260 p. (în colab. cu V. Petrescu) 

- Carte bibliofilă din colecțiile Bibliotecii Județene ”I. H. Rădulescu” Dâmbovița. 
Târgoviște: Bibliotheca, 2015, ISBN 978-606-772-065-5, 130 p.(în colaborare cu V. 
Petrescu  și Alexandru Ștefănescu) 

- Salonul editorial ”Ion Heliade Rădulescu”. Târgoviște: Bibliotheca, 2016, 110 p. 
ISBN 978-606-772-131-7 (în colaborare cu Victor Petrescu) 

- Victor Petrescu: 75 de trepte: biobibliografie. Târgovişte: Bibliotheca, 2016, 155 p. 
ISBN 978-606-772-157-7 (în colaborare cu Monica Mocanu) 

- Cultură și civilizație în spațiul locuit de români. Târgoviște: Editura Bibliotheca, 
2017 ( în curs de apariție) 

- Revista Curier: 2012-2017 (bianual) 
- Ghidul bibliotecii: ro, en, fr 
- Anuarele bibliotecii 

 
� Program de organizare de manifestări ştiinţifice şi profesionale tematice   

 
Pe parcursul perioadei raportate Biblioteca s-a axat pe dezvoltarea activităţilor de 

tradiţie ale instituţiei, cu un impact crescut la public (Ziua Culturii Naţionale, Şcoala altfel, 
Vacanţă la bibliotecă, Salonul editorial, Zilele Bibliotecii etc.). În conformitate cu Strategia de 
dezvoltare a judeţului Dâmboviţa a fost acordată prioritate proiectelor mari care au grupat mai 
multe tipuri de activităţi orientate pe anumite categorii de public. 

Acestora li s-au subsumat activităţi de mai mică amploare, realizate la cererea 
partenerilor instituţiei: lansări de carte, expoziţii tematice, ateliere, activităţi de promovare a 
tradiţiilor, activităţi de omagiere a personalităţilor culturale. 

 
� Program de restaurare şi prezervare a colecţiei de carte bibliofilă  

 
Depozitul colecţiei de carte bibliofilă este amenajat la etajul II al instituţiei, în anexa 

Secţiei de Colecţii Speciale. Colecţia este compusă din 83 unităţi de bibliotecă de tip carte 
veche, în valoare de 81077,56 lei. Ultimul inventar al colecţiei a fost finalizat în anul 2014, fără 
a fi semnalate lipsuri. Toate unităţile colecţiei au fost expertizate de către expertul în carte 
veche acreditat de Ministerul Culturii, dr. Dorin Teodorescu. În data de 03.02. 2015 a fost 
semnat cu Biblioteca Centrală Universitară „Carol I” Bucureşti un parteneriat pentru restaurarea 
şi  conservarea colecţiei de carte veche bibliofilă,  Laboratorul de patologie şi Restaurare a 
Cărţii din cadrul Bibliotecii Centrale Universitare „Carol I” Bucureşti fiind unul dintre puţinele 
din ţară acreditate pentru astfel de operaţiuni. Unităţile colecţiei au regim de conservare special, 
nefiind permisă cercetarea lor decât pe bază de cerere aprobată de către managerul instituţiei, 
cercetarea urmând a fi efectuată sub supravegherea gestionarului secţiei.   

 Ca urmare a acestui protocol au fost restaurate următoarele lucrări propuse pentru 
Fondul Tezaur: Biblia de la Bucureşti (1688); Îndreptarea legii (Târgovişte, 1652);  Evanghelia 
învăţătoare  (Târgovişte, 1644) şi Minei (Buzău, 1698).   
 

� Program de derulare a proiectelor în care biblioteca este partener  
 

 EUROPE DIRECT Târgovişte - proiect cofinanţat de Consiliul Judeţean 
Dâmboviţa, axat pe informarea cetăţenilor privind oricare dintre domeniile de 
activitate ale instituţiilor UE 
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Din activităţi amintim: 
- Cetăţenii  europeni îşi aleg reprezentanţii în 2014, în mod responsabil!, 

program finanţat de Comisia Europeană şi cofinanţat de Consiliul Judeţean 
Dâmboviţa, scopul fiind acela de a promova într-un mod cât mai nonformal 
participarea în număr cât mai mare la alegerile europarlamentare din 2014. 

- Ore de informare europeană în şcoli, licee, facultăţi şi biblioteci publice – 
lunar. 

- Instruire „EUROPE DIRECT Târgovişte în bibliotecile din judeţul 
Dâmboviţa…Puncte de informare europeană” – lunar 

- Ziua Europei – concurs realizat cu ocazia sărbătoririi aceste zile, dedicat 
elevilor de liceu 

- Gala punctelor de informare europeană, a partenerilor şi voluntarilor 
EUROPE DIRECT Târgovişte  

- Concurs pentru bibliotecile publice care găzduiesc puncte de informare 
europeană Activ, informat şi nonformal… în Europa de acasă 

- Tabăra de comunicare pentru voluntarii EUROPE DIRECT - activitatea s-a 
desfăşurat la Eforie Nord – judeţul Constanţa şi a fost efectuată în parteneriat cu 
centrul EUROPE DIRECT  Suceava 

- Participarea membrilor echipei EUROPE DIRECT Târgovişte la Annual 
General Meeting of the Europe Direct Information Centres organizată de 
Comisia Europeană la Madrid, Spania (octombrie 2016) 

- Participarea echipei EUROPE DIRECT Târgovişte la sesiuni de instruire 
dedicată coordonatorilor centrelor de informare europeană (Baia Mare, 
Comăneşti, Bucureşti) 

- European Christmas Tree Decoration Exchange – proiect fără finanţare, 
iniţiat de Centrul Europe Direct Llangollen din Marea Britanie în parteneriat cu 
alte centre EUROPE DIRECT din UE, inclusiv EUROPE DIRECT Târgovişte. 

 Reţea de centre de educaţie nonformală pentru viaţă în mediul rural din 
Dâmboviţa proiect finanţat prin granturile SEE 2009-2014, în cadrul Fondului ONG 
în România implementat în parteneriat cu Asociaţia Târgovişte spre Europa 
(promotor) în parteneriat cu Asociaţia Tineri pentru Europa de Mâine şi 
Inspectoratul Şcolar Judeţean Dâmboviţa. Prin proiect s-a asigurat formarea 
profesională pentru 75 de bibliotecari în Formator şi Metode de educaţie 
nonformală (cuprinde şi modul de Comunicare şi lucru în echipă), s-a lucrat cu 
1893 de copii care provin din diferite grupuri vulnerabile şi 430 de 
părinţi/reprezentanţi legali ai acestora care au participat la 46 de serii de cursuri de 
comunicare şi lucru în echipă organizate în 77 de biblioteci publice din judeţ. 

 Bunica online – parteneriat cu Fundaţia Andrei Târgovişte (sunt organizate cursuri 
de iniţiere în utilizarea calculatorului pentru persoane de vârsta a III-a.) 

 Introducere în modernitate - proiect pilot în România de educaţie a copiilor şi 
tinerilor prin intermediul bibliotecilor publice.  

 CinEd Program de educaţie cu şi prin film – proiect realizat cu sprijinul 
Companiei IPSOS şi al Asociaţiei Next derulat în peste 50 de biblioteci din judeţ.  

 Training BaniIQ şi Banii pe NET – educaţie financiară susţinut de Visa Europe şi 
de băncile partenere. 

 Proiectul Raftul cu iniţiativă – Dezvoltarea de programe de voluntariat în 
biblioteci. Proiectul îşi propune diversificarea oportunităţilor de implicare prin 
voluntariat în cadrul bibliotecilor publice din România, care să ofere oportunităţi 
calitative de implicare a cetăţenilor de orice vârstă în beneficiul comunităţilor pe 
care le deservesc. 

 Proiectul eBibliotecar. Aptitudini pentru Bibliotecarul Modern, iniţiat de ANBPR 
în parteneriat cu ECDL România, privind constituirea a 10 Centre de Certificare 
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ECDL în bibliotecile publice din reţeaua ANBPR. Grupul ţintă eligibil al proiectului 
este format doar din bibliotecari publici şi angajaţi ai bibliotecilor publice. 

 Proiectul „Participă, citeşte, câştigă!”, susţinut de programul de granturi de cărţi 
„BOOKS 4 YOUTH” II, iniţiat de Fundaţia „Mereu Aproape”, prin care Biblioteca 
Judeţeană Dâmboviţa a obţinut o sponsorizare constând într-un număr de 804 
volume, în cadrul Campaniei „Lăsaţi-mă să învăţ ! – 2014”. În cadrul acestui 
proiect, cărţile au fost distribuite publicului participant la 4 evenimente majore, ce 
au vizat încurajarea lecturii în rândul publicului tânăr din comunitatea locală şi 
judeţeană: 

- Evenimentul Flashmob de promovare a lecturii, organizat în data de 24 aprilie 
2015, în cadrul programului dedicat Zilei Bibliotecarului din România şi Zilei 
Mondiale a Cărţii. 

- Programul Seara de Carte, la întâlnirea organizată în data de 30 aprilie 2015. 
- Evenimentul „Tatuaje Pro Lectura / Hai să promovăm Cultura / Şi să terminăm 

cu Ura!”, organizat în data de 14 mai 2015, în cadrul programului 
dedicat Săptămânii Naţionale a Voluntariatului. 

- Programul Vacanţă la bibliotecă, organizat în perioada 29 iunie – 4 
septembrie 2015. 

 Proiectul INELI-Balkans (International Network of Emerging Library Innovators 
in the Balkans Region) propus de către organizaţia Future Library şi aprobat de 
Fundaţia Bill & Melinda Gates. Proiectul este derulat în perioada decembrie 2014 - 
noiembrie 2017. INELI-Balkans va pune bazele unei reţele de biblioteci durabile 
care îi va încuraja pe membrii săi să creeze cadre comune de dezvoltare 
instituţională, să facă schimb de cunoştinţe şi expertiză, să coopereze, să lucreze 
împreună cu formatori, oficiali guvernamentali, organizaţii şi comunităţi locale 
pentru a permite ca: 

- bibliotecile din reţea să ofere comunităţilor pe care le servesc acces echitabil 
la informaţii, patrimoniu cultural şi servicii de învăţare continuă sub toate 
formele; 

- bibliotecile din reţea să devină centre comunitare vibrante care cultivă 
creativitatea şi conectează oamenii la nivel local, regional şi global; 

- biblioteconomia să îşi diversifice profilul pentru a putea contribui la 
rezolvarea problemelor critice ale societăţilor din zona Balcani. 

- în perioada 25-28 noiembrie 2016, oraşul Sofia din Bulgaria a fost gazda 
celei de-a doua conferinţe a reţelei internaţionale INELI Balkans, din partea 
Bibliotecii Judeţene Dâmboviţa participând dl Andreescu Vlăduţ. 

 
 

E.7. Proiecte din cadrul programelor.  
 
Pe parcursul perioadei raportate, în bibliotecă au fost derulate numeroase proiecte în 

cadrul programelor cuprinse în proiectul de management, precum şi activităţi cuprinse în 
programe suplimentare, derulate de bibliotecă şi de partenerii acesteia. Cele mai multe dintre 
aceste activităţi au avut loc la sediul bibliotecii, atât în spaţiile sediului central cât şi la filiale. 
Acestea se prezintă astfel:  
 

 Conferinţe, simpozioane şi seminarii 
2013 

- Să nu ne răzbunaţi!-  susţinută de Fundaţia Sfinţii Închisorilor 
- Influenţa mass-mediei şi a tehnologiilor moderne asupra vieţii omului 

contemporan” - susţinută de biofizician Virgiliu Gheorghe 
- Modele de bune practici în biblioteci- simpozion naţional 
- Biblioteca Judeţeană „I. H. Rădulescu” – la 70 de ani- simpozion aniversar 
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- 95 de ani de la Unirea Basarabiei cu România- simpozion aniversar 
- Contribuţii la conceptul de istorie a cărţii şi bibliotecilor- simpozion naţional 
- Şcoala şi biblioteca - simpozion naţional/ organizat în colaborare cu Casa Corpului 

Didactic Dâmboviţa 
- 24 ianuarie 1859, o zi a împlinirii pentru români- simpozion naţional 

 
2014 

- Dâmboviţeni cu care ne mândrim: preotul profesor Gheorghe Cotenescu şi 
luptătorul anticomunist Traian Marinescu Geagu- susținută de prof. univ. Silviu 
Miloiu 

- Condamnaţi la înviere- susţinută de scriitorul teolog pr. Ion Buga 
- Reintegrarea socială a foştilor deţinuţi, calea către o comunitate mai sigură 
- Importanţa identităţii culturale în contextul globalizării - susţinută de prof. univ. 

dr. Petre Gheorghe Bârlea 
- Pace, Prietenie, Solidaritate cu Popoarele Republicilor Cuba şi Venezuela- 

simpozion 
- Şcoala Prozatorilor Târgovişteni. Receptarea critică- simpozion național 
- Constantin Brâncoveanu- 300 – Vechi capitale ale Ţării Româneşti între  Orient 
şi Occident- sesiune de comunicări științifice (partener) 

- Elena Văcărescu. Om de cultură şi diplomat simpozion național (partener) 
- Potologi – o localitate cu istorie- simpozion național (partener) 
- Valoarea culturii şi spiritualităţii româneşti din epoca domnului Constantin 

Brâncoveanu pentru istoria naţională. 300 de ani de la martiriul unui sfânt 
român (15 august 1714 – 15 august 2014)- conferință națională (partener) 

- Copiii Secolului XXI, din cadrul Programului Şcoala părinţilor- seminar (partener) 
- Parentologie pe încercate! Cum să descoperi potenţialul copilului tău din cadrul 

Programului Şcoala părinţilor- seminar (partener) 
- Puterea cuvintelor! Ce înţeleg copiii din vorbele noastre, din cadrul Programului 
Şcoala părinţilor- seminar (partener) 

 
2015 

- Eminescu şi poezia de azi - conferinţă susţinută de conf. univ. dr. Daniel Cristea-
Enache, Facultatea de Litere, Universitatea din Bucureşti 

- Istoria romanului poliţist românesc - conferinţă susţinută de George 
Arion 

- Competenţele cheie, fundament pentru dezvoltarea personală - simpozion 
naţional 

- Vorbeşte-mi despre intimitate! Didactica sexualităţii pentru părinţi - seminar 
din cadrul Programului Şcoala părinţilor, susţinut de conf. univ. dr. Zenobia 
Niculiţă 

- Copilul meu – om de caracter! Cum să foloseşti ultima fereastră către sufletul 
copilului. - seminar din cadrul Programului Şcoala părinţilor 

- Descoperirea gustului Vieţii - seminar din cadrul Programului Şcoala părinţilor 
- Un nou stil de viaţă! - seminar din cadrul Programului Şcoala părinţilor, susţinut 

de doctor în ştiinţe medicale, medic primar endocrinolog Virgiliu Stroescu 
- Comunicarea ca interacţiune : Cu ce sunt eu de vină?” - seminar din cadrul 

Programului Şcoala părinţilor,  susţinut de conf. univ. dr. Dumitru Borţun şi lect. 
univ. dr. Corina Matei  

- Adolescenţa la prezent -  seminar interactiv în cadrul Programului Şcoala altfel 
 
2016 

- Ediţia princeps Eminescu - o carte de autor - conferinţă susţinută de prof. univ. 
dr. Nicolae Georgescu 
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- I.L. Caragiale şi Târgoviştea - conferinţă ştiinţifică susţinută de prof. univ. dr. 
Petre Gheorghe Bârlea 

- Unde eşti, copilărie? - seminar din cadrul Programului Şcoala părinţilor, susţinut 
de prof. univ. dr. Dumitru Borţun şi lect. univ. dr. Corina Matei 

- Principiile alimentaţiei creştine - conferinţa susţinută de Pr. Arhim. Iustin Petre, 
stareţul mănăstirii „Sfântul Ioan Casian” din Dobrogea 

- 150 de ani de la urcarea pe tronul Principatelor Unite a prinţului Carol de 
Hohenzollern Sigmarigen – simpozion naţional 

- Seminar de informare şi transfer de bune practici, din cadrul proiectului 
Consiliere şi formare pentru dezvoltarea tinerilor din medii vulnerabile 

- Educaţia în domeniul proprietăţii industriale - o nevoie stringentă a României” 
- seminar susţinut de specialişti din cadrul Oficiului de Stat pentru Invenţii şi Mărci 

- Eminescu în circuitul universal– conferinţă susţinută de eminescologul Dumitru 
Copilu-Copillin 

- Eminescu bibliotecar - conferinţă susţinută de prof. dr. Victor Petrescu 
 
2017 

- Eminescu în conştiinţa românilor: toate-s vechi şi nouă toate - conferinţă 
susţinută de prof. univ. dr. Lucian Chişu 

- Contextul social şi cultural al epocii lui Eminescu - conferinţa susţinută de prof. 
univ. dr. Silviu Miloiu 

- Arta de a clădi oameni puternici. Abordări ştiinţifice ale educaţiei cu rezultate 
pe termen lung - seminar din cadrul Programului Şcoala părinţilor 

- Valorifică-ţi teritoriul în interacţiune! Cunoaşte-ţi şi protejează-ţi graniţele 
emoţionale în interacţiunea cu ceilalţi - seminar din cadrul Programului Şcoala 
părinţilor 

- Valeriu Gafencu – Sfântul închisorilor” – conferință invitat sociolog Ciprian 
Voicilă 

- Radu Gyr – poetul din temniţă - invitaţi Simona Popa-Gyr şi Radu Popa (fiica şi 
nepotul poetului)- conferință națională 

- Părinţi reali pentru copii digitali- conferință națională 
- De ce ACUM este momentul să ai succes financiar? - seminar din cadrul 

Programului Şcoala părinţilor 
 

 Concursuri judeţene  
2013 

- Jozsef Pildner - concurs judeţean de creaţie literară - ediția a III-a 
- 24 ianuarie 1859 în conştiinţa românilor - concurs pe teme istorice al liceelor din 

judeţul Dâmboviţa 
- Educarea tinerei generaţii pentru promovarea unui consum responsabil al 

resurselor (Ziua mondiala a apei)- concurs de afişe cu sloganuri 
- EU şi UE – cetăţenia europeană activă - concurs pe teme de informare europeană 

adresat elevilor de gimnaziu şi liceu  
- În spatele măştii - concurs judeţean de interpretare dramatică, organizat în 

colaborare cu Inspectoratul Şcolar Judeţean Dâmboviţa, Şcoala „Mihai Viteazul” 
Târgovişte 

- Creativitate şi talent - concurs cultural-educativ, dedicat elevilor din ciclul 
gimnazial şi liceal din judeţul Dâmboviţa, organizat în colaborare cu Primăria 
Municipiului Târgovişte şi Casa Corpului Didactic - ediția a II-a 

- Virgil Bănescu - concursul naţional de poezie 
- Moştenirea Văcăreştilor - concurs naţional de literatură,  (partener) 
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2014 
- Jozsef Pildner - concurs judeţean de creaţie literară - ediția a IV-a 
- 24 ianuarie 1859 în conştiinţa românilor - concurs pe teme istorice al liceelor din 

judeţul Dâmboviţa 
- EU şi UE – cetăţenia europeană activă - concurs pe teme de informare europeană 

adresat elevilor de gimnaziu şi liceu  
- Copilăria - o lume minunată - concurs de creaţie plastică 
- Micul poliţist - concurs pe teme de circulaţie 
- Creativitate şi talent - concurs cultural-educativ, dedicat elevilor din ciclul 

gimnazial şi liceal din judeţul Dâmboviţa, organizat în colaborare cu Primăria 
Municipiului Târgovişte şi Casa Corpului Didactic - ediția a III-a 

- Cvintetul toamnei - concurs de poezie cu formă fixă şi postere 
- Moştenirea Văcăreştilor - concurs naţional de literatură, (partener) 

 
2015 

- 24 ianuarie 1859 în conştiinţa românilor - concurs pe teme istorice al liceelor din 
judeţul Dâmboviţa 

- EU şi UE – cetăţenia europeană activă - concurs pe teme de informare europeană 
adresat elevilor de gimnaziu şi liceu   

- Familia, dincolo de cuvinte - concurs judeţean de postere pentru copii între 4 şi 6 
ani  

- PRIMO - concursul naţional de limbă engleză 
- Creativitate şi talent - concurs cultural-educativ, dedicat elevilor din ciclul 

gimnazial şi liceal din judeţul Dâmboviţa, organizat în colaborare cu Primăria 
Municipiului Târgovişte şi Casa Corpului Didactic- ediția a IV-a 

- Moştenirea Văcăreştilor - concurs naţional de literatură, (partener) 
-  Culoarea Albastră culoare europeană - concurs judeţean organizat în parteneriat 

cu Grădiniţa Nr. 13, ISJ Dâmboviţa, Palatul copiilor, Centru Europe Direct 
 
2016 

- NECUVINTELE - concurs judeţean, expoziţie de lucrări 
- 24 ianuarie 1859 în conştiinţa românilor - concurs pe teme istorice al liceelor din 

judeţul Dâmboviţa 
- EU şi UE – cetăţenia europeană activă - concurs pe teme de informare europeană 

adresat elevilor de gimnaziu şi liceu   
- Familia, dincolo de cuvinte - concurs judeţean de postere pentru copii între 4 şi 6 

ani  
- Creativitate şi talent - concurs cultural-educativ, dedicat elevilor din ciclul 

gimnazial şi liceal din judeţul Dâmboviţa, organizat în colaborare cu Primăria 
Municipiului Târgovişte şi Casa Corpului Didactic- ediția a V-a 

- Pedagogia – de la clasici la contemporani - concurs de istorie a învăţământului 
dedicat elevilor  de liceu, profil pedagogic 

- Moştenirea Văcăreştilor - concurs naţional de literatură, (partener) 
 
2017 

- 24 ianuarie 1859 în conştiinţa românilor - concurs judeţean anual, pe teme 
istorice, dedicat elevilor de liceu  

- EU şi UE – cetăţenia europeană activă - concurs pe teme de informare europeană 
adresat elevilor de gimnaziu şi liceu   

- În căutarea primăverii - concurs de poezie şi desen, organizat cu ocazia Zilei 
Internaţionale a Poeziei  

- Familia, dincolo de cuvinte - concurs judeţean de postere pentru copii între 4 şi 6 
ani  
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- Bucuria învierii Domnului în suflet de copil - concurs judeţean 
- Creativitate şi talent - concurs cultural-educativ, dedicat elevilor din ciclul 

gimnazial şi liceal din judeţul Dâmboviţa, organizat în colaborare cu Primăria 
Municipiului Târgovişte şi Casa Corpului Didactic- ediția a V-a 

- Pedagogia – de la clasici la contemporani - concurs de istorie a învăţământului 
dedicat elevilor  de liceu, profil pedagogic 

- Moştenirea Văcăreştilor - concurs naţional de literatură, (partener) 
- NECUVINTELE - concurs judeţean, expoziţie de lucrări 
- Cvintetul toamnei - concurs de poezie cu formă fixă şi postere 

 
 

 Lansări de carte 
2013 

- Ciorne şi Bună seara iubito!/ Lucian Avramescu  
- Românii, Basarabia şi Transnistria/ Ioan Popa; Luiza Popa 
- Colecţiile: Opera Omnia – Poezie Contemporană, Opera Omnia – Romanul de 

azi, Opera Omnia – Publicistică şi eseu contemporan, Editura Tipo Moldova 
- Gânduri/  Cristian Gabriel Groman 
- O privire asupra clasicismului/autor Eugen Lovinescu; ediţie Petre Gheorghe  

Bârlea 
- Natura iubirii, iubirea naturii/ Tiberiu Cercel 
- Zâmbet de înger/ Lorelai 
- Jekh răt lisăme/ traducere în limba romani a operei „O noapte furtunoasă” de Ion 

Luca Caragiale, autor Sorin Sandu 
- Prezent şi perspective în cultura romă în viziunea intelectualilor, liderilor şi 

oamenilor de succes romi 
- Literatura română veche/ Victor Petrescu 
- Pribeag pe drumul viselor/ Adrian Melicovici 
- Întregitor de ţară şi martir al neamului românesc. Mihai Viteazul (1593-1601)/ 

Editat de către Arhiepiscopia Târgoviştei, 2013 
- Basarabii de Târgovişte/ Gabriela Niţulescu 
- Simboluri ale devenirii româneşti. Liceul Militar de la Mănăstirea Dealul 

„Nicolae Filipescu/ Alexandru Manafu 
- Dicţionarul general al Evului Mediu Românesc/ coordonator Vasile Mărculeţ 
- Istoria Aninoasei (Dâmboviţa)/George Coandă, Gabriela Niţulescu, Constantin 

Voicu 
- Creştinarea lui Dracula în cetate (vol. I);  Eroii, iubirile mele!/ Lorelai 
- Tablou cu femei/autor Gabriela Banu  
- Omul exotic. Odiseea literară a Hannei Bota; Jocul şi Jurnalul lui Henry Wilde/ 

Emil Lungeanu  
- Când erau sălbatici caii/ Constantin Kapitza  
- Carusel şi  Teodora/ Eliza Roha  
- Era poeţilor, Top Secret 2013 şi Axiome/ George Filip 
- Jurnal politic: 1939-1950/ Dimitrie Iuraşcu 
- Memorial şi însemnări zilnice/Titus Gârbea 
- Frânturi de adevăr/prof. univ. dr. Alexandru Ionescu 
- Statuie cu lacrimă, Visul  poetului  unic Neum/ Daniel Drăgan 
- Biblioteca Judeţeană „Ion Heliade Rădulescu” Dâmboviţa: monografie/Petrescu 

Victor;  Erich Agnes 
- Părintele Dumitru Stăniloae un urmaş vrednic al patristicii clasice: Bio-

Bibliografie/ coord. prof. univ. dr. Gheorghe F. Anghelescu 
- Viaţa şi acatistul Sfântului Nifon/ Editura Arhiepiscopiei Târgovişte  
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- Iubitor de cultură, protector al Bisericii şi martir al credinţei ortodoxe: Sf. 
Martir Constantin Brâncoveanu (1688-1714)/ Editura Arhiepiscopiei Târgovişte 

- Fantoma de pe lac, Seducţia apei şi Viaţă dublă la Veneţia/ Monica Ramirez 
- Esenţa temeiului. Începuturile târgoviştene ale literaturii române. Eseuri 

monografice despre Poeţii Văcăreşti (Ienăchiţă, Alecu, Nicolae, Iancu), Ion 
Heliade Rădulescu, Grigore Alexandrescu, Vasile Cârlova, Ion Ghica, Ioan 
Alexandru Brătescu-Voineşti/ acad. Mihai Cimpoi 

- Eminescu în perspectivă universală. Patru decenii de reconstituiri şi restituiri/ 
Dumitru Copilu-Copillin 

- Societatea Scriitorilor Târgovişteni. Din istoria unei grupări literare/ coord. 
Mihai Stan, autori Victor Petrescu şi George Coandă 

- Buzunarul timpului de la piept/ Vali Niţu 
- Cuvinte tăcute/ George Ioniţă 
- Nae Ionescu şi discipolii săi în arhiva Securităţii.  Volumul V: Mircea 

Vulcănescu, prezentarea, selecţia şi îngrijirea documentelor de Dora Mezdrea 
- Anotimp suspendat/ Eliza Macadan 
- Ispitirea aldinelor/ Gilda Monica Bularda 
- Mildendo, capitala Lilliputului/ Mircea Dinu 
- O cetate, o patrie, o lume/ George Coandă 
- Lecturi empatice 2/ Mihai Stan 
- Ultimul impact/Vali Niţu 
- Hannah si zidul.../ Corin Bianu 
- Ghid pentru pregătirea candidaţilor la examenul de acces la stagiul pentru 

obţinerea calităţii de expert contabil şi de contabil autorizat/  Editura 
C.E.C.C.A.R. 

- Noiembrie târziu şi Labirint inevitabil/  Aura Dan  
 
2014 

− 11 esenţe pentru T /Vali Niţu 
− 63 /Puiu Răducan 
− 7, 63/  Eduard Dorneanu 
− Admirabila tăcere. Jurnal (2 iulie 1967 – 29 septembrie 1968)/ Alexandru 

Mironescu 
− Antartica un colţ de rai  - Singură la capătul lumii - jurnal de călătorie/ Ileana 

Bocanciu 
− Anul comemorativ al Sfinţilor Martiri Brâncoveni/ Editura Arhiepiscopiei 

Târgovişte 
− Asasin la feminin/ Monica Ramirez 
− Atlas. Prin lume şi prin noi înşine - incursiuni epice/ Horea Porumb 
− Brâncoveneşti. Sfinţii martiri Brâncoveni/ Radu Ştefan Vergatti, Cristina Vergatti 
şi Agnes Erich 

− Călcâiul lui Magellan/ Octavian Soviany  
− Cobalt/ Claudiu Komartin 
− Colecţia “Scriitori în manuscris” – (Camelia Iuliana Radu, Ştefan Doru Dăncuş, 

Ion Petrovai) 
− Comunismul cu rele şi rele/ Magda Ursache 
− Conacul/  Kotzbacher  Erich 
− Conspiraţia fără adresă (proză scurtă)/ Ioan M. Şerban 
− Constantin Brâncoveanu 300 – Documente de arhivă 
− Crima de la jubileu / Lucia Verona  
− Cu ochii sparţi/ Savian Mur  
− Cuvânt înainte de toate! (poezie)/ Daniel Dăian 
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− Destine furate (roman)/ George D. Piteş 
− Diplomat în uniformă în focul războiului din umbră/ Victor Negulescu 
− Dolor sau jupuind îndoiala, autor: George V. Precup   
− Eminescu, securitatea şi siguranţa naţională a României, autor: George Ene 
− Etnoestetica/ Petru Ursache 
− Etnofrumosul sau cazul Mărie/ Petru Ursache 
− Etnosofia/ Petru Ursache  
− Fantasmele regimurilor totalitare/ Gabriela Maria Rizea 
− Ghidul părinţilor/ Elena-Daniela Bucur 
− Invers numărând Niobe/ Vilia Banţa 
− Isografii. Eseuri despre evadarea în esenţial, autor: Cristian Crăciun 
− Istoria Târgoviştei. Cronologie enciclopedică, autor George Coandă 
− Încercări de hermeneutică antropologică asupra ritualurilor religios-creştine/ 

Bogdan Costin Georgescu 
− Jurnalul Libertăţii de Conştiinţă 
− Labirintul vieţii (poezie)/ Constantin Predescu Neacşu 
− Maria cea fără de moarte/ Gaby Michailescu 
− Mihai Viteazul/ Cristian Marin 
− Moartea formei/ Petru Ursache 
− Viziune despre televiziune/ Nicolae Melinescu 
− Uriaşul care se trezeşte (vol. I şi II)/ Nicolae Melinescu 
− Organizaţiile minorităţilor naţionale din România. Maghiarii şi evreii (1944-

1953/ Fănică Bob 
− Pe cine nu laşi să moară  (povestiri)/ Anamaria Ionescu 
− Pe unde scot cămaşa/ Ioan Viştea 
− Pe urmele paşilor mei (poezie)/ Mihaela Mircea 
− Poetica femeilor voluminoase/ Dumitru Ungureanu 
− Rapsodia naturii (poem)/ Florea Turiac 
− Sala de aşteptare/ Constantin Eretescu 
− Scrieri, Volumul I – Poeme/ Darie Magheru 
− Scrisori pentru Eva (poezie)/ Nicolae Nistor 
− Se întorc morţii acasă/ Cornel Constantin Ciomâzgă 
− Sfinţii Brâncoveni – martiri ai credinţei şi neamului românesc. Editura 

Arhiepiscopiei Târgovişte 
− Singur în turn (versuri)/ Ion Inacu-Vale 
− Studii şi articole despre Mihai Eminescu/ Vladimir Streinu 
− Şamani şi poeţi /Emilia Ivancu 
− Tanagre. Îmblânzirea amintirilor/ Eliza Macadan 
− Templul Devenirii Noastre (poezie)/ Ion Ţoanţă 
− Tiparul epocii brâncoveneşti/ Agnes Erich şi Victor Petrescu 
− Tratatul de Biblioteconomie 
− Un veac de dor matern / Ion Proca 
− Universalism românesc/ Sandu Tudor 
− Visul Mariei/ Cristina Plămădeală 
− Sânge şi carne de om. Decembrie 1989. Drama unui minister, Acvariul groazei. 

Sibiu, decembrie 1989 şi Enigma mieilor/ Doru Viorel Ursu 
− Vremea musonului: patru ani în India. Jurnalul meu indian (2009-2013)/ 

Ovidiu Ivancu 
− Zăbrelind zadarnic zborul (poezie)/ Mihaela Banu 
− Zoom. Gaura de vierme/ George Geacăr 
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2015 

- Alexandru C. Vissarion – un cercetător puţin cunoscut în domeniul 
astronauticii naţionale/ Ioan N. Radu 

- Puterea se află în tine/ Ionuţ Alexandru Anghelescu  
- Brăneşti – file de monografie/ Daniel Diaconescu 
- Anotimpurile iubirii/ Adrian Cristea  
- Geologie generală / conf. univ. dr. Alexandru Istrate 
- Destin blestemat/ George D. Piteş 
- Cele două Românii/ Adrian Năstase 
- O viaţă de preot trăită într-o viaţă de om/ Daniela Elena Safta 
- Din nou la viaţă; La braţ cu viaţa / Mihail Iurcu; Gabriela Iurcu   
- Lacrimi rescrise/ Constanţa Popescu 
- Istoria fotbalului târgoviştean/Neculae Alexandru Boriga; Gabriel Florin Boriga 
- Clipe de viaţă – povestiri adevărate/ Tiberiu Cercel 
- Azi…mâine…/Livia Georgiana Voica 
- Dracul şi Mumia/ Stelian Tănase 
- Viaţa prin ochii unui Vărsător/ Florenţ Mocanu 
- Molitfelnicul lui Dimitrie Liubavici/ Editura Arhiepiscopiei Târgoviştei 
- Răspuns împotriva Catehismului calvinesc/ Editura Arhiepiscopiei Târgoviştei 
- Crima de la Jubileu/ Lucia Verona 
- Nume de cod: Arkon/ Anamaria Ionescu 
- Numărătoare inversă/ Eugen Lenghel 
- Atavic/ Liviu Surugiu 
- Terapie pentru crimă/ Bogdan Hrib 
- Lacrimi / Viorel Birtu-Pîrăianu 
- Fii tare, inimă/ Mihaela Mircea 
- Eşafodul culorilor; Scările din labirint /Carmen Georgeta Popescu 
- Echinocţiu fragil / Ion Ţoanţă  
- Bolohanii / Constantin T. Ciubotaru 
- Pentru noi şi cei ca noi, care puţini am mai rămas/ Iulian Iustin Melinte 
- IKIRU (A trăi)/ Gabriel Cazan 
- Ştefan Doru Dăncuş sau agonia indiferenţei / Remus Foltoş 
- Ucronia eminesciană/ Christian Crăciun 
- Sophia Leopold - să ne jucăm că facem artă/ Vianu Mureşan 
- Fernando Pessoa (o cvasi autobiografie)/ Jose Paulo Cavalcanti Filho 
- Bidonul/ Mircea Pora 
- Mălini/ Eduard Dorneanu 
- Treptele vieţii/ Vladimir Opalcu 
- Numele tău floare de iris / Vali Niţu 
- Dimineţi înjunghiate / Savian Mur 
- Noimele / George Coandă 
- Destin blestemat / George D. Piteş 
- Trilogia „Paradis” / Mihai Stan 
- Ram – RAM-uri /Costel Agachi 
- Roaba cu motor / Corin Bianu 
- Reflux în oglindă / Mircea Bădoiu 
- Dăscăliţa / Elena Stan – Bădulescu 
- Crochiuri  literare. Scriitori şi publicişti dâmboviţeni (1900-1944)/Victor 

Petrescu 
- Vechi coduri ale românilor / Codex targovistensis valachorum/ George Coandă 
- Jurnalul de la Marcona / Ion Mărculescu 
- Bucurii pentru copii. Prozatori contemporani din Basarabia / Vasile Romanciuc 
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- I.D. Sîrbu şi timpul romanului /Nicolae Oprea 
- Ion Creangă: micromonografie/ Vladimir Streinu 
- Din misterele literaturii române. Ediţia princeps Eminescu/ Nicolae Georgescu 
- Elena Văcărescu, poeta „neliniştii divine / acad. Mihai Cimpoi 
- România în luptele pentru istorie, teritoriu şi neam/General de divizie (r) Victor 

Negulescu 
- Mari bătălii pentru existenţa ca stat a Ţărilor Române în Evul Mediu/ Manole  

Neagoe 
 
 
2016 

- Din misterele literaturii române / Nicolae Georgescu 
- Oameni de ieri şi de azi din spaţiul târgovişteano-dâmboviţean/Ioan N. Radu;  

Ilinca I. Radu; Ileana I. Răileanu; George I. Radu 
- Ce fluieră cămilele pe malul mării/ Andreea Voicu 
- Dicţionar enciclopedic de pedagogie/ Sorin Cristea 
- Apologia pîrleazului/ Vintilă Mihăilescu 
- Rock'N Zărneşti/ Gabi Gomboş 
- Mitul prezentului/  Liviu Gabriel Simionescu 
- Astronautica în România – de la începuturi până în prezent/ Ioan N. Radu 
- Eminescu în perspectivă universală. Patru decenii de reconstituiri şi restituiri; 

Eminescu în circuitul universal şi Eminescu universalul/ Dumitru Copilu-
Copillin 

- Un dicţionar al scriitorilor români contemporani/ Ioan Holban 
- Dicţionar de simboluri şi credinţe tradiţionale româneşti/ Romulus Antonescu 
- Biobibliografie/ Leo Butnaru 
- Psihologia transversală/ Gheorghe Schwartz 
- Continuatorii Şcolii literare şi artistice de la Târgovişte/ George Toma Veseliu 
- În slujba adevărului/ Ioan Burdulea 
- Clepsidră în flagrant/ Lia Nenciu 
- Mărturiile unui nebun – poezie, proză, reflecţii şi cugetări/ Alexandru Cosmin 

Georgescu 
- Iubiri de liceu/ Luciana Marinescu 
- Salonul Editorial „Ion Heliade Rădulescu” (Târgovişte, 2002-2015)/ Victor 

Petrescu şi Agnes Erich 
- Portretistică literară. De la Heliade încoace/ Victor Petrescu 
- Sf. Antim Ivireanul - Misionar şi om de cultură în slujba Bisericii şi neamului 

românesc/  Editura Arhiepiscopiei Târgoviștei 
- Schola Graeca et Latina – Misiune educaţională, culturală şi bisericească la 

Târgovişte/ Editura Arhiepiscopiei Târgoviştei 
- Sf. Scriptură - călăuză a vieţii creştine/ Editura Arhiepiscopiei Târgoviştei 
- Sf. Cruce – răbdare în suferinţe/  Editura Arhiepiscopiei Târgoviştei 
- Almanahul bisericesc 2016. Teologie, istorie şi misiune creştină/ Editura 

Arhiepiscopiei Târgoviştei 
- Spassk 99. O istorie a prizonierilor de război români din Kazahstan în 

documente/  Nurlan Dulatbekov, Octavian Ţîcu şi Silviu Miloiu 
- Cavalerism, pasiune, fanatism. O istorie politică şi culturală a Franţei secolului al 

XVI-lea şi Misterul Don Juan. O iubire în Secolul de Aur/ Corneliu Şenchea 
- Gardă pentru Führer. Divizia „Leibstandarte-SS Adolf Hitler”/ Adrian Dragoş 

Defta 
- O antropologie mistică. Introducere în gândirea Părintelui Stăniloae/ Sandu 

Frunză 
- Adevăratul Cioran/ Calinic Argeşeanul 
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- În dialog. Studii de filosofie creştină, teologie politică şi istoria religiei/ Ion 
Cordoneanu 

- Petru Ursache, Omul bun al culturii româneşti, Apaos/ ediţie îngrijită de Magda 
Ursache 

- Petru Ursache, monografie/ Iordan Datcu 
- Când vin vulturii şi Întoarcerea lupilor/ Hans Bergel 
- Clipa de graţie/ Mihaela Malea Stroe 
- Mituri şi simboluri biblice în poezia românească neomodernistă/ Daniela 

Varvara 
- Ziua Fiului Omului / Dan Damaschin 
- Timpul splendorii/ Andreea Nanu 
- Migraţii/ Laurenţiu Orăşanu 
- Izvoare în deşert, autor Pr. Jonathan Hemmings 
- Cămaşa de forţă, autor Leonard Oprea 
- Trilogia lui Theophil Magus. Calea şi adevărul şi viaţa, autor Leonard Oprea 
- Mircea Vulcănescu - o microistorie a interbelicului românesc, autor Ionuţ Butoi 
- România dincolo de trecut. Eseu despre experienţa servituţii, autor Mihai 

Gheorghiu 
- Pavese, omul jignit, autor Vianu Mureşan 
- Lectio incerta, cronici literare, autor Christian Crăciun 
- Fernando Pessoa (o cvasi autobiografie), autor José Paulo Cavalcanti Filho 
- În urna fixă a timpului, autor Eliza Macadan 
- Măştile fericirii, autor Sânziana Dobrovicescu 
- Dincolo de aşteptare. Dialog în larg, autori Monica Pillat şi Radu Ciobanu 
- PĂRĂSEŞTE-MĂ!, autor Magda Marin 
- Un retuş... pentru un zâmbet, autor Aurora Spasinovici 
- Poemele regăsirii şi Modern şi contemporan în plastica europeană, autor Ioan N. 

Roşca    
- Apocrife/ Cristi Ardelean 
- Plotin: despre frumos/ traducere din greacă şi interpretare de Dan Tomuleţ 
- Spiritualismul rus în secolul XX/ Ivan Ivlampie 
- Cetăţi medievale din sudul Transilvaniei - Zece trasee culturale/ Arne Franke 
-  Inelul Domniţei Catrina / Iulia Cubleşan 
- Ţărăncuţa de la Dunăre / Felicia Truffier 
- Mălini/ Eduard Dorneanu 
- Frontul de acasă - Propagandă, atitudini şi curente de opinie în România 

primului război mondial/ Radu Tudorancea 
- Arhiva Rugului Aprins: De la Antim la Pocrov – Mărturii/Vasile Vasilachi 
- Comentarii la Evanghelia după Ioan/ Ştefan Todiraşcu 
- Chipul rugului aprins/ Carmen Ciornea 
- Mircea Eliade şi misterul totalităţii/ Bogdan Silion 
- Mircea Eliade - Itinerare labirintice/ Mihaela Chiribău-Albu 
- Mircea Eliade - La marginea labirintului – corespondenţe între opera ştiinţifică şi 

proza fantastică/ Dorin David 
- Intimitatea spiritului/ Nicoleta Dabija 
- Birlic - tăvălugul râsului eclatant, tordantă năvalnică molipsitoare veselie la 

scenă, când la trap, când la galop.../ Gaby Michailescu 
- Trixy Checais - Cartografia zborului/ Gina Şerbănescu 
- Enciclopedia familiilor nobile maramureşene de origine română/ The 

Encyclopedia of Noble Families of a Romanian Origin in Maramureş County/ 
Ion şi Livia Piso  

- Criza operei? Studiu de hermeneutică muzicală/ Ion Piso 
- Ierburi cât casa, nimic altceva/ Viorel Lică 
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- Oraşul cu gropi în obraz/ Alexandra Bodnaru 
- Ce n-a pictat Matisse/ Ioana Andrada Tudorie 
- Adio, dar rămân cu tine!/Anton Jurebie 
- Ereticul răstignit/ Nicolae Adam 
- Călcâiul de pâine/ Adrian Tarţa 
- Istorie în documente: Mavrocordaţii (1711-1786)/ Claudiu Victor Turcitu  
- Armata luminii/ Cristian Harnău 
- Prin ochii sufletului/ Mihaela Mircea 
- Mirifică e clipa/ Alex Vâlcu 
- Scriu pe cer; În lumea marelui nimic; Amurguri târzii; În neliniştea gândului;  

Pentru cei ce vin sau pleacă; Între vorbe şi tăceri; Pe ţărmul tăcerii/ Viorel Birtu 
Pîrăianu 

- Cu pânzele întinse/ Mihaela Banu  
- Singurătatea culegătorului de scoici/ Ion Ţoanţă 
- Eliberarea;  Avans şi lichidare; Manual de gesturi inutile/ Ştefan Doru Dăncuş 
- Căminul Racoviţă/ Grig Gociu  
- Suntem cameleoni/ Emanuel Pope 
- Iubirile merg toate în Paradis/ Anghel Zamfir Dan  
- Exerciţii de admirare. Note de lectură/ Niculae Ionel  
- Infinitul contrastelor/ Vali Niţu  
- Anul tăcerii şi alte povestiri/Constantin P. Popescu 
- Capcane pentru ochi deschişi – 1. Testamentul mistic şi Capcane pentru ochi 

deschişi – 2. Noua mea capcană – regretul sau Neliniştea aşteptării/ Vişan Ioan  
- Departe de Shangri-La/ Vilia Banţa 
- Mihai Cimpoi: de la mitopo(i)etică la critica ontologică, autor Theodor Codreanu  
- Haosul şi ordinea. Gândirea şi practica pozitivistă în evoluţia societăţii braziliene 

(1500-2000)/ Petre Gheorghe Bârlea 
- Continuatorii Şcolii literare şi artistice de la Târgovişte, autor George Toma 

Veseliu 
- În pelerinaj la sfânta A4, autor Savian Mur 
- Libertatea politică în epoca modernă, autor Lucia-Valentina Doman 
- Monografia comunei Gura Ocniţei (Adânca, Gura Ocniţei, Săcuieni). Gura 

Ocniţei – a patra localitate petroliferă din România, autor George Toma Veseliu 
- Analist în literatura de piaţă, autor Corin Bianu 
- Urletul vieţii, autor Maria Mirea 
- Istoria Crucii Roşii Române – filiala Dâmboviţa, autor Marian Curculescu 
- În slujba adevărului. Din amintirile unui ofiţer de informaţii, autor Colonel (r) 

Ioan Burdulea 
- Societatea Scriitorilor Târgovişteni. În cultura Cetăţii, autori Mihai Stan, George 

Coandă, Victor Petrescu 
- Pe Dâmboviţa în sus pe urmele lui Negru-Vodă şi ale urmaşilor săi. Vălenii din 

plaiul Dâmboviţei. Pagini de viaţă şi istorie/ Ion Şerban Fălculete, Ioan Fălculete 
- Anatomia fiinţei. Promoţia de azi a Şcolii literare şi artistice de la Târgovişte. 

Medalioane în evantai/ Mihai Cimpoi 
 
2017 

- Reflecţii din deşert. Maxime şi cugetări/ Daniela E. Bogdan 
- Un Condei Supravieţuitor/ Florenţ Mocanu 
- Blocaţi în labirint/ George Simion 
- Diaconul Coresi - ctitor de limbă română, misionar al credinţei străbune şi 

slujitor devotat al neamului românesc/ Editura Arhiepiscopiei Târgoviştei 
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- Catedrala mitropolitană din Târgovişte - simbol al efervescenţei misionare, 
spirituale şi culturale muntene - 500 de ani de la începutul ridicării ei/ Editura 
Arhiepiscopiei Târgoviştei 

- Adevărul şi frumuseţea credinţei creştine — îndrumător pentru tinerii de azi/  
Editura Arhiepiscopiei Târgoviştei 

- Ieromonahul Macarie şi excelenţa tipografică de la Târgovişte în secolele XVI-
XVIII/ Editura Arhiepiscopiei Târgoviştei 

- Tinerii în comunitatea parohială/  Editura Arhiepiscopiei Târgoviştei 
- Cultul bisericesc - descoperirea prezenţei dumnezeieşti în comuniune de credinţă/ 

Editura Arhiepiscopiei Târgoviştei 
- Arta — expresie a frumuseţii dumnezeieşti/ Editura Arhiepiscopiei Târgoviştei 
- Mănăstirea Stelea/ Editura Arhiepiscopiei Târgoviştei 
- Prezentarea  setului „România. Marea Unire 1918-2018” (100 de cărţi). Editura 

Tipo Moldova 
- Domino (antologie mystery)/ Lucian Dragoș Bogdan, Daniel Timariu, Teodora 

Matei, Anamaria Ionescu, Bogdan Hrib 
-  Zodiac/ Anamaria Ionescu 
- Un glonț pentru Julieta/ Tony Mott 
- Efectul Mandela / Petru Berteanu 
- Patimile doamnei ministru / Bogdan Hrib  
- Abandonaţii/ Vladimir Opalcu 
- În corp de val. Poezie italiană contemporană, autor Umberto Piersanti 
- În alt timp, în alt loc, autor Umberto Piersanti 
- Amintiri din Alzheimer, autor Alberto Bertoni 
-  Sinfonietta/ Simfonieta, autor Amedeo Anelli 
- Rezervaţia de himere, autor Ion Ţoanţă  
- Autoportrete în oglinzile cărților, autor Vianu Mureșan 
- Politică şi demografie în România comunistă (1966-1989, editori: Raluca Nicoleta 

Spiridon, Liviu Marius Bejenaru 
- Surghiunul - Drumul pătimirilor prin Siberia de gheaţă - Mărturisiri ale victimelor 

regimului comunist de ocupaţie - 76 de ani de la prima deportare în masă din 13 
iunie 1941, autori: Maria Nestor-Șoimu şi Elena Șoimu-Postolachi 

- Imaginea fără frontiere, autor Dorin Ștefănescu (coord.) 
-  Soarele cenuşiu al dimineţii. Iubire şi teroare în vremea revoluţiei/ Adriana Gurău 
- La masa presei - Memoriile unui jurnalist sportiv, autor Adi Dobre 
- Ioan Petru Culianu - Ipostazele unui eretic, autor Raul Popescu 
- Pustiul binelui - Eseuri filosofice, autor Horia V. Pătrașcu 
- Imaginarium, autor Sorin Tunaru 
- Lumina din umbra mamei, autor Elena Luminița Burlacu 
- Interval. În căutarea fericirii, autor Elena Luminița Burlacu 
- Plotin - Despre nemurirea sufletului/ traducere din greacă şi interpretare de Dan 

Tomuleț 
- Heralda, autor Serghie Bucur 
- Apter, autor Serghie Bucur 
- O noapte de iubire, autor Viorel Birtu-Pîrăianu  
- Surâsul vieţii, autor Viorel Birtu-Pîrăianu  
- Zborul iubirii, autor Viorel Birtu-Pîrăianu 
- Printre gânduri desculţe, autor Viorel Birtu-Pîrăianu  
- Poeme întomnate, autor George Ioniță 
- Lacrimi christice, autor Ion Ţoanţă  
- Paşi peste margine de timp, autor Mihaela Banu  
- Izvorul vieţii - Cântec pentru soare, autor Alex Vâlcu   
- Simfonia unui dor, autor Mihaela Mircea   
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- Să crezi în vise, autor Maria Dobrin   
- Umblând pe-aici, autor Ștefan Doru Dăncuș 
-  Scrum, autor Ștefan Doru Dăncuș 
- STYX, autor Dan Şalapa 
-  Filoverba - repere critice / Dan Şalapa 
-  Filoverba magna - repere critice – antologie/ Dan Şalapa 
- Omul din acea Dacie care a avut numărul 1501 când a ieşit pe poarta doi a uzinei 

de la Colibaşi/ Gabriel Cazan  
-  Extras din memoria universului, autor Anghel Zamfir Dan  
- Neuitatele vremi…, autor Grigorie M. Croitoru   
- Vise scurte de vineri, autor Dan C. David   
- Privire prin fereastra cu geamuri sparte, autor Dan C. David   
- Volume de aer II, autor Emanuel Pope  
-  Devenirea prin suferinţă, autor Grig Gociu   
- Elegiile întoarcerii, autor Viorel Ploeșteanu   
- Joc prin iarba firii, autor Florea Turiac   
- Revanşa lecturii, autor Nicolae Oprea   
- Amintiri din clepsidră, autor Carmen Georgeta Popescu   
- Triada literatorilor istorici. Heliade • Eminescu • Caragiale/ George Coandă  
- Eu, agenţia mea de ştiri, autor Savian Mur   
- Chipuri ale Ochlocraţiei, autor Pompiliu Alexandru  
- Ecaterina, autor Maria Mirea  
- Alte exerciţii de admirare, autor Niculae Ionel  
- Târâtoare, autor Savian Mur 
- Agremin şi încă ceva, autor Corin Bianu 
- Emanoil Toma, autor George Toma Veseliu 
- Bârfa neuronilor / Raport de gardă... fără zgardă, autor Kir Papas 
- Estetismul, autor Vladimir Streinu 
- Constantin Eretescu, autor Iordan Datcu 
- Năvala norilor, vol. II, autor Iulian Moreanu    
- Din viaţa unui şoarece de bibliotecă sau Cum te poţi împlini prin cultură/Gheorghe 

Buluţă 
- Ioşca, Sică şi Mitică, autor Nicolae Vasile 
- Totul prezenţei în „Litere” sau Cum am trecut rub(r)iconul/ Mihai Cimpoi 
- Confreria. Convorbiri şi confesiuni. O istorie a Societăţii Scriitorilor Târgovişteni în 

interviuri, Vol. II, autor Mihai Stan 
- Bibliotheca XX. Din istoria unei edituri târgoviştene/ Mihai Stan şi Alexandru 

Muscalu 
- Istoria Târgoviştei. O Cetate Eternă a românilor. Cronologie enciclopedică/ George  

Coandă 
- Târgovişte – ore astrale ale cetăţii. Analecte/ Victor Petrescu şi Mihai Stan 
- Am ratat eternitatea/ Constanţa Popescu 
- Şcoala prozatorilor târgovişteni. Receptarea critică a operei lui Alexandru George 

(critică literară)   
- Tratat de biblioteconomie (vol. III) 

 
 Lansări reviste, CD-uri 

2013-2017 
- Revista Litere: 2013-2017 
- Revista Curier: 2012-2017 
- Revista Patmos/ publicaţie a Centrului de Cercetări Ştiinţifice Interdisciplinare 

„Dumitru Stăniloae” din cadrul Universităţii “Valahia” din Târgovişte 
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- Revista TÂRGOVIŞTEA LITERARĂ 
- Eroica. Revistă de cultură istorică şi de cinstire a eroilor neamului, anul XVI, nr. 

1-2 (41-42), 2013, număr realizat sub genericul „96 de ani de la Unirea Basarabiei 
cu Patria-Mamă România”.  

- Poeme pe zăpadă şi Bună seara iubito! (versuri în lectura poetului Lucian 
Avramescu; muzica: Alexandru Tomescu) (CD) 

 
 Expoziţii  

2013 
- Expoziţia „Evoluţia astronauticii în Ţările Române - secolele XV-XIX” 
- Expoziţii dedicate evenimentelor incluse în calendarul de activităţi socio culturale 

 
2014 

- Expoziţie de desene „Feedback de bibliotecă” - ediţia a II-a, cu tema: „Joc de linii 
şi culori“ 

- Expoziţie de pictură a clasei de perfecţionare – profesor Tiberiu Cercel 
- Expoziţie de fotografie: Coralii cubanezi  
- Expoziţie de fotografie: Imagini din Venezuela 
- Expoziţie de grafică şi pictură „Speranţa unui artist” 
- Expoziţie fotodocumentară „Constantin Brâncoveanu 300 – Documente de arhivă” 
- Expoziţiei de fotografie (Tiberiu Cercel, Mircea Iunian Tică şi Ovidiu Alecu) 
- Expoziţia de carte a Americii Latine 
- Expoziţia „Tradiţie şi educaţie în Ministerul Afacerilor Interne” 
- Expoziţii săptămânale  dedicate personalităţilor culturale şi artistice aniversate sau 

comemorate 
- Expoziţii dedicate evenimentelor incluse în calendarul de activităţi socio culturale 

 
2015 

- Expoziţia de fotografie – Foto jurnalism (coordonator Pompiliu Alexandru) 
- Expoziţia Ferestre spre suflet (Cornelia Vasiloiu) 
- Expoziţia tematică Dracula între legendă şi istorie (manifestare în cadrul 

Festivalului Medieval Dracula)  
- Expoziţia Carte bibliofilă din colecţiile Bibliotecii Judeţene „I. H. Rădulescu” 

Dâmboviţa (manifestare în cadrul Zilelor Internaţionale ale Patrimoniului) 
- Expoziţia Tradiţii şi obiceiuri dâmboviţene la Sărbătorirea Naşterii Domnului, 

ediţia a II-a. (Coordonator: Şcoala Gimnazială "Prof. Paul Banică") 
- Expoziţia Prin educaţie şi cultură spre o lume a dialogului şi medierii (expoziţia 

realizată de elevii Şcolii "Al. Brătescu-Voineşti" Târgovişte) 
- Expoziţii săptămânale  dedicate personalităţilor culturale şi artistice aniversate sau 

comemorate 
- Expoziţii dedicate evenimentelor incluse în calendarul de activităţi socio culturale 

 
2016 

- Expoziţia de desene din cadrul Concursului Judeţean „NECUVINTELE”  
- Expoziţia de carte dedicată lui I. L. Caragiale, din cadrul Programului „Atelier 

Caragiale” 
- Expoziţia de carte, DVD-uri şi CD-uri - Decada Dragostei (Dragobete) 
- Expoziţia de caricatură “Iubirea nu se vernisează”, autor Aurelian Iulius Şuţă Şai 
- Expoziţia  Lumea Bibliei (peste 200 de Biblii în traduceri diferite; toate traducerile în 

limba română ale Bibliei; planşe şi informaţii despre sulurile de la Marea Moartă; 
Biblia microscopică pe o singură pagină). 

- Expoziţia Judeţeană – „Mărţişor 2016” 
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- Expoziţie de carte şi albume de artă - Nicolae Tonitza – 130 de ani de la naşterea 
pictorului român 

- Expoziţie de desene „Muzică şi oameni”, autori Alin Ionuţ Dragomir şi  Iris 
Andreea Apostol 

- Expoziţia-concurs de creaţii tehnologice „Din suflet de copil” 
- Expoziţie de desene - „Curcubeul schimbării” (proiect educaţional de promovare  a 

educaţiei pentru schimbare la preşcolari) 
- Expoziţie de carte - „Vitrina bibliotecarilor – cărţile noastre de suflet”  
- Expoziţiei de pictură - „Suflet de copil”, a elevilor de la Palatul Copiilor din 

Târgovişte 
- „Expoziţia de carte a Americii Latine”, din cadrul „Festivalului filmului şi cărţii 

Americii Latine” 
 
2017 

- Expoziţia de carte bibliofilă dedicată lui I. L. Caragiale, din cadrul programului 
„Cum bine zis-a Caragiale…”  

- „Fantezie şi culoare: made for Europe” - creaţii hand made realizate de deţinuţii din 
Penitenciarul Mărgineni 

- „Drogurile, milenii de conflict” - expoziție de carte tematică 
- „Din bucăţi” - expoziţia de grafică  
- „Din suflet de copil” - expoziţia – concurs de creaţii tehnologice 
- Expoziţie de pictură, realizată de Cercul de pictură al Bibliotecii Judeţene, 

coordonator profesor Tiberiu Cercel (în cadrul programului „Mama…rugă şi 
cuvânt!”, dedicat Zilei Internaţionale a Femeii) 

- Expoziţie de carte - „Familia Regală a României” 
- Expoziţie de carte bibliofilă din colecţiile bibliotecii, în cadrul Zilelor bibliotecii 
- Expoziţie de postere - „Familia, dincolo de cuvinte” 
- Expoziţie de desene - „În căutarea primăverii”  
- Expoziţii de pictură şi artă textilă – în cadrul programului organizat de Ziua Unirii de 

la 24 ianuarie 1859 
- Expoziţii de pictură „Picturalitatea literei” 
- Expoziţie de carte dedicată Unirii de la 1 decembrie 1918 
 

 Cursuri 
- Curs „Tehnologia informaţiei şi administrarea bibliotecilor” (IT/LIB) – pentru 

bibliotecarii din bibliotecile locale  
- Curs „Bazele Serviciilor Noi de Bibliotecă” - pentru bibliotecarii din bibliotecile 

locale 
- Curs „Povestiri digitale” – pentru bibliotecarii din bibliotecile locale 
- Curs de iniţiere pe calculator – în colaborare cu Fundaţia Andrei - pentru persoane 

de vârsta a III-a 
- Cursuri de dezvoltare personală la Europe Direct folosind tehnologia skype 
- Curs „United Nations – Târgovişte Highschool Mini Model United Nations 

(MiniMUNs)”, realizat în parteneriat cu Asociaţia Tinerii ONU din România 
- Cursuri de comunicare şi lucru în echipă „Comunicarea eficientă” (atelier de lucru 

cu tineri) 
- Cursuri de „Scriere de proiecte” şi „Metode de fundraising” în context POSDRU - 

în parteneriat cu Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă, IFI 
(International Financial Institutions) şi Fundaţia Andrei Târgovişte 

- Curs „Managementul voluntarilor în context Tineret în Acţiune” 
- Cursul de „Teatru labirint” în cadrul programului Comisiei Europene Grundtvig la 

Sofia, Bulgaria 
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- „Formator” cu atestat - (5 zile; 75 de bibliotecari din judeţ şi 13 voluntari – 
reprezentanţi ai unor ONG-uri dâmboviţene, colaboratori ai bibliotecii); 

-  „Formator de educaţie nonformală” - (5 zile; 74 de bibliotecari din judeţ şi 13 
voluntari – reprezentanţi ai unor ONG-uri dâmboviţene, colaboratori ai bibliotecii) 

- Hour of code (Ora de Programare). -  o introducere de o oră în tehnologia 
computerelor şi programare. 

 
 Alte manifestări socio-culturale 

2013 
- Salonul Editorial „I. H: Rădulescu” al Bibliotecii Judeţene Dâmboviţa, ediţia a XII-a  
- Săptămâna culturii şi istoriei norvegiene – lansare de carte şi vizionări de filme 
- Caravana cinematografică pentru nevăzători 

 
2014 

- Atelier „Cercetare şi Inovare Responsabilă în Domeniul Nanotehnologiilor” 
- Atelier Caragiale 
- Atelier de lucru cu tema:  „Activi şi creativi la bibliotecă” 
- Dezbatere despre educaţia prin coaching 
- Dezbatere pe tema „Se mai citeşte Eminescu?” 
- Gala voluntarilor, partenerilor şi a punctelor de informare europeană din judeţ. 
- Hour of Code (Ora de Programare) 
- Seara de carte la Târgovişte 
- Seara de film 
-  „Vacanţă la bibliotecă”. Din program: „Să ne cunoaştem prin jocuri interactive”; 

„Joacă-te cu literele!”; „Tehnici de colorare”; „Întrebări şi răspunsuri”; „Atelier de 
creaţie”; „Jocuri interactive pentru consolidarea  cunoştinţelor despre  mediul 
înconjurător”; „Matematică distractivă”; „Mesagerii frumuseţii”; „Să ne distrăm 
spunând ghicitori, proverbe, anecdote….”; „Să circulăm corect”; „Să ne cunoaştem 
oraşul”; „Igiena - regina sănătăţii”; „Dansăm şi ne distrăm”; „Studioul de teatru”; 
„Să confecţionăm o mască veneţiană”; Vizită la Zoo; „Protejăm, reciclăm şi 
inventăm”; „Jocurile copilăriei” 

- Festival-Concursul Naţional de Literatură “Moştenirea Văcăreştilor”, ediţia a 
XLVI-a (partener) 

- Festivalul filmului şi cărţii Americii Latine (partener) 
- Ziua Bibliotecarului din România, Ziua Mondială a Cărţii şi a Dreptului de Autor 
şi Ziua Forţelor Terestre 

- Ziua Europei 
- Ziua Internaţională a Copilului 
- Ziua Internaţională a Romilor de Pretutindeni 
- Ziua Mondială a Păcii Interioare 
- Ziua Naţionale a Holocaustului - „Priviri în trecut: Holocaustul” 
- Ziua Poliţiei Române 
- Ziua Roşiei Montane 

 
2015 

- Mini-Festivalul Eminescu, ediţia a VIII-a  
- Eminescu – poet nepereche – manifestări organizate la Filiala pentru Copii a 

Bibliotecii Judeţene Dâmboviţa.  
- Ziua Culturii Naţionale.  Din program: 

� Moment muzical - susţinut de Cvartetul „Muntenia” al Centrului Judeţean de 
Cultură Dâmboviţa 

� Spectacol omagial de muzică şi poezie dedicat lui Mihai Eminescu -  susţinut 
de  elevi de la Palatul Copiilor Târgovişte. 
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- Atelier Caragiale 
- Ziua Roşiei Montane Târgovişte 
- Programul „Lecturi publice” 
- De Dragobete iubeşte româneşte… la Biblioteca  Judeţeană „Ion Heliade 

Rădulescu” Dâmboviţa! 
- Atelier de presă – „Introducere în presa scrisă şi vorbită”, activitate în cadrul 

proiectului „Raftul cu iniţiativă – Dezvoltarea de programe de voluntariat în 
biblioteci”. 

- Cinemărţisor, program în cadrul căruia au fost vizionate proiecţii cinematografice 
premiate la diferite festivaluri internaţionale. 

- Mama – simbol al tuturor începuturilor, eveniment realizat în cadrul proiectului 
„Raftul cu iniţiativă – Dezvoltarea de programe de voluntariat în biblioteci”, 
dedicat Zilei Internaţionale a Femeii. 

- Programul „Seara de carte la Târgovişte”, centrat pe promovarea cărţilor şi a 
autorilor ce au impresionat participanţii 

- Opening Opportunities - proiect de educaţie, consiliere şi orientare în carieră, în 
parteneriat cu Biblionet şi TechSoup România, cu sprijinul Microsoft România. 

- Atelier de presă – „Persoane şi locuri de poveste. Tehnici de interviu şi 
reporting.”, activitate în cadrul proiectului „Raftul cu iniţiativă – Dezvoltarea de 
programe de voluntariat în biblioteci”.  

- Poezia sufletelor primăvăratice, serata literar-muzicală dedicată Zilei Internaţională 
a Poeziei şi Zilei Mondiale a Fericirii  

- Ziua Mondială a Păcii Interioare.  
- Târgoviştea la pas, eveniment în cadrul proiectului „Raftul cu iniţiativă – 

Dezvoltarea de programe de voluntariat în biblioteci” 
- Programul Şcoala altfel, „Să ştii mai multe, să fii mai bun!”.  
- Ziua Bibliotecarului din România şi Ziua Mondială a Cărţii. Din program: 

� „Flashmob de promovare a lecturii”   
� Cafeneaua ANBPR 

- Vânătoare de comori europene – manifestare organizată cu ocazia Zilei Europei. 
- Atelier handmade - “Voluntar activ, tânăr creativ” – activitate din cadrul 

proiectului „Raftul cu iniţiativă – Dezvoltarea de programe de voluntariat în 
biblioteci”, realizată cu ocazia Săptămânii Naţionale a Voluntariatului. 

- Teatru Forum: “Integrare fără discriminare” – spectacol de teatru interactiv pe 
tema nondiscrimănării şi integrării în colectivităţi a adolescenţilor, susţinut de către 
voluntarii programului „Voluntar activ, tânăr creativ” cu ocazia Săptămânii 
Naţionale a Voluntariatului 

- Tatuaje Pro Lectura/ Hai să promovăm Cultura/ Şi să terminăm cu Ura! – 
activitate de promovare a lecturii şi voluntariatului prin activităţi nonformale şi 
artistice. Eveniment realizat cu ocazia Săptămânii Naţionale a Voluntariatului 

- Ziua Internaţională a Copilului 
- 15 ani de apariţie neîntreruptă a revistei „LITERE” 
-  Remember Mihail Vlad 
- Mihai Eminescu, 126 de ani de nemurire 
- Orizonturi de cunoaştere, activitate susţinută de elevii Liceului Tehnologic „N. 

Ciorănescu” din Târgovişte 
- Proiectul Biblioteca vie, activitate realizată în parteneriat cu Penitenciarul Mărgineni 
- Ziua Drapelului Naţional al României 
- Programul Vacanţă la bibliotecă”. Din program: Şcoala bunelor maniere, Puncte de 

interes în oraşul nostru, Să comunicăm eficient, Jocurile copilăriei, Călătorie prin 
Europa 

- Salonul Editorial „Ion Heliade Rădulescu”, ediţia a XIV-a 
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- 1 an de Târgoviştea la pas. Eveniment ce are ca scop promovarea oraşului 
Târgovişte prin fotografii, materiale video şi discuţii interactive 

- Ziua Internaţională a Persoanelor Vârstnice 
- Priviri în trecut: Holocaustul, manifestare organizată cu ocazia Zilei Naţionale de 

Comemorare a Holocaustului. 
- Ziua Mondială a Alimentaţiei 
- Zilele Bibliotecii Judeţene ”I.H. Rădulescu” Dâmboviţa. din program:  

� „Dialoguri culturale” - dezbateri pe marginea lucrărilor prezentate în cadrul 
programului  

� „Biblioteca publică încotro?” - masă rotundă 
- Voluntarii sărbătoresc prin ARTĂ 1 DECEMBRIE, eveniment iniţiat şi susţinut 

de către voluntarii Bibliotecii Judeţene ”I.H. Rădulescu” Dâmboviţa. 
- Gala Premiilor Presei Dâmboviţene, ediţia a IV-a 
- Seară de film cu scop caritabil. Trei seri de film în scopuri caritabile organizate de 

Tărgoviştea la pas în colaborare cu Biblioteca Judeţeană „Ion Heliade Rădulescu” 
Dâmboviţa. 

 
2016 

- Ziua Culturii Naţionale.  Din program: moment poetic susţinut de poeţi ai Societăţii 
Scriitorilor Târgovişteni; moment muzical susţinut de Cvintetul Centrului Judeţean de 
Cultură Dâmboviţa 

- Programul „Lecturi publice” 
- Programul „Seara de carte la Târgovişte”, centrat pe promovarea cărţilor şi a 

autorilor ce au impresionat participanţii 
- Programul „Caragialiana ”  
- Ziua Roşiei Montane Târgovişte 
- Curs de creaţie şi lucru manual „Mărţişorul de poveste”, în parteneriat cu Centrul 

de educaţie muzicala „Carmina Burana” 
- Premiera filmului: „7 Cuvinte”, povestea unui biruitor – Gheorghe Calciu, în 

parteneriat cu Asociaţia Literata 
- Programul „Din dragoste de adolescent” –  sărbătoare de Dragobete 
- În lumea emoţiilor - introducere în Parenting by Connection - curs dedicat 

tuturor celor care interacţionează cu copiii (părinţi, educatori, bunici, bone etc.) 
- „În spatele cortinei de fier. Povestea comunizării forţate a României” - proiecţie de 

film documentar şi dezbatere 
- „Francofête” - Ziua Internaţională a Francofoniei 
- Program dedicat Zilei Mondiale a Teatrului - momente de teatru 
- Ziua Mondială a Sănătăţii. Dezbaterea cu tema - „Conştientizarea importanţei 

alimentaţiei sănătoase prin educaţie şcolară” 
- Programul Şcoala altfel, „Să ştii mai multe, să fii mai bun!”  
- Marşul Lecturii, activitate de promovare a lecturii în rândul comunităţii 
- Prezentare de carte regală în prezenţa Alteţei Sale Regale Principele Radu al 

României 
- Bibliotecile publice – agenţi de schimbare pentru comunitatea viitorului - 

workshop-ul regional (eveniment în cadrul proiectului ANBPR - EUSPHERE) 
- „Portrete de voluntari”, eveniment ce a marcat Săptămâna Naţională a 

Voluntariatului 2016 
- Lansarea documentarului „Suferinţa din adâncuri” (film realizat de Asociaţia Pro 

Activ Memoria în amintirea celor care şi-au dat viaţa pentru Hristos, în minele de la 
Baia Sprie, Cavnic şi Nistru, în timpul represiunii  comuniste)  

- Programul „Copii, cărţi şi jucării”, dedicat Zilei Internaţionale a Copilului 
- Vizionare de documentare creative la Biblioteca Judeţeană Dâmboviţa, în cadrul 

proiectului KineDok powered by One World Romania ediţia a 2-a 
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- Proiectul Biblioteca vie, activitate realizată în parteneriat cu Penitenciarul Mărgineni 
- Program de dezvoltare personală, în parteneriat cu Asociaţia AMD România  
- Programul Vacanţă la bibliotecă”. Din program: Eroii cărţilor, Atelier creativ; În 

lumea teatrului; Vizităm şi învăţăm; Să cunoaştem instrumentele şi genurile 
muzicale; Logică, strategie, intuiţie; Atelier de sănătate/creativitate 

- Salonul Editorial „Ion Heliade Rădulescu”, ediţia a XV-a 
- „Maratonul lecturii - Târgovişte” - 620 ani de atestare documentară a oraşului 

Târgovişte,  6 ore şi 20 de minute de lectură publică 
- Atelier de lucru cu tema: „Diversificarea serviciilor de bibliotecă – componentă a 

managementului performant” 
- Atelierul Digital - Târgovişte. Cursuri gratuite, livrate de traineri certificaţi Google 
- Programul „Pedagogia – de la clasici la contemporani”, dedicat Zilei Internaţionale 

a Educaţiei. Evenimentul organizat ]n parteneriat cu Inspectoratul Şcolar Judeţean 
Dâmboviţa 

- În memoria părintelui Gheorghe Calciu-Dumitreasa. Vizionare film  documentar „7 
cuvinte – Povestea unui biruitor”. 

- Zilele Bibliotecii Judeţene ”I.H. Rădulescu” Dâmboviţa. Din program: prezentarea 
activităţii bibliotecilor publice dâmboviţene; premiile Bibliotecii Judeţene „Ion 
Heliade Rădulescu” Dâmboviţa pentru anul 2016; premierea concursului pentru presă 
(ediţia 2016): „Reporter european – împreună mai aproape de cetăţean!”; 
„Biblioteca şi şcoala – lăcaşuri de opinii, gânduri, idei” - dialog între generaţii 
despre cel mai frumos capitol din viaţă – adolescenţa 

- Clubul cinefililor - vizionare de film prin proiectul CinEd 
- Ora de dirigenţie - dialog interactiv pe tema: Problemele adolescenţei 

 
2017 

- Ziua Culturii Naţionale 
- Programul  „Eminescu, mereu actual”, dedicat Zilei Culturii Naţionale şi zilei de 

naştere a poetului Mihai Eminescu 
- Programul „Lecturi publice” 
- Programul „Seara de carte la Târgovişte”, centrat pe promovarea cărţilor şi a 

autorilor ce au impresionat participanţii 
- Spectacol dedicat Unirii de la 24 ianuarie 1859 
- „Ziua cititului cu voce tare” 
- „Seară de poezie şi muzică”, eveniment organizat de Cenaclul literar „Radu 

Petrescu” de la Palatul Copiilor din Târgovişte 
- „Despre dragoste şi alte sentimente”, eveniment organizat cu ocazia Zilei de Dragobete 
- „Mama…rugă şi cuvânt!” – eveniment dedicat Zilei Internaţionale a Femeii 
- „Picnicurile Poetice – Haikunoi 2017” - activitatea organizată cu ocazia Zilei 

Francofoniei 
- Clubul Pensionarilor Activi 
- Vizionare de filme documentare în cadrul Proiectul KineDok powered by One World 

Romania ediţia a 3-a.  
- Ne „Dăm like în parc!”. Activitatea realizată împreună cu Compartimentul de 

Analiză şi Prevenire a Criminalităţii din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean 
Dâmboviţa 

- Ziua Bibliotecarului din România şi Ziua Forţelor Terestre 
- „Ioan Ianolide - deţinutul profet” 
- Programul „Şcoala altfel” 
- Vizita excelenţei sale Valery Kuzmin, ambasadorul Federatiei Rus 
- Programul „Copilărie şi fantezie”, dedicat Zilei Internaţionale a Copilului 
- Programul „Vacanţă la bibliotecă”. Din program: Să ne cunoaştem prin joc; Micii contabili; 

În lumea teatrului; Să fim isteţi! Să fim atenţi!; Vizităm şi învăţăm; Party la bibliotecă 
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- Salonul Editorial „I. H. Rădulescu” – 2017, ediţia a XVI-a 
- Ziua Internaţională a Persoanelor Vârstnice 
- Programul „Pedagogia – de la clasici la contemporani”, dedicat Zilei Internaţionale 

a Educaţiei 
- „Neconvenţional #5” – întâlnire cu autoarele Oana Arion şi Nicoleta Tudor 
- Şcoala de fotografie FotoArt Studio la Biblioteca Judeţeană „I. H. Rădulescu” 

Dâmboviţa 
- „Regele Mihai I al României, la 96 de ani” 
- „Sunetul muzicii” –  activitate la care au participat copii de la Grădiniţa „Model” din 

Târgovişte 
- Programul „Drogurile, milenii de conflict” - destinat prevenirii consumului de 

droguri în rândul elevilor de gimnaziu 
- Seminarul cu tema: „De ce ACUM este momentul să ai succes financiar?” 
- Programul: „Litere pe portativ. Audiții muzicale” 
- Vizionarea documentarului „7 cuvinte, povestea unui biruitor: Gheorghe Calciu” 
- Zilele Bibliotecii Judeţene ”I.H. Rădulescu” Dâmboviţa. Din program: premiile 

Bibliotecii Judeţene „Ion Heliade Rădulescu” Dâmboviţa pentru anul 2017; 
premierea concursului pentru presă (ediţia 2017): „Reporter european – împreună 
mai aproape de cetăţean!”; masa rotundă - „Rolul bibliotecii în garantarea 
accesului la cunoaştere” 

- Atelier de diseminare bune practici, organizat de Agenția pentru educație timpurie şi 
Asociaţia „OvidiuRo”, în parteneriat cu Biblioteca Judeţeană Dâmboviţa şi 
Inspectoratul Şcolar Judeţean Dâmboviţa 

- „Târgoviştea în lumea ştiinţei” - călătorie în lumea ştiinţei ghidată de elevi de la 
Colegiul Naţional „Ienăchiţă Văcărescu” şi Colegiul Economic „Ion Ghica” din 
Târgovişte (18 experimente interactive pentru copii şi părinţi) 

- Dezbaterea „Voluntarii: inima comunităţii!” organizată cu ocazia Zilei 
Internaţionale a Voluntariatului 

- Concert de colinde organizat de Asociaţia Literata în parteneriat cu Biblioteca 
Judeţeană Dâmboviţa 

- Concert de Crăciun elevi ai Şcolii Populare de Arte „Octav Enigărescu” şi ai 
Liceului de Arte „Bălaşa Doamna din Târgovişte 

  
 

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

  
Activitatea metodică  

 

În conformitate cu Legea bibliotecilor, biblioteca judeţeană are atribuţiuni de 
coordonare metodologică pentru bibliotecile publice de pe raza judeţului. În acest sens, la 
nivelul judeţului Dâmboviţa situaţia  este următoarea: 

− biblioteci publice: 81   
o 2 municipale (Târgovişte şi Moreni) 
o 5 orășenești (Găeşti, Titu, Răcari, Fieni, Pucioasa) 
o 74 comunale  

− la acestea se adaugă  
o  12 filiale funcţionale: Gura Ocniței (2), Titu, Aninoasa (2), Crângurile, Ludești, 

Gura Foii (2 ), Bezdead, Finta, Șotânga 
− în 8 localităţi biblioteca nu funcționează din diverse motive (deces bibliotecar, demisie, 

pensionare, sediu nefuncțional etc.): Buciumeni, Bucşani, Corneşti, Dobra, Petreşti, 
Răscăieţi, Runcu, Ulmi 
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F. Previzionarea evoluţiei economico financiare a instituţiei, cu o estimare a 

resurselor financiare ce ar trebui alocate de către autoritate, precum şi a veniturilor 
instituţiei ce pot fi atrase din alte surse. 

 
F.1. Proiectul de venituri şi cheltuieli pentru următoarea perioadă de raportare  
 
 

DENUMIRE UM CANTITATE P.U. 
VALOARE 

lei 
TOTAL CHELTUIELI DE 
PERSONAL 

* * * 
1.712.000 

Furnituri de birou * * * 19.000 
Materiale pentru curăţenie * * * 6000 
Încălzit, iluminat şi forţă motrice * * * 98.000 
Apă, canal şi salubritate * * * 9000 
Carburanti si lubrifianti * * * 5000 
Piese de schimb * * * 5000 
Poştă, telecomunicaţii, radio, tv, 
internet * * * 

20.000 
Alte bunuri şi servicii pt. intreţinere şi 
funcţionare 

* * * 
70.000 

Reparaţii curente * * * 11.000 
Alte obiecte de inventar * * * 15.000 
Deplasări interne , detaşări, transferări  * * * 3000 
Deplasări externe * * * 10000 
Carti si publicatii * * * 130.000 
Pregătire profesională * * * 5000 

Protecţia muncii * * * 5000 

CHELTUIELI MATERIALE       411.000 
Cheltuieli de capital * * * 100.000 
Sisteme calcul bibliotecari buc 5 5000 25.000 
Rack servere buc 1 8000 8000 
Sursă neîntreruptibilă de tensiune buc 1 14.000 14.000 
Set microfoane wireless set 2 5000 10.000 
Set boxe portabile cu microfon-wireless set 1 4000 4000 
Sistem supraveghere buc 1 15.000 15.000 
Extindere sistem supraveghere video buc 1 24.000 24.000 
Proiecte cu finantare nerambursabila * * * 160000 
Finantare de la Uniunea Europeana * * * 90000 
Cofinantare- cheltuieli neeligibile(Europe 
Direct) * * * 

70000 
Total * * * 2.383.000 

 
 

F.2. Număr de beneficiari estimaţi pentru următoarea perioadă de management 
(utilizatori activi): 9000           
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F.3. Analiza programului minimal realizat  
 

Programul/ 
Proiectul 

Scopul Observaţii 

(1) (2) (3) 
Denumirea iniţială/modificată Declarat/Atins  

1. Program de recuperare a 
întârzierilor privind 
introducerea retrospectivă a 
documentelor  în baza de 
date a bibliotecii; 
barcodarea unităţilor de 
bibliotecă (in funcţie de 
alocarea bugetară); 
corectarea etapizată a 
erorilor din baza de date 

Introducerea a 17770 unităţi de 
bibliotecă  /Atins 
 
Barcodarea a 17655 unităţi de bibliotecă 
/Atins 
 

15.000 propuse 
 
 
15.000 propuse 

2. Program de diversificare şi 
adecvare permanentă a 
politicilor de achiziţii pentru 
optimizarea cerinţelor de 
lectură a utilizatorilor 

Completarea şi dezvoltarea colecţiilor 
bibliotecii în funcţie de cerinţele de 
lectură ale utilizatorilor /Atins 

 

3. Programul editorial al 
bibliotecii 

� Revista Curier, Nr. 1,2 / 2017 Atins  
 

4. Program de organizare de 
manifestări ştiinţifice şi 
profesionale  tematice 

 

� Ziua Culturii Naţionale 
� 24 ianuarie 1859  în conştiinţa 

românilor 
� Caragialiana 
� Săptămâna lecturii şi a cărţii pentru 

copii 1-7 aprilie 
� Şcoala altfel 
� Salonul editorial “I. H. Rădulescu” 
� Vacanţă la bibliotecă 
� Zilele Bibliotecii „I. H. Rădulescu” 
� Seara de carte 
� Lecturi publice 
� 140 de ani de la declararea 

Independenţei României/Atins 

 

5. Program de valorificare a 
colecţiilor speciale 

� Editarea lucrării ”Cultură și 
civilizație în spațiul locuit de 
români” /Atins 

În editură la 
data depunerii 
raportului 
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F.4. Tabelul privind programele din proiectul de management, actualizat pentru 

următoarea perioadă de raportare a managementului    
 

Nr. 
Crt. 

Programe Descriere 

1. Program de recuperare a 
întârzierilor privind introducerea 
retrospectivă a documentelor  în 
baza de date a bibliotecii; 
barcodarea unităţilor de bibliotecă 
(in funcţie de alocarea bugetară); 
corectarea etapizată a erorilor din 
baza de date 
 

� Introducerea a aproximativ 15.000 unităţi 
de bibliotecă 

� Barcodarea a 15.000 unităţi de bibliotecă
      
  

 

2. Program de diversificare şi 
adecvare permanentă a politicilor de 
achiziţii pentru optimizarea 
cerinţelor de lectură a utilizatorilor 

� Completarea şi dezvoltarea colecţiilor 
bibliotecii în funcţie de cerinţele de lectură 
ale utilizatorilor 

 
 

3. Programul editorial al bibliotecii 
 

� Revista Curier, 2 nr. 
 

4 Program de organizare de 
manifestări culturale şi profesionale 
tematice 

- O parte din manifestări 
vor fi puse sub egida 
Centenarului Marii Uniri 

 
 
 
 

� Ziua Culturii Naţionale 
� 24 ianuarie 1859  în conştiinţa românilor 
� Caragialiana 
� Şcoala altfel 
� Salonul editorial “I. H. Rădulescu” 
� Vacanţă la bibliotecă 
� Zilele Bibliotecii „I. H. Rădulescu” 
� Seara de carte 
� Ziua Educației 

5 Program de valorificare a 
colecţiilor speciale 

� Editarea lucrării ”Valorificarea colecţiilor 
speciale ale bibliotecii”, vol. II 

 
         

Manager, 
 
       Prof. univ. dr. Agnes Erich 
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ANEXA  

 
 

EVENIMENTE CULTURALE - 2017 
 

Ziua Culturii Naţionale  

    
 
 

Concurs judeţean - „24 ianuarie 1859 în conştiinţa românilor” 

    
 
 

Caragialiana 
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 „Seara de carte la Târgovişte” 

    
 
 

Ziua Mondială a Cititului cu Voce Tare 

    
 
 

Conferinţa - „Valeriu Gafencu – Sfântul închisorilor” 
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„Despre dragoste şi alte sentimente” – eveniment dedicat Zilei de Dragobete 

    
 
 

„Mama…rugă şi cuvânt!” - eveniment dedicat Zilei Internaţionale a Femeii 

    
 
 
Ne „Dăm like în parc!” - dialog informal privind securitatea pe reţelele de socializare,dedicat 
elevilor de gimnaziu şi liceu 

    
 
 
 
 
 
 
 



 4 

 
 
Concurs de cunoştinţe şi abilităţi - "EU şi UE - cetăţenie europeană activă" – Ziua Europei 

    
 
 

Programul „Copilărie şi fantezie”, dedicat Zilei Internaţionale a Copilului 

    
 
 

Concursul Judeţean „Creativitate şi talent” 

    
 
 
 
 
 
 
 
 



 5 

 
 

Conferinţa „Părinţi reali pentru copii digitali”. Evenimentul este organizat de ActiveWatch 

    
 
 

 „Vacanţă la bibliotecă” 

    
 
 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 6 

 
 

Salonului Editorial „Ion Heliade Rădulescu” 

    
 
 

    
 
 

Ziua Internaţională a Educaţiei 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 7 

 
 
„Regele Mihai I al României, la 96 de ani” 
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ANEXA 
 
 
 

AMENAJĂRI INTERIOARE: 2013-2017 
 
2013 

Amenajare -  Grup sanitar parter 
 

            
 
 

Amenajare - Anexă Sala de Conferinţă 
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2014 
 

Amenajare curte interioară – terasă acoperită, din lemn ignifugat şi amenajare cu 
mobilier 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 

Amenajarea cu mobilier adecvat a Secţiei de periodice 
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2015 
 

Amenajare spaţiu adecvat colecţiilor de patrimoniu (Etaj II) 
 

  
 
 

Amenajare depozit pentru Secţia Colecţiile speciale (Etaj II) 
 

  



 4 

 
Amenajarea Depozitului Legal (Etaj II) 

 

  
 
 

Amenajare Depozit Periodice  (Etaj II) 
 

  
 



 5 

 
Amenajarea Arhivei instituţiei (parter) 

 

  
 
 

Amenajarea  Filialei Micro IX 
 

        
 
 
 



 6 

 
2016 
 

Amenajare spaţiu primire utilizatori Secţia de Împrumut pentru Adulţi (Parter) 
 

 
 

 
 
 
 
 
 



 7 

 
Reabilitare grupuri sanitare (Etaj I şi II) 
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Amenajare scara interioară şi holuri spate  
 

    
    

 
Amenajare magazie materiale (Etaj I) 

 

    



 9 

 
Amenajare arhivă (Parter) 

 

    
 
 

Amenajarea Secţiei Multimedia Internet  
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Amenajare Camera serverelor (Etaj I) 

 

    
 

2017 
 

Reabilitare Depozit Periodice (parter) 
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