
ROMANIA 
JUDETUL GALATI 

MUNICIPIUL TECUCI 
CONSILIUL LOCAL 

HOTARAREA Nr. 
2017 

Privind: aprobarea Caietului de obiective în vederea depunerii unui nou Proiect de 
management pentru încheierea unui nou contract de manageinent la Biblioteca Municipala 
,,tefan Petic ă  Tecuci, precum si stabilirea Comisiei de concurs, comisiei de solu ţionarea 
contestaţiilor si secretariatului comisiei si a caleudarului evaluării noului Proiect de 
management 

Initiator: Cătălin Constantin Hurdubae , Primarul Municipiului Tecuci, judetul Galati; 
Nr. de înregistrare si data depunerii proiectului: 22 1 4/PJ/20.O 1 .20 1 7; 	/ 
Consiliul Local al Municipiului Tecuci, Jude ţul Galaţi, întrunit în edin ţa Q/& 	din data de 

26.01 .2017; 
Având în vedere Expunerea de motive a initiatorului înregistrat ă  sub nr. 22151PJ/20.01.2017; 
Având în vedere Raportul de specialitate întocmit de Compartiment Resurse Umane, SSM 

înregistrat sub nr. 2216/PJ/20.01.2017• 
Având în vedere raportul de avizare al comisiei de specialitate nr. • ş  3 
Având în vedere H.C.L. nr. 146 din 28.11.2016 privind aprobarea rezultatului final la evaluarea 

finală  a managerului instituţiei publice de cultură  Biblioteca Municipal ă  tefan Petică  Tecuci 
pentru activitatea desfă urată  în perioada O 1 .04.20 1 4-0 1 . 1 0.20 1 6; 

Având în vedere prevederile art. 7, art. 43 1  alin. 1, alin. 2 si alin. 3 din Ordonanţa de Urgenţă  nr. 
1 89/2008 privind managementul institu ţiilor publice de cultură ; 

Având în vedere prevederile Capitolului VI - Analizarea noului proiect de management al 
managerului care a ob ţinut, în urma evaluării finale, rezultate mai mari sau egale cu nota 9 - din 
Ordinul Ministerului Culturii nr. 2799 din 10.12.2015 pentru aprobarea Regulamentului - cadru de 
organizare si des1ă urare a concursului de proiecte de management, a Regulamentului - cadru de 
organizare si desiă urare a evaluării managementului, a modelului - cadru al caietului de obiective, a 
modelului - cadru al raportului de activitate, precum si a modelului - cadru al contractului de 
management; 

Având în vedere prevederile art. 36 alin. 2 lit. (d), alin. 6 punctul 4 din Legea nr. 215/2001 
privind administraţia publică  locală, republicată  si actualizată ; 

Având în vedere prevederile art. 45 alin. (1) si art. 115  alin. ( 1) lit. (b) din Legea nr. 2 1 5/200 1 
privind administratia publica locala, republicat ă  si actualizată ; 

HOTARASTE: 

Art.1. Se aproba Caietul de Obiective în vederea depunerii unui nou proiect de managernent 
pentru încheierea unui nou contract de managernent la Biblioteca Municipal ă  Stefan Petic ă  Tecuci, 
conforrn anexei care face parte integrant ă  din prezentul Proiect de hot ărâre. 

Art.2. Se aprob ă  conisia de evaluare si coinisia de so1uionarea contesta ţ iilor pentrii depunerea 
unui nou proiect de rnaragernent pentru închierea unui nou contract de Iuanagernent la Biblioteca 
Mun1cip1ă  tefn Petic ă  Tecuc, care va avea urmatoarea co]uponcuta: 



Comisia de concurs: 
. 	U /flU 6ilve reprezentantul autorit ăţ ii; 

2. specialist în domeniul de activitate aI institu ţiei; 
3. specialist în domeniul de activitate al institu ţiei. 

Coinisia de solutionarea contesta ţii1or: 
i. f7 1-Ţl rJ  Q 	.i] 	1 it7/ 	reprezentantul autorit ăţ ii; 
2. specialist în domeniul de activitate aI institutiei; 
3. 	specialist în domeniul de activitate al institutiei. 

Secretariatul comisiei de concurs este format din cîte un reprezentant din cadrul 
Compartimentului Resurse Umane, SSM, al Compartimentului Juridic si al Compartimentului 
economic din cadrul aparatului de specialitate al primarului Municipiului Tecuci, care vor fi 
nominalizaţi prin dispozitia Primarului Municipiului Tecuci. 

Art.3. Se aproba calendarul evaluării noului proiect de management al Bibliotecii Municipale 
tefan Petic ă  Tecuci, conform Anexei rir. 1 la prezenta hot ărâre. 

Art.4. Prezenta hotarare va fi dus ă  la indeplinire prin grija Primarului Municipiului Tecuci. 

Art.5. Prezenta hotarare va fi comunicata celor interesati prin grija Secretarului municipiului 
Tecuci. 

PRESEDINTE SEDINTA, 
PINTILIE DĂNUŢ  

CONTRASEMNEAZA, 
SECRETAR, 

Jr. Fotache Valerica 



ANEXANR. 1 
La H.C.L. Nr. 	o ţ  

CALENDAR EVALUARE 

01.02.2017 - data depunerii proiectului de management de c ătre manager 

02.02.2017-10.02.2017 - perioada de analiză  a proiectului de management - Prima etap ă  

15.02.2017- susţinerea noului proiect de management - A doua etap ă  

16.02.2017 - data aducerii la cunotin ţa managerului a notei ob ţinute si afiarea 
acesteia 

17.02.2017- termenul de depunere si soluţionare a contestaţiilor 

20.02.2017 - aducerea la cunotin ţa publică  a rezultatului final al analiz ării si a altor informaţii de 
interes public, dup ă  caz 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL GALAŢI 

MUNICIPIUL TECUCI 
PRIMAR 

EXPUNERE DE MOTIVE 
Nr. 22151PJ din 20.01.2017 

Privind: aprobarea Caietului de obiective în vederea depunerii unui nou Proiect de 
management pentru încheierea unui nou contract de management la Biblioteca Municipala 
,,tefan Petic ă  Tecuci, precum si stabilirea Comisiei de concurs, comisiei de solu ţionarea 
contesta ţiilor si secretariatului comisiei si a calendarului evalu ării noului Proiect de 
management 

Evaluarea managementului pentru Biblioteca Municipal ă  tefan Petic ă  Tecuci s-a făcut 
în conformitate cu prevederile din O.U.G. nr. 1 89/2008 privind managementul institu ţiilor publice de 
cultură, cu modificările si completările uîterioare, prevederile Ordinului nr. 2799 din 10.12.2015 
pentru aprobarea ReguÎamentului - cadru de organizare si desfă urare a concursului de proiecte de 
management, a Regulamentului - cadru de organizare si desfă urare a evaluării managementului, a 
modelului - cadru al caietului de obiective, a modelului - cadru al raportului de activitate, precum si 
a modelului - cadru al contractului de management si s-a desfă urat în perioada 18.10.2016-
04.1 1.2016. 

Prin H.C.L. nr. 146 din 28.11.2016 s-a aprobat rezultatul final la evaluarea final ă  a 
managerului instituţiei publice de cultură  Biblioteca Municipală  tefan Petică  Tecuci pentru 
activitatea desf ă urată  în perioada 0 1 .04.20 14-0 1. 1 0.20 1 6; 

La evaluarea finală  managerul institu ţiei de cultură  Biblioteca Municipal ă  Stefan Petic ă  
Tecuci a ob ţinut nota 9,3 3. Astfel, acesta are dreptul de a prezenta un nou Proiect de management, în 
conformitate cu cerin ţele Caietului de obiective întocmit de autoritate, ce constituie baza încheierii 
unui nou contract de management. 

La data de 29.02.2017 se încheie perioada pentru care a fost valabil contractul de 
management încheiat între autoritatea local ă  si doamna Grigoras Daniela - managerul Bibliotecii 
Municipale Ştefan Petică  Tecuci. 

Potrivit prevederilor art. 43 1  alin. 1 din Ordonanţa de Urgenţă  a Guvernului nr. 1 89/2008 
privind managementul instituţiilor publice de cultură  In cazul în care rezultatul evaluării finale este 
mai mare sau egal cu 9, managerul are dreptul de a prezenta un nou Proiect de management, în 
conformitate cu cerinţele Caietului de obiective întocmit de autoritate. 

Termenul de depunere a Proiectului de management se stabi1ete de c ătre autoritate 
conform art. 43 1  alin. 2 din Ordonanţa de Urgenţă  a Guvernului nr. 1 89/2008 privind managementul 
instituţiilor publice de cultură . 

Proiectul de management depus în condi ţiile art. 43 1  alin. 1 din Ordonan ţa de Urgenţă  a 
Guvernului nr. 1 89/2008 privind managementul institu ţiilor publice de cultur ă  constituie baza 
încheierii unui nou contract de management ( conform art. 43 1  alin. 3 din Ordonan ţa de Urgenţă  a 
Guvernului nr. 1 89/2008 privind managementul institu ţiilor publice de cultură). 

Consiliul Local trebuie să  aprobe un Caiet de obiective care s ă  stea la baza elaborării unui 
proiect de management ce va fi depus si ulterior evaluat. 

Caietul de obiective se întocme şte de c ătre autoritate pe baza modelului - cadru prevazut 
]a Anexa nr. 3 din Ordinul Ministerului Culturii nr. 2799 din 10.12.2015 pentru aprobarea 
Regularnentului - cadru de organizare si desfă urare a concursului de proiecte de mariagernent, a 
Regularnentului - cadru de organizare si desfă urare a eva1u ări rnanagementu1ui, a modelului - 
cadru al caietului de obiective, a modelului - cadru al raportului de activitate, precurn s,i a rnode]ului 
- cadru a] contractu]ui de ]ranagenent, inâid cont de urrn ătoare]e criterii: 



a) obiectivele si misiunea instituţiei publice de cultură  
b) evolu ţiile economice si socioculturale specifice comunit ăţii în care institu ţia îi desfă oară  

activitatea 
c) dezvoltarea specific ă  a instituţiei publice de cultură . 

Caietul de obiective cuprinde prevederi organizatorice, financiare si tehnice privind 
proiectul de management, după  cum urmează : 
a) date despre activitatea, bugetul si specificul instituţiei publice de cultură  
b) regulamentul de organizare si funcţionare al institu ţiei 
c) sarcini si obiective pentu management 
d) perioada pentru care se încheie contractul de management, în intervalul de minimum 3 ani si 

maximum 5 ani 
e) structura si conţinutul proiectului de management. 

Faţă  de cele mai sus - menţionate, propunem aprobarea Caietului de obiective în 
vederea depunerii unui nou Proiect de management pentru încheierea unui nou contract de 
management la Biblioteca Municipala ,,tefan Petic ă  Tecuci, precum si stabilirea Comisiei de 
concurs, comisiei de solu ţionarea contesta ţiilor si secretariatului comisiei si a calendarului evaluării 
noului Proiect de management. 

PRIMAR, 

CATALIN CONSTANTIN HURDUBAE 

o 
;v 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL GALAŢI 

MUNICIPIUL TECUCI 
CONSILIUL LOCAL 

RAPORT DE SPECIALITATE 
Nr.2216 din 20.01.2017 

Privind: aprobarea Caietului de obiective în vederea depunerii unui nou Proiect de 
management pentru încheierea unui nou contract de management la Biblioteca Municipala 
,,tefan Petică  Tecuci, precum si stabilirea Comisiei de concurs, comisiei de solu ţionarea 
contestaţiilor si secretariatului comisiei si a calendarului evaluării noului Proiect de 
management 

Potrivit prevederilor Ordonan ţei de Urgenţă  a Guvemului rLr. 1 89/2008 privind 
managementul instituţiilor publice de cultură, cu modificările si completările ulterioare, evaluarea 
managementului se face anrival pe baza Regulamentului - cadru de organizare si desfaurare a 
evaluării managementului, elaborate de Ministerul Culturii si, reprezintă  procedura prin care 
autoritatea verific ă  modul în care au fost realizate obliga ţiile asumate prin contractul de 
management, în raport cu resursele financiare alocate. 

Termenele si modul în care se efectueaz ă  evaluările anuale sunt prevazute prin grija 
autorităţii în contractul de management. 

Comisia de evaluare elaboreaz ă  un raport motivate asupra rezultatului ob ţinut de manager în 
urma evaluării si face recomandări pentru continuarea sau încetarea managementului, respective 
rezilierea contractului de management încheiat cu respectivul manager. 

In situaţia în care rezultatul evalu ării finale este mai mare sau egal cu 9, managerul are 
dreptul de a prezenta un nou Proiect de management, în conformitate cu cerin ţele Caietului de 
obiective întocmit de autoritate, potrivit prevederilor art. 43 1  alin. 1 din Ordonan ţa de Urgenţă  a 
Guvemului nr. 1 89/2008 privind managementul institu ţiilor publice de cultură . 

Termenul de depunere a Proiectului de management se stabi1ete de c ătre autoritate 
conform art. 43 1  alin. 2 din Ordonanţa de Urgenţă  a Guvernului nr. 1 89/2008 privind 
managementul institu ţiilor publice de cultură . 

Intrucâ la evaluarea final ă  desfă urată  în perioada 0 1 .04.20 1 4-0 1 . 1 0.20 1 6 managerul 
instituţiei de cultură  Biblioteca Municipală  tefan Petic ă  Tecuci a ob ţinut nota 9,33, acesta 
are dreptul de a prezenta un nou Proiect de management, în conformitate cu cerin ţele Caietului 
de obiective întocmit de autoritate, ce constituie baza încheierii unui nou contract de 
management. 

Proiectul de management depus în condi ţiile art. 43 1  alin. 1 din Ordonan ţa de Urgenţă  a 
Guvemului nr. 1 89/2008 privind managementul institu ţiilor publice de cultură  constituie baza 
încheierii unui nou contract de management ( conform art. 43 1  alin. 3 din Ordonanţa de Urgenţă  
a Guvemului nr. 1 89/2008 privind managementul institu ţiilor publice de cultură). 

Concursul de management se desf ă oară  conform calendarului, stability cu respectarea 
prevederilor Iegale. 

Comisia de concurs este compus ă  din reprezentan ţi ai autorit ăţii, în proporţie de o treime 
i din specia1iti în dorneniul de activitate a institu ţiei, în proporţie de două  treimi. 

Membrii cornisiei sunt nurniti prin Hot ărâre a Consiliului Local Tecuci. De asernenea, 
mernbri comisiei de concurs si mernbrii secretai•iatului cornisiei de concurs au obliga ţia de a 
depune, la n3ornentul luării la cuno ştinţă  a actu]ui administrativ de desernnare în cornisie, o 
dcc1araie de si impar ţialitatc, potrivit rnodelu]ui prev ăzut în Ordinul 
Ministerului Culturii nr. 2799l20 5. 



Secretariatui comisiei de concurs este format din câte un reprezentant al Cornpartimentului 
Resurse Umane, SSM, al Compartimentului Juridic si al Coinpartimentului economic din cadrui 
aparatului de specialitate al primarului Municipiului Ţecuci, care vor fi norninaliza ţi prin dispozitia 
Primarului Municipiului Ţecuci. 

Membrii comisiei de concurs, membrii comisiei pentru solu ţionarea contestaţiilor, precum si 
membrii secretariatului vor beneficia conform art. 52 din Ordonan ţa de Urgenţă  a Guvernului nr. 
1 89/2008, de o indemnizaţie în cuantum de 1 0% din indemniza ţia ordonatorului principal de credite, 
precum si de decontarea cheltuielilor de transport, cazare si diurnă, după  caz, plătite din bugetul 
autorităţii, pe baza unor contracte civile de prestari de servicii, încheiate conform prevederilor 
Codului Civil. 

Proiectul îndep1inete condi ţiile de oportunitate si legalitate, fapt pentru care propun spre 
analiză  si aprobare Consiliului Local Tecuci proiectul de hot ărâre privind aprobarea Caietului de 
obiective în vederea depunerii unui nou Proiect de management pentru încheierea unui nou 
contract de management la Biblioteca Municipala ,,tefan Petic ă  Tecuci, precum si stabilirea 
Comisiei de concurs, comisiei de soluţionarea contesta ţiilor si secretariatului comisiei si a 
calendarului evaluării noului Proiect de management 

COMPARTIMENT RESURSE UMANE, SSM 
Consilier debutant, M teanu Aura - Felicia 



Anexa nr. 2 

Ia HCL nr. 0,6 j.2C. D/01 

CAIET DE OBIECTIVE 

pentru noul proiect de management aI managerului, care a ob ţinut, în urma evaluă rii 

finale, rezultate mai mari sau egale cu nota 9 pentru, 

Biblioteca Municipală  ,,Ştefan Petică  Tecuci 

Perioada de management este de 3 ani, începând cu 01.03.2017 pân ă  la 01.03.2020 

I.Tipul institu ţiei publice de cultură , denumită  în continuare institu ţia: 

În temeiul prevederilor Legii nr. 215/2001 a administra ţiei publice locale, Biblioteca 

Municipală  Ştefan Petic ă  Tecuci, funcţionează  în subordinea Consiliului Local Tecuci ca 

bibliotecă . 

Finanţarea Bibliotecii Municipale ,, Ştefan Petic ă 	Tecuci se realizeaz ă  din 

subvenţii/alocaţii acordate de la bugetul local, prin bugetul Consiliului Local al Municipiului 

Tecuci. 

Conform actului de înfiin ţare/organizare a institu ţiei, obiectivele institu ţiei sunt 
următoarele: 
-cre şterea calit ăţii serviciilor bibliotecii prin organizarea ş i extiderea spaţiilor pentru public; 

-organizarea ş i funcţionarea bibliotecii ca centru informa ţional, cultural şi educaţional; 

-modern izarea servici il or de bibliotec ă  prin dezvoltarea competen ţelor profesional e ale 

personalului; 

-promovarea serviciilor, produselor de informare ş i a imaginii bibliotecii, realizarea de studii 

privind satisfacţ ia utilizatorilor în raport cu serviciile de bibliotec ă  oferite ş i identificarea 

nevoiior utilizatorilor existen ţ i şi a utiiizatorilor poten ţ iali; 
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-asigurarea unei imagini mai accentuate a institu ţiei în conştiin ţa comunităţii Iocale, adică  a 

publicuiui- ţintă ; 

-biblioteca trebuie s ă  fie concomitent : centru al activit ăţilor comunitare; centru de informare a 

cornunităţ ii; centru de sprijinire a înv ăţământului; centru de educa ţie independentă ; furnizor de 

material de mare popularitate; poart ă  de acces Ia cunoa ştere pentru pre şcolari, punct de referin ţă  
pe plan informaţional; centru de cercetare. 

11. Misiunea institu ţiei 

Misiunea Bibliotecii Municipale ,, Ştefan Petic ă  Tecuci este constituirea, organizarea, 

prelucrarea, dezvoltarea ş i conservarea colecţiilor de cărţi, publicaţiilor seriale, a altor documente 

de bibliotecă  şi a bazelor de date, pentru a facilita utilizarea acestora în scop de informare, 

cercetare, educa ţie sau recreere; ini ţierea, organizarea ş i desfăşurarea de proiecte ş i programe 

culturale, inclusiv în parteneriat cu autorit ăţ i şi instituţii publice, cu alte institu ţii de profil sau 

prin parteneriat public-privat; în cadrul societ ăţii informaţiei biblioteca are rol de importan ţă  

strategică. Activitatea bibliotecii se structureaz ă  ş i dimensionează  prin raportare la necesit ăţ ile 

întregii comunităţi. 

111. Date privind evolutiile economice ş i socio-culturale specifice comunit ăţii în care 
institu ţia îşi desfăşoară  activitatea(se vor utiliza date statistice de la INS, precum ş i cele 
furnizate de barometrul cultural publicat pe site-ul www.culturadata.ro ) 

Municipiul Tecuci a devenit un important centru de cultur ă  al judeţului Galaţi, pe la 

jumătatea secolului trecut, când au fost create principalele a şezăminte de cultură  ale oraşului, 

care se remarcă  astăzi prin evantaiul activit ăţ ilor bogate şi diversificate pe care le desfăşoară  ş i 

care reu şesc să  atragă  publicul interesat. Este situat într-o zon ă  de câmpie, pe malul râului Bârlad 

afluent al râului Siret si pe malul râului Tecucel, afiuent al Bârladului. Este un oras mijlociu, cu 

un comer ţ  în continu ă  dezvoltare. Aezată  la o răspântie de di•umuri vechi cornerciale, localitatea 

s-a dezvoltat în vatra unei aez ări geto-dacice si apoi daco-romane. Atestat înc ă  din 1 435, târgul 

Tecuci era un important centru de tranzit si de schimb pentru negustorii din ţările de la nordul si 
de la vestul Moldovei, ca si pentru cei din regiunile Iirnitrofe. 

Conforrn recens ărnântu]ui efectuat în 2011, popula ţia rnunicipiului Tecuci se ridic ă  la 

34.871 de locuitori, în sc ădere fa ţă  de recens ămânu1 anterior din 2002, când se înregistraser ă  



o 
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42.094 de locuitori. Majoritatea locuitorilor sunt români (83,2%), cu o minoritate de romi 

(4,3%). Pentru 12,35% din popula ţie, apartenen ţa etnică  nu este cunoscut ă . Din punct de vedere 

confesional, majoritatea locuitorilor sunt ortodoci (84,62%), cu o minoritate de penticostali 

(2,21%). Pentru 12,36% din popula ţie, nu este cunoscut ă  apartenen ţa confesional ă . 

Instituţiile de cutură  din municipiu sunt: Biblioteca Municipal ă  ,,tefan Petic ă  , Casa de 

Cultură  si Muzeul de Istorie ,,Teodor Cincu. 

La cei 85 de ani de existen ţă, Biblioteca Municipală  ,,Ştefan Petică  rămâne cel mai 

frecventat centru cultural din municipiu, având drept particularitate satisfacerea tuturor 

categoriilor de utilizatori, achizi ţ ionând cărţi din toate domeniile, punând la dispozi ţia cetăţenilor 

toate spaţiile pe care aceasta Ie de ţine. 

Schimbările ce au avut loc în ultimii ani pe plan economic, industrial, agricol şi social 

duc la o reprofîlare a popula ţiei, ceea ce implică  interesul deosebit pentru c ărţi din domeniile 

informatică, management, drept, economie, etc. De aceea Biblioteca Municipal ă  ,,Ştefan Petică , 

prin ceea ce face, sus ţine principiul educaţional al învăţării pe toată  durata vieţii. 

Pentru îndeplinirea misiunii sale, Biblioteca Municipal ă  ,,Ştefan Petică  are oportunitatea 

unei bune colaborări cu celelalte institu ţii/organizaţii ce se adreseaz ă, în acela ş i context socio-

cultural, populaţiei municipiului Tecuci. 

Iv. Dezvoltarea specific ă  a institu ţiei 

Documente de referin ţă , necesare analizei: 

- Organigrama ş i Regulamentul de organizare şi funcţionare a institu ţiei - prevăzute în Anexa 

nr. 1; 

- Statul de func ţii al institu ţiei - prevăzut în Anexa nr. 2; 

- Bugetul aprobat al institu ţiei - pe ultimii trei ani - prev ăzut în Anexa nr. 3. 



4.1. Scurt istoric al institu ţiei, de Ia înfiin ţare până  în prezent. 

Aflată  în aI 85-lea an de activitate, Biblioteca Municipal ă  Ş tefan Petică  Tecuci, prin 

bogata sa activitate cultural-educativ ă, este una din principalele institu ţii culturale ale 

municipiului, permanent raportat ă  la comunitate a!e c ărei interese de informare ş i documentare le 

serve şte. De la înfiin ţarea sa, în anul 1931  ş i până  în prezent, a cunoscut un drum continuu 

ascendent, 

In cei 85 de ani de existen ţă, ca bibliotecă  publică, a evoluat sub raportul îmbogăţ irii 

patrimoniului său, al diversificării serviciilor pe care ea le ofer ă  populaţiei, dar mai ales în 

privinţa creşterii num ărului celor care sunt beneficiarii ac ţiunii cultura!e desfăşurate de 

bibliotecă. Fiind o bibliotecă  publică, biblioteca s-a impus în via ţa cultural ă  a localităţii, 

îndeplinindu-şi misiunea de principal factor de informare ş i documentare asupra ansamblului de 

probleme pe care le implic ă  viaţa de zi cu zi. 

În anul 1940 num ărul publicaţiilor se cifra, la peste 9000 de volume, care din nefericire 

nu se împrumutau acas ă, ele trebuind a fi lecturate pe loc. Spre sfar5itu1 r ăzboiului, fondul cel 

mai de pre ţ  aI biblotecii era alcătuit din cărţi vechi, edi ţii princeps, manuscrise, lucr ări de artă . 

De Ia 18 decembrie 1955 sediul bibliotecii devine cel din strada Republicii, nr.9-1 1 ş i instituţia 

capătă  denumirea de Biblioteca Central ă  Regională . Acest prerogativ va înceta în anul 1968 când 

devine Biblioteca Municipal ă, iar de la 28 octombrie 1994,   instituţia poartă  numele scriitorului 

Ştefan Petică . 

Revenind la istoria noastră  contemporan ă , scoatem în eviden ţă, activitatea bibliotecii 

publice după  evenimentele din decembrie 1989,   când o nouă  orientare pe principii adev ărat 

democratice caracterizeaz ă  ş i viaţa bibliotecilor. Respectând cele trei elemente de baz ă  - tradi ţ ia, 

continuitatea şi modernitatea - au stat Ia baza schimb ărilor petrecute în munca cu cartea. 

Serviciile pe care le ofer ă  biblioteca beneficiarilor ei, au devenit tot mai diverse, pe lâng ă  

împrumutul c ărţilor ia domiciliu, au fost create condi ţii de studiu în sala de iectur ă, s-a 

îrnbunătăţ it accesul la pres ă, la întregul fond de carte, s-au creat noi servicii, introducerea 

accesului liber la raft al cititorilor, precum ş i înf1inţarea Centrului de internet pentru public 

(2010) care pune la dispozi ţia utilizatoriior zece calculatoare conectate Ia Internet. 



4.2. Criterii de performan ţă  ale institu ţiei în ultimii trei ani: 

Nr. 
crt. Indicatori de performan ţă  * Anul 2014 Anul 2015 Anul 2016 

Cheltuieli pe beneficiar (subventie + 81,23 85,48 75,89 
1. venituri - cheltuieli de capital)/nr de 

beneficiari  
Fonduri nerambursabile atrase (lei) 15841 2811 5000 

2. 

Număr de activit ăţi specifice 7 7 5 
3. 

Număr de apari ţii media (fară  comunicate 53 54 45 
4. 

de presă)  
Număr de beneficiari nepl ătitori 5621 6345 6580 

5. 

Număr de expoziţ ii / Număr de 28 / 94 48 / 115 30 / 96 
6. evenimente 

Număr de parteneriate 21 20 21 
7. 

Frecvenţă  52921 49649 50000 
8. 

Număr publicaţ ii consultate 29632 105331 108790 
9. 

Perfecţionarea 2 8 9 
10 

personalului(nr.persoane)  

11 Achiziţie de documente specifice (u.b.) 1412 1656 1702 

12 Număr utilizatori 5621 6345 6580 

13 Vizite la bibliotecă  52921 49649 53077 

14 Evenimente în exterior 24 28 25 



roi 

4.3. Scurtă  descriere a patrimoniului institu ţiei (sediu, spa ţii, dotări etc) 

Biblioteca Municipai ă  Ştefan Petică  ocupă  două  clădiri oarecum diferite ca arhitectur ă  
dar care, din punct de vedere cromatic, se Ieag ă  între ele. 

Cea mai scund ă  - care dateaz ă  din anul 1912 ş i a aparţinut Societăţii Anonime Banca 

Tecuciului 

La intrare a fost introdus ă  o coloană  clasică  ce susţine antablamentul. Din holul mic 

dominat, din 28 octombrie 1994, de medalionul în basoreliefrealizat de sculptorul tecucean Dan 

Mateescu, se pătrunde în vechiul foaier transformat ast ăzi într-o galerie de expozi ţ ii. Iluminarea 

acesteia se face natural, direct din plafon ş i, respectiv, prin acoperi ş, decupajul protejat de sticlă  

mată, fiind mărginit de un vrej de frunze dispus în chenar. 

Din foaier se accede în trei înc ăperi (există  ş i o a patra, dar aceasta apar ţ ine clădirii 

alăturate). Cea mai spa ţioasă  ş i mai luminoas ă, cea dinspre stradă, adăposteşte secţia de 

împrumut pentru copii. 

Cealaltă  construc ţie ridicată  pe locul vechiului hotel Bogdan, a c ărei arhitectură  a 

imitat-o cu scrupulozitate - este mai semea ţă  ş i, desigur, mult mai solidă. Edificiul fostei 

Societăţ i de Credit ş i Economie Prevederea a fost în ă lţat înaintea Primului R ăzboi Mondial de 

Nestor Cincu. În momentul inaugurării, aceasta fusese prima cl ădire din Tecuci cu structur ă  de 

rezistenţă , şarpantă  ş i acoperi ş , realizate integral din beton armat. Ca şi clădirea cu parter, 

prezentată  anterior, imobilul ocupă  o pozi ţie de colţ, aşa încât ornamentele cu motive geometrice 

de deasupra ferestrelor î ş i desfaşoară  repertoriul Ior pe ambele fa ţade îndulcind, pe cât posibil, 

severitatea liniei generale. 

În zona etajului, faţadele sunt sec ţionate de câte o u şă  ce posedă, în partea superioară , 

arhitrave cu motive vegetale, iar la nivelul pragului câte un balcon. 

Parterul clădirii este ocupat, în prezent, de sec ţia de împrumut pentru adul ţi (în care se 

accede din foaierui celeilalte cl ădiri) ş i de depozitul s ălii de lectură. La etaj se poate ajunge pe o 

scară  interioară. Aici se găsesc mai multe săli de diverse dimensiuni, în cea rnai mare dintre ele 

fiind instalat ă  sala de lectură  si Centrul de Internet pentru Public. 

Bib]ioteca de ţine astăzi 120500 u.b. (unit ăţi de bibliotecă) ce sunt consultate anual de 

peste 6500 utilizatori (cititori) de vârste ş i profesii diferite. Zilnic frecventeaz ă  Biblioteca 

aproxirnativ 210 utilizatori. Ace ştia beneficiaz ă  de serviciile a trei sec ţii de îrnprurnut la 

dorniciliu (sec ţia de carte pentru copii, sec ţ ia de carte pentru adu1i, sec ţ ia de carte in Iimba 
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franceză), o sal ă  de Iectură  cu 32 de locuri, galeria de artă  Helios, în ambianţa căreia se 

desfa şoară  nenum ărate expozi ţii, şi Centrul de Internet pentru Public, deschis în anul 2010. 

Biblioteca are în dotare 22 calculatoare conectate la Internet, din care ] 0 sunt la dispozi ţ ia 

utilizatorilor. 

Datorită  dotărilor de care a beneficiat în ultimii ani, în cadrul bibliotecii s-au desfa şurat 

diverse schimburi de experien ţă, coordonate de Biblioteca Jude ţeană  V.A.Urechia Galaţ i, 

cursuri gratuite de calculatoare pentru persoane cu v ărsta peste 40 de ani, pe timpul verii s-au 

desfaurat simultan trei mari programe: Biblioteca de vacan ţă, Lecturi în parc si Voluntariat. 

4.4. Lista programelor si proiectelor desfă urate în ultimii trei ani. 

Nr.crt. Numele programelor si Anul 2014 Anul 2015 Anul 2016 
ale proiectelor  

(1) (2) (3) (4) (5) 

1. Program de dezvoltare, eviden ţă , prelucrare şi organizarea 
colecţiilor  

Proiectul: Creşterea ş i 
diversificarea colec ţiilor 
de documente prin 
achizi ţii  

Proiectul: Creşterea ş i 
diversificarea colec ţiilor X X X 
de documente prin donaţ ii  

Proiectul: Introducerea 
unităţilor de bibliotecă  în x x x 
sistem informatizat 

2. Programul cultural, educativ şi recreativ 
Proiectul: Biblioteca 

de vacan ţa  
Proiectul: Fii util! x x x 

Irnpl ica-te! - voluntariat 
Proiectul: Lecturi în x x 

parc  
Proiectul: Cenaclu Stefan 
Petică 2007 X X X 



3• Programul atragerea la lectură  a unui număr cât mai mare de 
cititori  

Proiectul: Expozi ţii de x 
carte 
Proiectul: Vizite 
organizate la bibliotec ă  
Proiectul: Luna porţilor x x 
deschise ( octombrie)  
Proiectul: Concurs de 

________ creaţ i i i iterare  
4. Programul creterea num ărului de beneficiari ai serviciilor 

bibliotecii  
Proiectul: Expoziţii de 
pictura  
Proiectul: Expozi ţii de 
desene  
Proiectul: Concursuri de x x x 
creaţii artistice 	i plastice  
Proiectul: Sărbătorirea 
zilelor de importan ţă  X X X 
istorică  
Proiectul: Aniversarea 
sau comemorarea marilor X X X 
notri scriitori  
Proiectul: Nocturna 
bibliotecilor  
Proiectul: Parteneriate cu 
alte instituţii culturale sau 
educaţionale din 
municipiu  

5. Programul cunoatere şi promovarea valorilor culturale Iocale 
Proiectui: Tipărire cărţ i 
scriitori tecuceni 
Proiectul: Lansare de 
carte  
Proiectul: Atestarea 
documentară  a X X X 
rnunicipiului Tecuci  
Proiectul: Zilele 
patrimoniului  

6. Program de dezvoltare profesional ă  
Proiectul: Pregătirea 
profes onala  
Proicctul: Participare 
]a:confern ţe,simpozioane,  



serninarii, colocvii, 
dezbateri, schimburi de 
experienţă  

Proiectul: Cursuri 
gratuite de calculatoare 
Proiectul: Asigurarea 
serviciului pentru 
asistenţă  a sistemu!ui X X X 
integrat de bibliotec ă  
TinREAD  

7. Program de promovare şi diversificare a serviciilor 
Proiectul: Realizarea 
tipizatelor de bibliotec ă , x x x 
afie1or,materia1e1or de 
promovare, pliante,etc)  
Proiectul: Asigurarea 
accesului la Internet 
pentru utilizatori,în cadrul 
CIp  

8. Program de modernizare continu ă  a spaţiilor bibliotecii 
Proiectul: Realizarea 
Galeriei cetăţenilor de 
onoare - scriitori, ai 
muncipiului Tecuci  
Proiectul: Achiziţie de 
rafturi noi pentru c ărţ i  
Proiectul: Repararea si 
modernizarea 
mobilierului de la sec ţia 
de carte pentru copii  
Proiectul: Realizarea 
vitrinei Stefan Petic ă  

9• Programul protejarea cl ădirii monument istoric în care 
funcţionează  biblioteca municipal ă  

Proiectul: Repararea 
sisternului de colectare a 
apelor pluviale. ÎnIocuirea 
ulucelor ş i burlanelor 

10. Programul promovarea imaginii bibliotecii pe plan local si 
naţional  

Proiectul: Ziva Mondial ă  
a cărţ ii si a dreptului de X X X 
autor. Ziva 



Eue 

bibliotecarului.  
Proiectul: Realizarea si 
întretinereasite-ului 
lnstItu ţIel: bstp.ro , a 
paginii de facebook  
Proiectul: Publicarea 
articolelor referitoare la 
activităţile bibliotecii în 
diverse ziare locale, 
judeţene, reviste culturale, 
ziare on-line,etc.  
Proiectul: Realizarea, 
editarea, tipărirea si 
promovarea revistei x 
,,Muguri de cuvânt,,  
Proiectul: Colocvii 
naţionale,,Ştefan Petic ă  X X X 

4.5. Programul minimal realizat pe ultimii 3 ani 

Nr. 
Buget proiect 

prevăzut 
Buget 

Nr 
crt Program 

Scurtă  descriere a 
în 

Denumire 
ram g

e 
pe 

consuma 

programuiui 
cadrul 

proiect pro 
Ia finele 

progra- 
(lei) 

anului 
 

mului  

Anu12014  
1. Cre şterea ş i 

diversificare 
a colecţiilor l 
de 

13000 21981 

documente 
Dezvoltarea Achiziţii 	i donaţii de carte 2 

prin achiziţii 
2. Creş terea ş i co1ec ii1or 

diversificare 
a colecţiilor 
de 

5000 5841 

docurnente 
prin_donaţ ii  

Programul Tipărire cărţi scriitori 
cunoaterea tecuceni, lansari de carte 

1. Tipărire carţ i 
2. si scriitori tecuceni din alte 1 4500 4500 

proniovarea jude ţe a]e t ării scriitori tecuceni 

a1oriIor 

Bugetul aocat peritru Prograrnu rninmal 



culturale 
locale 

1. Pregătirea 
profesional 4000 4000 

ă  

Program de 2. Asigurarea 

3. dezvoltare 
Participare la cursuri, 
. 2 serviciului 

profesională  slmpozioane, conferin ţe pentru 
asistenţă  a 5600 5600 
sistemului 
integrat de 
bibiiotecă  
TinREAD 

Program de Realizarea tipizatelor de 
promovare ş i bibliotecă, 1. Realizarea 

• diversificare afiselor,materialelor de 1 tipizatelor de 3000 3000 

a serviciilor promovare, pliante,etc)  bibliotecă  

Programul 1. Colocvii 
promovarea Aniversarea sau naţionale,,Ştefa 

• 

imaginii 
bibliotecii pe comemorarea scriitorului 2 n Petică  800 800 

plan local si Stefan Petică, -2014: 110 ani 
uaţional de la moarte 

Dotarea cu 1. Cheltuieli 
bunuri Imprimante, legate de 

6. de natura surse, cal culatoare, vitrine, et 1 achiziţia 6000 5734 
obiectelor de C. obiectelor de 

inventar inventar 
1.Reamenajare 

Lucrări de restaurare, a Galeriei 
Modernizare renovare, sisteme noi de Helios 5000 1200 

a prindere a 2 
• spaţiilor 

bibliotecii exponatelor,vitrine, ,sistem  
de iluminat specific 

2. Reparaţii 8500 8492 

Anul 2015  
1. 	Creşterea ş i 

diversificar 
ea 

Dezvoltarea 
Achizi ţii si donaţii de carte 2 colecţiilor 

35000 42270 colecţiilor de 
documeute 

prin 
achiziţii  
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2. 	Creşterea ş i 
diversificar 

ea 
colecţiilor 6000 2011 

de 
documente 
prin dona ţii  

Prograinul 
cuuoaterea Tipărire cărţi scriitori 

si tecuceni, lansari de carte 1. Tipă rire cărţi 2. proinovarea scriitori tecuceni din alte 5000 12000 
vaiorilor judeţe ale tării scriitori tecuceni 

 
cuiturale 

Iocale  
1.Pregătirea 
profesional ă  21000 17800 

Program de Participare Ia cursuri, 2.Asigurarea 
3. dezvoltare . 	. 

simpozioane, conferin ţe 
2 serviciului pentru 

profésionalà asistenţă  a 
sistemului integrat 

5600 5600 

de bibliotecă  
TinREAD  

Program de Realizarea tipizatelor de 1. Realizarea 
4. promovare şi bibliotecă, 

i tipizatelor de 3000 3000 
diversificare afie1or,materia1e1or de 
a serviciilor promovare, pliante,etc) bibliotecă  

Programul 
promovarea Aniversarea sau 1.Colocvii 

imaginii comemorarea scriitorului naţionale,,Ştefan 800 800 
5. bibliotecii pe tefan Petic ă; site-ul 

2 Petică  
plan locali institu ţiei 

naţional  2.Asistenţă  site 1800 1800 

Dotarea cu 1. Cheltuieli Iegate 
bunuri Imprimante, de achizi ţia 

6. de natura surse,calculatoare,vitrine, 1 obiectelor de 
6000 18500 

obiectelor de Scaune,etc. 
inventar inventar 

1. Reamenajarea 
Modernizare secţiei 

a Reparaţii mobilier, achizi ţii 8000 9000 
7. spa ţiiloi- mobilier colorat, rafturi,etc. 

2 de carte pentru 

bibliotecii copii  
2. Reamenajarea 
Galeriei_Hellios  

4000 5000 

Progi-ainul 1.Unirea 
8. cultural, Plan cultural bugetat anual 8 Principatelor 150 150 

educativ ş i Ronne  
rec reativ 2. Ziva cărtii si a 10000 10000 

bibliotecarului _____ 



1) 

3. Cenacul literar- 
artistic  

1800 1800 

4. Biblioteca de 
3000 3000 

vacanţă  
5. Concursul 
Când vioarele 

tăcură..JPoezia lui 
1000 1000 

răsună...  
6. Ziva armatei 

150 150 
române 

7. Tipărire 
calendare 

0 31434 

8.Ziva natională  a 
României 

150 	l 	150 

Anul 2016 

Dezvoltarea 	
Achizi ţii si donaţii de carte 	2 

l 	colecţiiior 

1.Cre5terea şi 
diversifica rea 
colecţiilor de 	40000 	407000 

documente prin 
achiziţii  

2.Cre5terea ş i 
diversificarea 
colecţiilor de 	7000 	1328 

documente prin 

Programul Tipărire cărţi scriitori 
cunoaterea tecuceni, lansari de carte 

2 i scriitori tecuceni din alte 
promovarea judeţe ale tării 

valorilor 

l Program del 
	

Participare la cursuri, 
3 	dezvoltare 	. 

profesională 	simpozioane, conferin ţe 

Program de Realizarea tipizatelor de 
promovare ş i bib]iotecă , 
diversificare afe1or,materia1e1or de 
a serviciilor promovare, pliante,etc) 

Programul Aniversarea sau 
p romovarea cornernorarea scri itoru] ui 

imaginii 
Stefan Petic ă . bibliotecii pe 

1. Tipărire cărţi 
scriitori tecuceni 

5000 5000 

1.Pregătirea 
profesională  

15000 11000 

2.Asigurarea 

2 serviciului pentru 
asistenţă  a 

sistemului integrat 
5600 5600 

de bibliotecă  
TinREAD  

1. Realizarea 
tipizatelor de 3000 3500 

bibliotecă  

1 .Colocvii 
2 naţionale,,Ştefan 1000 1500 

Pctică  



plan Iocal si 
naţionai 2.Asisten ţă  site 1800 1800 

Dotarea cu 1. Cheltuieli legate 
bunuri Irnprirnante, 

6 de natura surse,calculatoare,vitrine, 1 
de achizi ţia 

19000 19000 
 obiectelor de Scaune,etc. 

obiectelor de 

inventar inventar 

1.Reamenajarea 
secţiei 

de carte pentru 
0 2400 

Modernizare 
a Reparaţii mobilier, achizi ţii copii  

spaţiiior mobilier colorat, rauri,etc. 
2 

bibliotecii Reamenajare 2. 
a Galeriei 5000 2500 

Hellios 

1.Repararea 
sistemului de 

colectare a apelor 
pluviale. Înlocuirea 

30000 1648 

Programul ulucelor şi 
protejarea Reparaţii, conservare, burlanelor 

8 clădirii 2 

2.Proiecte, monument restaurare 

istoric în care autorizatii 
pentru 30000 4500 
protejarea 
clădirii 

1. Editare si 
tipă rire revistă  1000 1000 
cenaclu  
2.Biblioteca de 500 500 
vacantă  
3. Concursul 

Programul Când vioarele 
9. 

cultural, 
Plari cultural bugetat anual 4 tăcură.../Poezia lui 500 500 

educativ ş i 
recreativ răsună... 	editia a 

IV-a  
4. Tipă rire revistă  
culturală  

- 

Tecuciul literar 
1500 1500 

artistic 

4.6. Alte inforrnatii. 



(Îii cazul în care institutia are sectii,/fi1iale, aici vor fi prezentate şi informaţii referitoare la 
acestea). 
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V. Sarcini pentru management 

A.Managementul va avea urm ătoarele sarcini pentru durata proiectului de 
management: 

1. 
• 	să  reprezinte institu ţia în raporturile cu ter ţ ii; 

• 	să  răspundă  pentru modul în care înfăptuieşte actele de administrare ş i gestionare a 

bunurilor materiale, a resurselor financiare ş i a celor de personal; 

• 	să  coordoneze activitatea de valorificare a colec ţiilor bibliotecii prin organizarea de 

expoziţii, realizarea unor materiale publicitare performante, elaborarea de studii din domeniul 

ştiinţei, inform ării şi comunicării, pe parcursul particip ării la conferinţe de specialitate; 

• 	să  stimuleze circula ţia informaţiilor cle bibliotecă  ş i atragerea de noi cititori, atât prin 

sporirea num ărului beneficiarilor serviciilor de bibliotec ă , cât ş i prin cre şterea volumului de 

documente consultate ş i împrumutate; 

• 	să  contribuie la atragerea de noi parteneri din ţară  şi străinătate, prin ini ţierea unor 

proiecte din domeniul biblioteconomiei ş i ştiinţei informării, în scopul adaptării serviciilor de 

bibliotecă  Ia cerin ţele şi aşteptările clienţilor; 

• 	să  evalueze activitatea de actualizare ş i gestionare permanentă  a bazei de date 

referitoare la colec ţiile de bibliotecă, respectiv a catalogului on-line al bibliotecii, prin 

sporirea numărului de înregistrări bibliografice de carte curent ă, carte veche şi de înregistr ări 

bib1iografce; 

• 	să  contribuie la constituirea unor instrumente de informare performante care s ă  reducă  

decalajul dintre biblioteca municipal ă  şi celelalte biblioteci publice din comunele limitrofe, 

contribuind Ia reducerea diferen ţelor dintre cetăţenii bine informaţ i şi cei puţin informaţ i, 

desăvârşind procesul de transformare a bibliotecilor publice or ăşeneşti, municipale ş i 

comunale în reale centre de informare ş i documentare; 

• 	să  sprijine accesul liber al cet ăţenilor la informaţie prin constituirea infrastructurii 

necesare dezvolt ării, în cadrul Bibliotecii Municipale Ştefan Petică  Tecuci , a unui Centru 

de Informare în conformitate cu cre şterea rolului bibliotecilor publice într-o societate 

informaţională  şi în funcţie de necesitatea ader ării la politicile unitare de dezvoltare a 

bibliotecilor publice, elaborate la nivel european; 

IV 
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2. îndeplinirea tuturor obligaţ iilor care deriv ă  din aprobarea proiectuiui de managernent ş i 

în conformitate cu ord inele/d ispozi ţ i i Ie/hotărârile autoi-it ăţ i i, respectiv cele prev ăzute în 

legislaţ ia în vigoare ş i în reglementările care privesc func ţ ionai-ea institu ţ iei; 

3. transmiterea c ătre autoritate, conform dispozi ţ iilor Ordonan ţei de Urgenţă  a Guvernului nr. 

189/2008 privind managementul institu ţiilor publice de cultură, cu modificarile si 

cornpletarile ulterioare, denumit ă  în continuare Ordonanţa de 11rgenţă , a rapoartelor de 

activitate şi a tuturor cornunic ărilor necesare. 

C. În cazul activit ăţ ii de management desfăşurată  în cadrul bibliotecilor proiectul de 

management trebuie să  aibă  în vedere si următoarele sarcini specifice: 

1. constituirea, organizarea, prelucrarea, dezvoltarea ş i conservarea colec ţiilor de cărţ i, 

publicaţ iilor seriale, a altor documente de bibliotec ă  şi a bazelor de date, pentru a facilita 

utilizarea acestora în scop de informare, cercetare, educa ţie sau recreere; 

2. iniţierea, organizarea şi desfaşurarea de proiecte şi programe culturale, inclusiv în 

parteneriat cu autorit ăţ i ş i instituţii publice, cu alte institu ţii de profil sau prin parteneriat 

public-privat; 

3. realizarea ş i participarea la proiecte de cercetare şi dezvoltare pentru sus ţinerea, 

promovarea ş i valorificarea culturii scrise în plan na ţional ş i internaţional; 

4. realizarea de produse ş i servicii cu valoare adaugat ă, de tipul: studii, proiecte, cercet ări 

documentare sau ternatice, produse informatice, produse rnultimedia, baze de date, produse 

editoriale, servicii de consultan ţă  ş i asistenţă  de specialitate; 

5. editarea ş i tipărirea de car ţi, bro şuri, publicaţii periodice, lucrări şi materiale de specialitate 

sau de interes general, în limba rornân ă  ori în limbi străine, realizate în ţară  sau în stră inătate, 

în cooperare cu unul ori rnai mul ţi parteneri; 

6. organizarea unor servicii de formare şi perfecţionare profesional ă  specifică  în domeniul 

conservării ş i protej ării bunurilor culturale din domeniul culturii scrise ce fac parte din 

patrimoniul cultural na ţional; 

7. realizarea de reproduceri, prin sisteme foto digitale, fotocopiere, ori realizarea de 

microfilme; 

8. cre şterea accesului publicului la colec ţ ii; 

9. organizarea depozitului legal de documente; 

10. alte activit ăţ i specifîce susinerii, J3ro1ov ă r1i ş i valorifJc ă r3i culturii scrise. 
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D. În cazul activităjii de management desfăşurat ă  în cadrul institu/iilor cu specijic muzeal 

şi a colec/iilor pubiice proiectul de management trebuie să  aibă  în vedere si urm ătoarele 

sarcini specijice: 

1. constituirea ştiinţ fică, administrarea, conservarea şi restaurarea patrimonivlvi; 

2. cercetarea ştiinţ fică, evidenţa, documentarea, protejarea şi dezvoltarea patrimoniului, 

3. punerea în valoare a patrimoniului în scopul cunoasterii, educării şi recreerii; 

4. elaborarea şi punerea în aplicare a proiectelor de restaurare, cercetare, punere în valoare 

şi dezvoltare apatrimoniului. 

E. În cazul activit ăJii de management desf ăşurată  în centre de cultur ă  şi aşezăminte 

culturale proiectul de management trebuie s ă  aibă  în vedere si urm ătoarele sarcini 

specJice: 

1. concordanţa cu strategiile culturale şi educativ-foimative stabilite de• autoritate în 

subordinea căreiafuncţionează; 

2. oferirea de produse şi servicii culturale diverse pentru satisfacerea nevoilor culturale 

comunitare, în scopul creşterii gradului de acces şi de participare a cetăţenilor la viaţa 

cvlturală; 

3. conservarea, cercetarea, protejarea, transmiterea, promovarea şi punerea în valoaie a 

culturii tradiţionale şi a patrimoniului cultural imaterial; 

4. educaţia permanentă  şi formarea profesională  continua de interes comunitar în afara 

sistemelorformale de educaţie; 

5. organizarea de evenimente culturale cu rol educativ şi/sau de divertisment: festivaluri, 

concursuri, târguri, seminarii şi altele asemenea; 

6. susţinerea expoziţiilor temporare sau permanente, elaborarea de monograjii, editarea de 

cărţi şi publicaţii de interes local, cu caracter cultvral sau tehnico-ştiinţ fic; 

7.promovarea tvrisrnului cultuial de interes local; 

8. conservarea, cercetarea şi punerea în valoare a meşteşugurilor, obiceiurilor şi tradiţiilor; 

9. organizarea de cursuii de educaţie civică, de educaţie permanenlă  şiformare profesională  

continuă ,• 

10. organizarea de iezidenţe ar1isice; 

11. oiganizarea de servicii de documentaie şi inforrnare coirninitcra. 
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F. În cazul activit ăJii de mailagement desf ăşurată  în cadrul altor categorii de institujii 

publice de cultur ă, în care este organizat ă  conducerea pe baza contractuiui de 

management, proiectul de management trebuie s ă  aibă  în vedere îndeplinirea obiectivelor 

prev ăzute în actul normativ de constituire a institu ţiei. 

vI. Structura si con ţinutul proiectului de management 

Proiectul întocmit de candidat este limitat Ia un num ăr de 30-35 de pagini + anexe, ş i 

trebuie să  conţină  punctul de vedere aI candidatului asupra dezvolt ării instituţiei pe durata 

proiectului de management. În întocmirea proiectului se cere utilizarea termenilor conform 

defniţii1or prevăzute în ordonanţa de urgenţă . 

În evaluarea proiectului de management se va urm ări modul în care oferta 

candidatului răspunde sarcinilor formulate în baza prevederilor art. 12 alin. (1) din ordonan ţa 

de urgenţă, având în vedere urm ătoarele prevederi, care reprezint ă  totodată  ş i criteriile 

generale de analiz ă  şi notare a proiectelor de management: 

a) analiza sociocultural ă  a mediului în care î ş i desfăşoară  activitatea institu ţia ş i 

propuneri privind evolu ţia acesteia în sistemul institu ţional existent; 

b) analiza activităţii 	instituţiei şi, în func ţie de specific, propuneri privind 

îmbunătăţ irea acesteia; 

c) analiza organizării instituţ iei şi propuneri de restructurare şi/sau de reorganizare, 

după  caz; 

d) analiza situaţiei economico-financiare a institu ţiei; 

e) strategia, programele ş i planul de acţiune pentru îndeplinirea misiunii specifice a 

instituţiei publice de cultură, conform sarcinilor formulate de autoritate; 

f) o previziune a evolu ţiei economico-financiare a institu ţiei publice de cultură, cu o 

estimare a resurselor financiare ce ar trebui alocate de c ătre autoritate, precum ş i a veniturilor 

instituţiei ce pot fi atrase din alte surse. 

Proiectul, structurat obligatoriu pe modelul de mai ios, trebuie s ă  conţ ină  soluţ ii 

manageriale concrete, în vederea func ţionării şi dezvoltării instituţiei, pe baza sarcinilor 

forrnulate de autoritate. 
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A. Analiza socioculturală  a mediului în care îşi desfăşoară  activitatea institu ţ ia ş i 

propuneri privind evolu ţia acesteia în sistemul institu ţional existent: 

1. instituţii, organizaţ ii, grupuri informale (analiza factorilor interesa ţ i) care se adreseaz ă  

aceleia ş i comunităţ i; 

2. analiza SWOT (analiza mediului intern si extern, puncte tari, puncte slabe, oportunit ăţ i, 

ameninţări); 

3. analiza imaginii existente a institu ţiei şi propuneri pentru îmbunătăţirea acesteia; 

4. propuneri pentru cunoaterea categoriilor de benefciari (studii de consum, cercet ări, 

altesurse de informare); 

5. grupurile ţintă  ale activităţ ilor instituţiei pe termen scurt/mediu; 

6. profilul beneficiarului actual. 

B. Analiza activităţ ii instituţiei şi propuneri privind îmbun ătăţirea acesteia: 

1. analiza programelor si a proiectelor institu ţ iei; 

2. concluzii: 

2. 1. reformularea mesajului, dup ă  caz; 

2.2. descrierea principalelor direc ţii pentru îndeplinirea misiunii. 

C. Analiza organizării institu ţiei şi propuneri de restructurare ş i/sau de reorganizare, 

după  caz: 

1. analiza reglement ărilor interne ale institu ţiei şi a actelor normative incidente; 

2. propuneri privind modificarea reglement ărilor interne; 

3. analiza capacit ăţ ii instituţionale din punct de vedere al resursei umane proprii i/sau 

external izate; 

4. analiza capacităţii institu ţionale din punct de vedere al spa ţiilor si patrimoniului 

instituţiei, propuneri de îmbunătăţire. 

5. viziunea proprie asupra utilizării institutiei delegării, ca modalitate legal ă  de asigurare 

a continuit ăţ ii procesului managerial; 
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D. Analiza situa ţiei economico-financiare a institu ţ iei: 

Analiza financiar ă , pe baza datelor cuprinse în caietul de obiective: 

l. analiza datelor de buget din caietul de obiective, dup ă  caz, completate cu informa ţ ii 

solicitate/ob ţinute de la institu ţ ie: 

1.1.  bugetul de venituri (subven ţii/alocaţii, surse atrase/venituri proprii); 

1.2. bugetul de cheltuieli (personal; bunuri ş i servicii din care:cheltuieli de între ţinere, 

colaboratori; cheltuieli de capital); 

2. analiza comparativ ă  a cheltuielilor (estimate ş i, după  caz, realizate) în perioada!perioadele 

indicată!indicate în caietul de obiective, dup ă  caz, completate cu informa ţii solicitate/ob ţinute 

de la instituţie: 

Observaţii, comentarii, concluzii 

(5) 

3. solutii si propuneri privind gradul de acoperire din surse atrase/venituri proprii a 

cheltuielilor institu ţiei: 

3.1. analiza veniturilor proprii realizate din activitatea de baz ă, specifică  instituţiei (în 

funcţie de tipurile de produse/servicii oferite de institu ţiile de cultură  - spectacole, expozi ţii, 

servicii info-documentare etc.) pe categorii de produse/servicii precum ş i pe categorii de 

bilete/tarife practicate: pre ţ  întreg/preţ  redus/bilet profesional/bilet onorific, abonamente, cu 

menţionarea celorlalte facilit ăţ i practicate; 

3.2. analiza veniturilor proprii realizate din alte activit ăţ i ale institu ţ iei; 

3.3 analiza veniturilor realizate din prest ări de servicii culturale în cadrul 

parteneriatelor cu alte autorit ăţ i publice locale; 

4. so1uti si propuneri privind gradul de cre ştere a surselor atrase/veniturilor propri în totalul 

veriituri lor; 
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4.1. analiza ponderii cheltuielilor de personal din totalul cheltuielilor; 

4.2. analiza ponderii cheltuielilor de capital din bugetul total; 

4.3. analiza gradului de acoperire a cheltuielilor cu salariile din subven ţie/alocaţ ie; 
4.4. ponderea cheltuielilor efectuate în cadrul raporturilor contractuale, altele decât 

contractele individuale de munca (drepturi de autor, drepturi conexe, contracte ş i convenţ ii 

civile); 

4.5. cheltuieli pe berieficiar, din care: 

a. din subvenţ ie; 

b. din venituri proprii. 

E. Strategia, programele şi planul de acţiune pentru îndeplinirea misiunii speciface a 
institu ţiei, conform sarcinilor formulate de autoritate: 

Propuneri, pentru întreaga perioad ă  de management: 

1. viziune; 

2. misiune; 

3. obiective (generale si specifice); 

4. strategia cultural ă, pentru întreaga perioad ă  de management; 

5. strategia si planul de marketing; 

6. programe propuse pentru întreaga perioada de management; 

7. proiectele din cadrul programelor; 

8. alte evenimente, activit ăţi specifice instituţiei, planificate pentru perioada de 

management. 

F. Previzionarea evolu ţiei economico-financiare a institu ţiei publice de cultură , cu o 
estimare a resurselor fananciare ce ar trebui alocate de c ătre autoritate, precum şi a 
veniturilor institu ţiei ce pot fi atrase din alte surse. 

1. proiectul de buget de venituri si cheltuieli pe perioada managementului: 

Nr.crt. Categorii AnuI... ... Anul... 
(1) (2) (3) (...) (...) 
1. TOTALVENITURI 

din care 
1.a. venituri proprii, 
din care 

1.a.1.venituri din activitatea de baz ă  
1 .a.2.surse atrase 
1 .a.3.alte venituri proprii 

1 .b. subventii / a1ocati  
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1 .c. aite venituri 
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2. TOTAL CHELTUIELI 

din care 

2.a. Cheltuieli de personal 
din care 

2.a.1. Cheltuieli cu salariile 

2.a.2. Alte cheltuieli de personal 

2.b. Cheltuieli cu bunuri si servicii 
din care 

2.b. 1 .Cheltuieli pentru proiecte 
2.b.2. Cheltuieli cu colaboratorii 
2.b.3. Cheltuieli pentru repara ţ ii 

curente 
2.b.4. Cheltuieli de între ţinere 

2.b.5.Alte cheltuieli cu bunuri si 
servicii 

2.c. Cheltuieli de capital  

2. Numărul estimat al beneficiarilor pentru perioada managementului 

2.1. - Ia sediu; 
2.2. - în afara sediului. 

3. Programul minimal estimat pentru perioada de management aprobat ă  

Nr . 

crt. 
Program 

Scurtă  
descriere a 

programului 

Nr. 

proiecte 

în cadrul 

progra- 

mului 

Denumire 

proiect 

Buget 

prevăzut 

pe program 8  

(lei) 

Primul an de management  

1 

Al doilea an de management  

13uctu alocat pcntru Prograrnul rn irrnal 
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vii. Alte precizări 
Candidaţii, în baza unei cereri rnotivate, pot solicita de la institu ţie informaţ ii 

suplimentare, necesare elabor ării proiectelor de management (telefon/fax: 033610946, 
e-mail: biblioteca stefanpetica(municipiu1tecuci.ro ). Rela ţii suplimentare privind 
întocmirea proiectului de management se pot ob ţine şi de la Compartimentul Resurse umane 
din cadrul Prim ăriei Municipiului Tecuci 

viii. Anexele nr. 1-3 fac parte integrant ă  din prezentul caiet de obiective. 
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ANEXA 1 
Ia Caietul de obiective 

BIBLIOTECA MUNICIPALĂ  
ŞTEFAN PETICĂ  

TECUCI 

REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE 

CAPITOLUL I. 
DISPOZIŢII GENERALE 

Art.1.13iblioteca Municipal ă  , Ştefan Petic ă  Tecuci este o bibliotec ă  publică  de stat, cu 
profil enciclopedic pus ă  în slujba comunităţii Iocale, asigurând egalitatea accesului la 
informaţ ii ş i la documentele necesare inform ării, educaţiei permanente ş i dezvoltării 
personalităţii utilizatorilor, fără  deosebire de statut social sau economic, vârst ă, sex, 
apartenen ţă  politică, religie ori naţionalitate,care este organizat ă  şi funcţionează  ca 
instituţie publică  cu personalitate juridic ă, conform Legii 334/2002 şi a O.G. 
nr.24/26.0 1 .2006, sub autoritatea Consiliului Local Tecuci, în baza Hot ărârii Consiliului 
Local Tecuci, nr. 89/29.06.2006. 
Art.2. Biblioteca are sediul în municipiul Tecuci, Str.Republicii, nr. 11, Tecuci, jud.Gala ţ i, 
cod 805300 ,Tel./ fax 0336109461, e-mail: bib1iotecastefan_peticamunicipiu1tecuci.ro 
Art.3. Biblioteca dispune de autonomie administrativ ă  ş i profesional ă  în raport cu 
autoritatea finan ţatoare, constând în: dreptul de a se conduce în afara oric ăror ingerinţe 
politice, ideologice sau religioase; elaborarea programelor ş i proiectelor culturale proprii, 
în concordan ţă  cu proiectul de management, strategiile na ţionale;încheierea de protocoale 
de colaborare cu alte biblioteci sau institu ţii culturale ş i educaţionale din ţară  ; participarea 
la reuniunile naţionale de specialitate sau la consor ţiile bibliotecare ş i la asociaţiile 
naţionale la care este membră . 
Art.4. Biblioteca î şi desfăşoară  activitatea în conformitate cu prevederile legisla ţiei în 
vigoare ş i cu cele ale prezentului Regulament de organizare ş i funcţionare. 
Art.5. Biblioteca are ştampilă  proprie de form ă  rotundă, cu următorul con ţinut: 

TECUCI, ROA14NL4 * BIBLI0TEA MUNICIPALA, , ŞTEFAN PETICA , 
JUD. GALA ŢI 

Art.6. Coordonarea metodologică  a Bibliotecii Municipale Tecuci se asigur ă  de către 
Ministerul Culturii ş i Cultelor, Biblioteca Naţională  a României, Direcţia pentru Cultur ă , 
Culte ş i Patrimoniul Na ţional Cultural ş i Biblioteca Jude ţeană  ,,V.A.Urechia,, Galaţ i. 



CAPITOLUL 11. 
OBIECTUL DE ACTIVITATE. ACTIVITĂŢI SPECIFICE 

A. OBIECTUL DE ACTIVITATE 

Art.7. Obiectul de activitate al Bibliotecii îl reprezint ă  constituirea, dezvoltarea, ş i 
valorificarea de colec ţii cu profil enciclopedic ş i punerea acestora la dispozi ţia comunităţ ii 
locale, judeţene, naţionale,asigurând egalitatea accesului ia informa ţ ii ş i la documentele 
necesare informării şi educaţiei permanente a utilizatorilor f ără  deosebire de statut social 
ori economic, vârst ă, sex, apartenen ţă  politică, religie sau naţionalitate. 
Art.8. Conform legii (Legea 334/2002 - Legea bibliotecilor republicat ă  cu modificările 
ulterioare), Biblioteca poate oferi unele servicii, stabilite prin regulamentul propriu de 
organizare ş i funcţionare, în condi ţiile legii, pe bază  de tarife, cu avizul Consiliului Local 
Tecuci. 

B. ACTIVITĂŢI SPECIFICE 
Art.9. Pentru realizarea obiectului de activitate, precum şi pentru îndeplinirea atribu ţiilor 
ş i competenţelor ce îi revin potrivit nivelului de organizare, poten ţialului de dezvoltare a 
serviciilor specifice, cerin ţelor utilizatorilor, precum şi în baza programelor de dezvoltare 
pe termen mediu ş i lung a comunităţii, Biblioteca realizează, în principal, urm ătoarele 
activităţ i specifice: 
a). Constituie, dezvolt ă, organizează, prelucrează, conservă  şi pune la dispoziţia 

utilizatorilor colecţii enciclopedice de documente; realizeaz ă  evidenţa globală  ş i 
individuală  a documentelor, în sistem automatizat, constituind şi dezvoltând baze de date, 
cataloage şi instrumente de organizare a colec ţiilor cu respectarea standardelor 
bibliografice de constituire a acestora în unit ăţ i de înregistrare. 

b). Desfăşoară  activităţi / servicii de informare bibliografic ă  şi de documentare, în 
sistem tradi ţional ş i informatizat; elaboreaz ă, editează  ş i conservă  îri baza de date 
bibliografia Iocal ă  curentă  şi retrospectivă, oferă  servicii de documentare bibliografic ă  ş i 
întocme şte, la cererea utilizatorilor sau potrivit domeniilor de interes şi temelor de 
cercetare stabilite la nivelul bibliotecii, Iiste bibliografice, bibliografii tematice, indici 
bibliografici, sinteze bibliografice. 

c) Asigură  servicii de împrumut de documente la domiciliu (inclusiv împrumut 
interbibliotecar na ţional ) şi de consultare îri săli de lectură, servicii de informare 
comunitară, documentare, lectur ă  şi educaţie permanentă . 
d),Iniţiază, organizează  ş i colaboreaz ă  cu alte institu ţii de cultură  sau educaţionale la 

programe şi acţiuni de diversificare ş i modernizare a serviciilor de bibliotec ă, cle 
valorificare a colec ţiilor de documente ş i a tradi ţiilor culturale, de anima ţie cultural ă  ş i de 
educaţ ie permanentă  care se desfăşoară  pe baza ,,Calendarului manifest ărilor cuiturale 
elaborat la începutul fiec ărui an. 
e). Ini ţ iază  ş i derulează  programe culturale proprii în sprijinul sus ţinei•ii vieţii culturale 

din judeţul Galaţi în general, în sprijinul susţinerii activit ăţii bibliotecilor publice din judeţ  
în special. Realizează  parteneriate cu institu ţ iile de învăţământ pre şcolar ş i şcolar, cu 
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instituţii de învăţământ superior, cu institu ţii de cultură  din judeţş i din ţară , ş i alte 
institu ţii. 

Art.10. (1) Pentru îndeplinirea atribu ţiilor ş i competenţelor prevăzute la art. 16, 
Biblioteca Municipal ă  Tecuci realizează  următoarele ac ţiuni specifice: 

- compieteaz ă  curent ş i retrospectiv colec ţiile, prin achizi ţii, abonamente, schimb, transfer, 
donaţii ş i alte surse; 

- asigură  evidenţa biblioteconomică  primară  ş i individuală  a colec ţiilor ş i a circulaţiei 
acestora în rela ţia bibliotecă  -utilizator - bibliotec ă ; 

- prelucrează  biblioteconomic colecţiile, conform normelor tehnice de specialitate; 

- organizează  un sistem de cataloage, pe fi şe sau în regim automatizat, compus în principal 
din: cataloage alfabetice ş i sistematice pentru public. 

- elimină  periodic din colecţiile uzuale, cu respectarea prevederilor legale în vigoare, 
publicaţ iile care nu au circulaţie către utilizatori sau care prezint ă  un grad avansat de uzur ă  
fizică ; 

- colecţiile de periodice curente, constituite anual, se p ăstrează  cel puţin 3 ani în gestiunea 
Bibliotecii Municipale Tecuci conform legisla ţiei în vigoare, dup ă  care pot fi predate 
unităţilor abilitate să  le preia ş i să  le valorifice; 

- împrumută  utilizatorilor, pentru studiu şi lectură  la domiciliu, documente din fondul 
uzual, pe o perioad ă  de 20 zile, care poate fi prelungit ă, cu acordul bibliotecarilor, pân ă  la 
cel mult 20 de zile; 

- asigură  condiţii pentru studiu şi informare în s ăli de lectură, potrivit cerinţelor 
utilizatorilor ş i specificului documentelor din colec ţiile de bază ; 

- asigură, potrivit solicitărilor primite, împrumutul interbibliotecar, în conformitate cu 
prevederile Iegilor în vigoare; 

- efectueaz ă, în condiţiile legii, operaţiuni de recuperare fizic ă  ş i a contravalorii 
publicaţiilor degradate ori nerestituite de cititori. 

(2) De asemenea, Biblioteca Municipal ă  Tecuci ini ţiază  ş i dezvoltă  programe speciale, 
prin care oferă  informaţii de interes public pentru ş i despre comunitatea local ă  
organizează  activităţ i specice de formare ş i informare a utilizatorilor, de anima ţ ie 
culturală  ş i de comunicare a colec ţiilor. 
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CAPITOLUL 111 

CONDUCEREA ŞI STRUCTURA ORGANIZATORICĂ  A BIBLIOTECII 

Art.11. Conducerea executiv ă  a Bibliotecii este asigurat ă  de un manager. Numirea ş i 
eliberarea din funcţie a managerului se fac prin hot ărâre a Consiliului Local Tecuci, în 
condiţiile legii. 
Art.12. Managerul Bibliotecii este ordonator ter ţiar de credite ş i, în această  calitate î ş i 
exercită  drepturile şi îşi asumă  obligaţiile prevăzute de Iege. 
Art.13. Managerul Bibliotecii îndepline şte următoarele atribuţ ii: 
a). Asigură  conducerea curent ă  a instituţiei, duce Ia îndeplinire hot ărârile şi sarcinile 
Consiliului Local cu privire la instituţie. 
b). Asigură  informarea personalului asupra desf ăşurării activităţii instituţiei, cu rezolvarea 
principalelor probleme ş i măsurile adoptate. 
c). Angajează  instituţia publică  prin semnătură , în Iimita competen ţelor aprobate ş i legale, 
în raport de persoanele juridice şi fizice, precum ş i în faţa organelor jurisdicţionale, de 
asemenea poate da împuternicire de reprezentare în acest scop şi altor cadre de conducere 
ş i speciali şti din instituţie. 
d). Indeplineşte funcţia de reprezentare în toate activit ăţile sau în relaţiile parteneriale 
naţionale. 
e). Incheie ş i desface, în condi ţiile prevăzute de lege, contracte individuale de munc ă  sau 
de colaborare pentru personalul institu ţiei, în temeiul Organigramei ş i Statului de func ţii. 
f). Aplică  sancţiuni disciplinare, conform procedurilor Iegale în vigoare. 
g). Intrune şte ş i supune spre avizare Consiliului Adminstrativ Regulamentul de 
organizare ş i funcţionare al Bibliotecii, pe care apoi îl înainteaz ă  spre a fi aprobat prin 
hotărâre a Consiliului Local Tecuci. 
h). Supraveghează  respectarea legilor, normelor sau clauzelor contractuale legate de 
activitatea institu ţ iei. 
i). Coordonează  activitatea tuturor compartimentelor institu ţiei. 
Art.14. In exercitarea atribu ţiilor sale, managerul emite decizii interne. In absen ţa 
managerului, Biblioteca este condus ă  de o persoană  din cadrul institu ţiei, desemnat ă  prin 
decizie. 
Art.15. In exercitarea atribu ţiilor sale, directorul Bibliotecii este ajutat de un economist, 
numit în condi ţiile legii. 
Art.16. Economistul se subordonează  directorului institu ţiei ş i îndepline şte următoarele 
atribuţii principale: 
a) Conduce ş i coordoneaz ă  întreaga activitate financiar-contabil ă  a instituţiei, în 
conformitate cu legislaţia în vigoare. 
b) întocme şte proiectul de buget (planul de venituri ş i cheltuieli). Dup ă  aprobarea acestuia, 
ia toate m ăsurile necesare pentru executarea Iui. 
c) După  aprobare, întocme şte bugetul de venituri ş i cheltuieli. 
d)Urrn ăreşte încadrarea cheltuielilor în limitele aprobate prin buget, solicit ă  ordonatorului 
principal de credite schirnb ări de trimestrialitate ş i virări de credite bugetare, când este 
nevoie. 



e)Răspunde pentru corectitudinea eviden ţelor contabile în corela ţie cu respectarea 
legislaţ iei în vigoare. 
f) Intocme şte balanţele de verificare ş i situaţ iile lunare privind principalii indicatori 
economici. 
g) Răspunde de desfăşurarea ritmic ă  a operaţiunilor de decontare a contravalorii lucr ărilor 
executate, serviciile prestate, încasarea chiriilor ş i urmăreşte încasarea debitelor. 
h) Organizează  şi efectuează  controlul financiar preventiv asupra tuturor documentelor ş i 
actelor justificative intrate în contabilitate ş i aplică  viza de control financiar preventiv în 
conformitate cu dispozi ţiile legale. 
i) Intocme şte, trimestrial, bilanţul contabil, notele explicative şi anexele la Darea de seam ă  
contabilă . 
j) Asigură  circulaţia ş i păstrarea corespunz ătoare a documentelorjustificative. 
k) Asigură  aplicarea prevederilor legale privind salarizarea personalului. 
1) Propune componen ţa Comisiei de inventariere, modul de organizare şi efectuare a 
inventarului patrimoniului institu ţiei. 
m) Soluţionează  coresponden ţa în legătură  cu activitatea financiar-contabil ă  a instituţ iei. 
n) Instruie şte şi controlează, periodic, personalul care gestioneaz ă  valori materiale ş i 
băneşti. 
o) Stă  la dispozi ţia organelor de control financiar, dând I ămuririle necesare ş i punându-le 
la dispoziţie toate actele ş i documentele solicitate pe linie financiar-contabil ă . 
p) Rezolvă  orice alte sarcini prev ăzute în actele normative referitoare la activitatea 
financiar-contabil ă  ş i execută  sarcinile transmise de managerul institu ţiei. 
Art.17. In cadrul Bibliotecii func ţionează : 
a). Comisii de specialitate, numite prin decizie a directorului: 

-Comisiile profesionale (pentru achizi ţii, inventariere, casare, recep ţie a bunurilor). 
-Comisia de Control managerial intern 
Art.18. Potrivit Organigramei, aprobat ă  în prin Anexa 1 la HCL 228 din 30.11.2013, 
biblioteca are o structură  organizatoric ă  formată  din următoarele servicii ş i 
compartimente: 

1) MANAGER 
2) SECŢIE CARTE 

2.1). Compartiment împrumut carte la domiciliu pentru copii; 
2.2). Compartiment împrumut carte la domiciliu pentru adul ţi; 
2.3). Compartiment SaIa de lectur ă  
2.4). Compartiment Internet pentru Public; 
2.5). Compartiment carte în limba francez ă ; 
2.6). Compartiment Achizi ţie.Prelucrare.Catalogare. 

3) Compartiment Financiar.Contabilitate.Resurse umane. 
4) Compartiment administrativ 

Art.19. Organigrama, Statul de func ţii ş i numărui de personal ale Bibliotecii se aprob ă  
anual de către Consiliul Local al UATM Tecuci, în condi ţiile legii. 
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Art.20. Personalul Bibliotecii este format din: 
- personal de specialitate:manager, şef secţ ie, inspector resurse umane, economist, 
b ibliotecari, precum si personal auxil iar:secretar-arhivar, îngrij itor. 
Art.21. Angajarea ş i promovarea personalului de specialitate se realizeaz ă  prin concurs 
organizat de conducerea biblioteci i, potrivit legi i. Recrutarea personalulu i pentru 
biblioteca municipal ă  se face, cu prioritate, prin selec ţia de speciali şti cu studii superioare 
de specialitate, de scurtă  sau Iungă  durată, sau cu studii postliceale de profil; sunt încadra ţ i 
ca bibliotecari şi absolvenţi ai altor institu ţii de învăţământ superior, de învăţământ de 
scurtă  durată  sau de liceu, care, ulterior, au absolvit cursuri de ini ţiere şi formare în 
biblioteconomie ş i ştiinţa informării. 
Angajarea personalului administrativ şi de întreţinere se realizeaz ă  în conformitate cu 
prevederile legale în vigoare. 
Art.22. Atribuţiile ş i competen ţele personalului Bibliotecii se stabilesc prin Fi şa postului, 
conform Organigramei, programului de activitate şi sarcinilor de serviciu elaborate de 
către manager, pe baza Regulamentului de organizare şi funcţionare a bibliotecii. 

CAPITOLUL IV. 
ATRIBUŢIILE COMPARTIMENTELOR DIN CADRUL BIBLIOTECII 

Art.23. Pentru îndeplinirea atribu ţiilor, compartimentele Bibliotecii desf ăşoară  sarcini ş i 
activităţ i specifice, după  cum urmează : 

Secţia carte 
Compartimentele: 
Imprumut Ia domiciliu pentru copii 
Imprumut la domiciliu pentru adul ţi 
Carte în limba franceză  
Atribuţii: 
- asigură  evidenţa utilizatorilor înscri şi, a vizitelor ş i a circulaţiei publicaţiilor în relaţ ia 
bibliotecă  - utilizator - bibliotecă ; 
- înscrie utilizatorii, completând caietul utilizatorilor ş i fi şa de cititor, cu datele 
personale ale acestora, pe baza prezent ării buletinului de identitate, informându-i asupra 
îndatoririlor ce le revin în folosirea c ărţilor, în legătură  cu termenul de împrumut, cu 
condiţiile de păstrare ş i mânuire a documentelor împrumutate; 
- împrumută  utilizatorilor, pentru studiu ş i lectură  la domiciliu, publicaţii din fondul uzual 
pe o perioad ă  de 20 zile, care poate fi prelungit ă  de bibliotecar, pân ă  la cel mult 20 de zile; 
- oferă  utilizatorilor asistenţă  de specialitate în ceea ce prive şte structura colec ţiilor 
bibliotecii şi folosirea sistemului de mijloace de informare (cataloage, fi ş iere auxiliare, 
bibliografii, lucrări de referin ţă  etc.); 
- procedează  la recuperarea publica ţiilor împrumutate sau a contravalorii celor nerestituite 
ori degradate, pe baza normelor stabilite de conducerea bibliotecii, în conforrnitate cu 
1egis1aia în vigoare; 
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- verific ă  Iunar fi şele cititorilor în vederea eviden ţei utilizatorilor restan ţ ieri, scrie ş i 
expediază  somaţ iile pentru restanţieri; 
- întocmeşte borderourile c ărţilor pierdute de cititori, a c ăror contravaloare o depune Ia 
casieria institu ţ iei, iar borderourile le pred ă  Ia compartimentul Financiar / Contabilitate ş i 
la compartimentul Achizi ţie, prelucrare-catalogare 
pentru scoaterea lor din eviden ţă ; 
- propune conducerii Bibliotecii şi compartimentului Dezvoltarea, Eviden ţa ş i Prelucrarea 
Informatizată  a Colecţiilor, eliminarea periodic ă  din colecţiile uzuale a publicaţiilor care 
nu au circulat în ultimii ani, a celor care prezint ă  un grad avansat de uzur ă  fizică  ş i morală  
sau nerestituite din cauz ă  de forţă  majoră, cu respectarea legisla ţiei în vigoare; 
- realizeaz ă  situaţiile statistice centralizate privind eviden ţa împrumutului documentelor, 
utilizatorilor ş i a utilizării bibliotecii; 
- organizează  acţiuni specifice de comunicare şi valorificare a colec ţiilor (expoziţii, 
cataloage-noi apari ţii editoriale, lucrări bibliografice tematice); 
- efectuează  operaţiuni de igienizare a cărţ ii ş i a celorlalte documente avute în gestiune la 
secţii, se preocup ă  de conservarea preventiv ă  a publicaţiilor gestionate; 
- se îngrijesc de între ţinerea spaţ iilor, de condiţiile de păstrare, igien ă  ş i securitate a 
colecţiilor şi a celorlalte bunuri de inventar, de asigurarea şi respectarea normelor P.S.I.; 
- asigură, pe baza solicitărilor, împrumutul interbibliotecar na ţional 

Compartimentul SaIa de lectur ă  Atribuţii: 
- răspunde de organizarea, conservarea ş i circulaţia publicaţiilor periodice vechi şi noi; 
- în scopul asigurării dezvoltării colecţiilor de publicaţii periodice române şti întocme şte, 
anual, lista abonamentelor Ia publicaţii periodice, precum şi a celor primite ca dona ţie sau 
transfer cu titlu gratuit; 
- întocme şte fi şele preliminare pentru periodice nou intrate în colec ţii, alcătuieşte, după  
caz, trimestrial, semestrial sau anual, volumele de bibliotec ă  din periodicele abonate, pe 
care le înscrie în registrul inventar; 
- asigură  organizarea în depozite, p ăstrarea ş i mânuirea corectă  a acestora; 
- realizează  schimburi interbibliotecare de publica ţii periodice din fondul propriu, cu 
precădere din dublete, triplete; 
- asigură  condiţii pentru studiu şi informare în Sala de lectură  potrivit cerin ţelor 
utilizatorilor ş i a specificului documentelor din colec ţiile de bază ; 
- menţine complete colecţiile de publicaţii seriale care formeaz ă  fondul de conservare al 
bibliotecii; 
- asigură  accesul la baza de date LEX NAVIGATOR; 

Compartimentul Internet pentru public. Atribu ţii. 
- sprijină  activitatea compartimentului arhivare 
- propune spre editare cataloage tematice 
- tezaurizeaz ă  memoria evenimentelor ştiinţ ifice şi cultural artistice prin film, fotografie ş i 
înregistrări audio-video; 
- scarieaz ă, prelucrează  ş i arhivează  pe suport electronic colec ţiile speciale şi periodicele 
vechi; 
- men ţ ine în stare de operativitate echiparnentele re ţelei informatice; 
- supravegheaz ă  cornunicaţiile interne si externe ale re ţelei inforrnatice; 
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- stabi!e şte măsurile necesare de utilizare în condi ţ ii optime a re ţe!ei informatice; 
- în cazul uriei defec ţiuni în reţea, intervine prornpt în Iocalizarea, izolarea ş i remedierea 
problernei ş i restaurarea func ţ ionării reţelei Ia parametrii maxirni permi ş i de defec ţiunea 
respectivă ; 
- ţine la zi evidenţele privind func ţionarea re ţelei informatice; 
- asigură  întreţ inerea ş i securitatea re ţelei, previne ş i rezolvă  situaţiile de răspândire a 
viruşilor în reţea; 
- stabile şte ş i execută  măsurile de nevirusare sau devirusare a software-ului de baz ă  ş i 
aplicativ; 
- asigură  securitatea server-ului de comunica ţ ii din Bibliotecă ; 
- supraveghează  respectarea drepturilor de acces ale utilizatorilor; 
- verifică  procesarea de informaţii de către utilizatori în conforrnitate cu Regulamentul 
sălii Internet; 
- instruie şte personalul privind modul de utilizare a echipamentelor şi aplicaţiilor din 
Bibliotecă  sau a achiziţiilor de la terţi; 
- execută  arhivarea documentelor elaborate în re ţea; 
- răspunde direct pentru sistemul de back-up date; 
- asigură  întreţinerea şi actualizarea bazelor de date, a serviciilor oferite ş i a paginii web; 
- asigură  buna funcţionare a sisternului autornatizat integrat de bibliotec ă  ş i a celorlalte 
aplicaţii informatice de ţinute de institu ţ ie; 
- propune şi realizează  proiecte de îmbun ătăţire ş i de modernizare a infrastructurii 
informatice; 
- participă  împreună  cu terţi la implementarea de programe pentru necesit ăţ ile Bibliotecii 
ş i răspunde de integrarea corect ă  în sistem a acestor aplicaţii; 
- asigură  împreună  cu furnizorii de echipamente de calcul, depanarea hardware a 
echipamentelor defecte; 
- sesizează  necesarul de materiale pentru achizi ţionarea de componente necesare 
depanării; 
- efectuează  instalarea de sisteme de operare ş i a altor soft-uri în conformitate cu politica 
de licen ţiere ş i legislaţia în vigoare; 
- asigură  funcţionarea tuturor programelor informatice pentru desf ăşurarea în condi ţ ii 
optime a activităţ ii bibliotecii; 
- asigură  iniţierea ş i dezvoltarea profesional ă  a personalului bibliotecii în probleme 
informatice; 
- asigură  accesul utilizatorilor la bazele de date proprii bibliotecii, la cele din re ţeaua Web, 
precum ş i la serviciile de po ştă  electronică, în conformitate cu condi ţiile menţionate în 
Regularnentul de func ţionare al Sălii Internet; 
- urmăreşte şi actualizează  periodic pagina WEB a bibliotecii, privind prezentarea 
serviciilor acesteia. 
- prin intermediul compartimentului Internet -C.1.P., se acord ă  asistenţă  de specialitate 
utilizatorilor de la Sala Internet, se asigur ă  funcţionlitatea S ă lii lnternet în conformitate cu 
Regulamentul de funcţionare al acesteia, supravegheaz ă  accesarea paginilor ş i interzice 
descărcarea paginilor WEB cu con ţinut pornografic, jocuri, anun ţuri matrirnoniale, servicii 
de tip chat ş i torente ilegale, prime şte înformaţia de Ia Oficiul de Stat pentru Inven ţ ii ş i 
M ărci, o prelucreaz ă  ş i 0 pune Ia dispozi ţia persoanelor interesate. 
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Coinpartimentul achiziie,pre1ucrare-cata1ogare Atribu ţii: 
- urmăre şte completarea ritmic ă  a colecţ iiloi•, prin achiziţii de publicaţ ii; 
- distribuie publica ţiile achiziţ ionate pe depozitul general, pe sec ţ ii ş i filiale ş i 
urmăre şte circuitul Ior pân ă  la Iuarea în primire ş i organizarea lor în depozite; 
- justifică  şi descarcă  valoric ş i cantitativ, conform facturilor ş i specificaţ iilor, Ia biroul de 
contabilitate, stocurile de publica ţii achizi ţ ionate; 
- completează, curent ş i retrospectiv, toate tipurile de documente din colec ţiile bibliotecii 
(p rin cumpărare, transfer, schimb interbibliotecar, dona ţii, Iegate, sponsoriz ări etc.); 
- realizeaz ă  evidenţa documentelor în sistem automatizat 
- asigură  activităţile specifîce de prelucrare curent ă  în sistem automatizat a tuturor 
categoriilor de documente, efectuând opera ţiile de catalogare, clasificare şi cotare ş i 
inventariere periodic ă ; 
- contribuie la ini ţierea utilizatorilor pentru folosirea instrumentelor de informare din 
bibliotecă ; 
- realizează  operaţiile de eliminare din eviden ţele bibliotecii a unor documente din 
categoria bunurilor culturale comune (uzate fizic ş i/sau moral) precum ş i cele de transfer a 
unor documente; 
- participă  Ia verificarea colec ţiilor de documente din bibliotec ă  prin inventarieri ş i 
verifîcări periodice ale fondului de publica ţii, conform legii; 
- colecteaz ă  ş i comunică  datele statistice aferente serviciului (colec ţii, achizi ţii de 
documente, eliminări de documente etc.) în vederea realiz ării statisticii generale a 
bibliotecii şi, respectiv, a raportului statistic anual; 
- participă  la organizarea de expozi ţii şi Ia alte acţiuni specifîce institu ţiei. 
- asistă  utilizatorii în vederea identifîc ării şi procurării documentelor din colec ţiilor 
bibliotecii; 
- perfecţionează, diversifîcă , ţine evidenţa, sistematizează  ş i apreciează  colecţiile speciale 
ale bibliotecii; 
- sprijină  activitatea de documentare în cercetarea ştiinţifică  locală  privind istoria, viaţa 
economică, politică, culturală  ş i ştiinţifică, tradi ţiile municipiului Tecuci; 
- valorifică  în benefîciul cititorilor ş i cercetătorilor a colec ţiilor speciale de publicaţii, prin 
cercetarea şi realizarea de instrumente bibliografîce: fî ş iere, cataloage, bibliografîi, 
biografii, monografii, etc.; 
- identifîcă  materiale de referin ţă  pentru fi şarea datelor privind via ţa ş i activitatea 

personalităţ ilor legate de judeţul Galaţ i; 
- organizează, conservă  ş i prelucrează  colecţ iile de bază  ş i cele de patrimoniu încredin ţate, 
în concordanţă  cu legislaţia în vigoare; 
- elaboreaz ă  bibliografîi retrospective, organizeaz ă  acţiuni cultura!- ştiinţifîce de 
popularizare a colec ţiilor (expoziţii, simpozioane ştiinţifice, târguri de carte) 
- elaborează  bibliografia locală  curentă  ş i retrospectiv ă  prin completarea permanent ă  a 
acesteia cu informa ţiile cuprinse în cărţi, publicaţ ii periodice române şti ş i străine; 
- organizează, împreună  cu conducerea institu ţiei, sesiuni de comunicări ştiinţifice. 



Compartimeutul Contabilitate/Resurse umaue Atribu ţii: 
- întocme şte bugetul de venituri şi cheltuieli al institu ţ iei pe baza propunerilor 
compartimentelor bibliotecii, îl supune spre aprobare Consiliului Local Tecuci, în 
conformitate cu prevederile legale; 
- urmăreşte încadrarea cheltuielilor efectuate în bugetul de cheltuieli aprobat, cu 
respectarea normelor legale în vigoare; 
- întocme şte Iunar contul de execu ţie, îl aduce la cuno ştinţa conducerii instituţiei ş i 
Consiliului Local Tecuci 
- întocme şte lunar bilan ţul contabil pe care îl depune la Consiliul Local Tecuci; 
- întocme şte actele de cas ă  şi bancă; execută  Iucrări de planificare; 
- efectueaz ă  Iucrările de statistic ă ; 
- efectuează  calculul ş i plata drepturilor de salarizare ale personalului institu ţiei la 
termenele stabilite; 
- se preocup ă  de obţinerea fondurilor necesare investi ţiilor; 
- verifică  ş i participă  efectiv la inventarele efectuate în institu ţie; 
- efectuează  controlul preventiv asupra tuturor actelorjustificative intrate în contabilitate; 
- rezolvă  corespondenţa legată  de contabilitate; 
- asigură, conform prevederilor Legii 82/1 991, cu modificările ulterioare, eviden ţa 
contabilă  la zi; 
- verific ă  situaţia debitorilor şi face demersurile necesare pentru recuperarea sumelor; 
- informează  personalul bibliotecii cu privire la modificarea legisla ţiei; 
- asigură, în conformitate cu prevederile legii, gestionarea resurselor umane, ţinerea la zi a 
înscrisurilor în cărţile de muncă, acordarea drepturilor salariale ale angaja ţilor; 
- întocme şte anual, împreun ă  cu directorul institu ţiei, Statul de funcţii, care este discutat în 
Consiliul administrativ ş i supus aprobării Consiliului Local Tecuci; 
- asigură  condiţiile organizatorice pentru buna admiriistrare a patrimoniului existent, 
evidenţa şi integritatea acestuia; 
- întocme şte lunar dările de seamă  şi rapoartele statistice prev ăzute de lege privind 
salariile, investi ţ iile, etc. şi le depune la termenele prevăzute organelor în drept; 
- asigură  ş i îndeplineşte orice alte atribu ţii încredin ţate de directorul institu ţiei. 
-păstrează  Condica de prezenţă  la program a salaria ţilor bibliotecii, ţine evidenţa 
concediilor, învoirilor ş i absenţelor, întocme şte foile de pontaj în vederea întocmirii 
statelor de plată ; 
- asigură  actualizarea datelor personalului în REVISAL (Registrul Unic de Eviden ţă  a 
Salariaţilor), precum ş i păstrarea dosarelor personale ale salaria ţilor; 
- inventariază  documentele create; 
- asigură  şi îndepline şte orice alte atribu ţii încredin ţate de managerul institu ţiei. 

Compartimentul administrativ 
Atribu ţii secretar- arhivar 

- gestionează  ştampila rotund ă  a institu ţiei care o aplic ă  numai pe documente 
semnate de manager; 

- prime şte.înregistrează  corespondenţa primită  de 13 ibl ioteca Municipală  ,,Ştefan 
Petică ,, Tecuci ş i după  rezoluţia dată  de manager o repartizeaz ă  compartimentelor 
bibliotecii; 
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- expediază  destinatariior din ţară , coresponden ţa, publicaţiile ş i alte documente de 
bibliotecă  prirnite din partea tuturor compartimentelor bibliotecii; 

- gestionează  condica de prezen ţă  a salariaţ ilor,precum şi situaţia zilelor de 
concediu, a 1 iberel or, recuper ări lor; 

- răspunde la telefonul din secretariat ş i face Iegăturile telefonice cu interiorul sau 
exteriorul institu ţ iei; 

- asigură  dactilografierea lucrărilor elaborate de conducerea bibliotecii; 
- organizeaz ă  arhiva bibliotecii ş i ţine evidenţa documentelor consultate conform 

standardelor impuse de reglement ările legale în vigoare. 

Atribuţii îngrijitor 
- asigură  curăţenia ş i întreţ inerea corespunz ătoare a tuturor spa ţiilor din bibliotecă , dar şi a 
spaţiilor exterioare din imediata apropiere a bibliotecii; 
- realizează  igienizări,dezinfec ţ ii ş i deratizări periodice, func ţie de necesităţ i; 
- efectuează  manipulări de mobilier, cărţi, publicaţii, conform necesităţilor şi dispoziţiilor 
conducerii bibliotecii; 
- răspunde de cur ăţenia generală  din instituţie,căt ş i de integritatea patrimonial ă  a 
instituţiei. 

CAPITOLUL V. 
REGULAMENTUL SERVICIILOR PENTRU PUBLIC 

SECŢIUNEA I - Dispoziţii generale 
Art.24. (1 )Accesul utilizatorilor la cataloagele, colec ţiile si serviciile Bibliotecii 
Municipale ,,tefan Petic ă,, Tecuci se face în conformitate cu prevederile din Legea 
bibliotecilor nr 334/2002, republicat ă  cu modificările ulterioare, în confromitate cu 
prevederile prezentului Regulament, precum si cu reglementările referitoare Ia protec ţia 
patrimoniului cultural na ţional, la drepturile de autor si Ia drepturile conexe. 
(2) Pot beneficia pe deplin de serviciile Bibliotecii cet ăţenii români care au domiciliul 
stabil în municipiul Tecuci si din comunele limitrofe ale municipiului, iar cei din afara 
municipiului si cei străini, limitat, după  cu s-a stabilit în prezentul regulament. 
(3) Utilizarea serviciilor si a bunurilor Bibliotecii este gratuit ă .Plata pentru documentele 
distruse , pierdute sau deteriorate si pentru penalit ăţile de întârziere se face conform 
tarifelor în vigoare stabilite de conducerea Bibliotecii s,i aprobate de Consiliul Local al 
UAT Tecuci. 

SECŢIUNEA 11 - REGULAMENTUL PENTRU PUBLIC 

ART.25. (1)Biblioteca Municipal ă  ,,tefan Petic ă  din Tecuci este o bibliotecă  publică  Cu 
profil enciclopedic pus ă  în slujba comunităţ ii locale ce permite acceu1 nelimitat i gratuit 
al acesteia la colec ţiile de carte, baze de date si alte surse de informaţ ii. 
Pentru eliberarea unui permis valabil pe o perioad ă  de 5 ani în toate sec ţ iile bibliotecii sunt 
necesare urm ătoarele acte: buletin sau carte de identitate ( pefltru copiii sub 14 ani 
buletinul unuia dinire p ărinţi/tutore si certificatul de natere al copilului), 2 plicuri ş i 



tirnbre po ştale.Folosirea individual ă  a serviciilor de bibliotec ă  se face în baza fi şei-
contract de împrumut ce se completeaz ă  Ia data înscrierii la bibliotec ă ;La înscriere, 
fecare utilizator comp!eteaz ă  fi şa-contract de utilizare a serviciilor bibliotecii, care 
devine documentjuridic cu rol de titlu executoriu, pe baza c ăreia se elibereaz ă  perrnisul de 
utilizator care este personal ş i netransmisibil.Semnarea fi şei-contract constituie actul 
juridic prin care utilizatorul î ş i asumă  răspunderile morale, materiale ş i penale, după  caz, 
privind folosirea, păstrarea şi restituirea la termen a documentelor de bibliotec ă  
împrumutate ş i consultate, precum ş i folosirea celorlalte bunuri materiale din bibliotec ă . 

(2)DREPTURILE UTILIZATORILOR 

- Accesul liber Ia informa ţii de interes public. 

- Să  beneficieze de toate serviciile gratuite ale bibliotecii. 

- Utilizatorii bibliotecii pot împrumuta la domiciliu cel mult 3 documente deodat ă . 

- Documentele se împrumut ă  pe o perioad ă  de maximum 20 zile cu posibilitate de 
prelungire o singură  dată  pentru încă  20 de zile. Prelungirile se pot face direct sau prin 
telefon. 

- Accesul la Calculatoarele cu Internet se face numai pe baza permisului de utilizator. 

- Limita maximă  de utilizare gratuită  a internetului este de o or ăl zi. 

- Copiii sub 7 ani pot avea acces la Internet doar înso ţiţi de către unul dintre p ărinţ i sau un 
tutore Iegal. 

- Participarea la activit ăţ i,reuniuni culturale, întâlniri cu personalit ăţ i din diverse domenii, 
lansări de carte, vernisaje, concursuri organizate în bibliotec ă . 

(3)OBLIGAŢIILE UTILIZATORILOR- Să  informeze corect bibliotecarul asupra 
datelorpersonale Ia înscriere i despre schimbarea domiciliului sau a actelor de identitate. 

- Să  aibă  o atitudine civilizat ă  faţă  de ceilal ţi utilizatori ş i de personalul bibliotecii, să  
folosească  cu responsabilitate bunurile puse la dispozi ţie pentru informare, lectur ă  ş i 
studiu, să  păstreze lini ştea, ordinea şi curăţenia în bibliotecă . 

- Să  restituie docurnentele împrumutate la domiciliu în termen (20 de zile) ş i în starea în 
care au fost prirnite. Este interzis schimbul docurnentelor de bibliotec ă  între utilizatori, 
atât cele ce se studiaz ă  în sălile de Iectură  cât si cele îrnprumutate la domiciliu. 

-Să  păstreze ordinea Ia rafu1 cu acces liber; se interzice sublinierea paginilor, iar 
documentele îrnpru mutate nu sunt transrnisi bi le. 
-Se interzice furnatul în spa ţiul bibliotecii, accesul în stare de ebrietate, în ţ inută  
vestimentară  necorespunzătoare sau înso ţ iţi de anirnale. 
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-Accesarea site-urilor cu caracter obscen, imaginile ofensatoare, vulgare, indecente este 
interzisă . Utilizatorii trebuie s ă  ia cuno ştinţă  de faptul că  accesul ia Internet este 
monitorizat. 
-Orice modificare a soft-urilor preinstalate în unitatea PC este interzis ă . 
- Se interzice folosirea unui calculator în acela ş i timp de mai mult de 2 persoane; 

DE REŢINUT! 

• Pentru înc ălcarea Regulamentului Serviciilor pentru Public se suspendă  pe o 
perioadă  determinată  sau se anulează  permisul de utilizator, în funcţie de 
gravitatea cazului; 

•• Depăş irea termenului de împrumut se penalizeaz ă  cu achitarea taxei stabilite 
pentru fiecare volum de 0,05 lei pentru fiecare document ia fiecare zi întarziere 
sau cu pauză  câte ziie a întârziat. 

• Pierderea permisului de intrare la bibliotec ă  se sancţionează  cu 3 luni de pauză . 
• Utilizatorul care a deteriorat sau a pierdut unui sau mai multe documente 

împrumutate este obligat, fără  întârziere, s ă  procure un exemplar identic (acela ş i: 
titlu, autor, edi ţie) sau să  achite valoarea de inventar a documentelor, actualizat ă  
cu aplicarea coeficientului de inf1a ţie la zi, Ia care se adaug ă  o sumă  echivalentă  
cu de până  Ia 5 ori faţă  de preţul astfei caiculat (art.67. aiin. 2 din Legea 
Biblioteciior nr.33412002). Orice operaţiune de împrumut este suspendat ă  până  la 
soluţionarea restituirii sau desp ăgubirii. Pentru utilizatorii minori, desp ăgubirile 
vor fi suportate de către părinţi sau tutori/giran ţ i. 

(4) Programul de lucru: 	LUNI - VINERI 08.00 - 16.00; 

SÂMBATA 09.00 - 13.00; 

DUMINICA 	ÎNCHIS. 

Sâmbăta vor fi dechise doar compartimentele de carte împrumut adui ţi si împrumut copii. 

CAPITOLUL VI 

PATRIMONIUL BIBLIOTECII 

Art.26. Patrimoniul Bibliotecii se compune din bunuri mobiie şi imobile aflate în 
domeniul public al Muriicipiuiui Tecuci, din drepturile ş i obiigaţiile patrimoniaie ce 
decurg din exercitarea acestora, precum ş i din dreptul de administrare asupra imobilelor. 
Art.27. Patrimoniul poate fi compietat prin achizi ţii ş i donaţii, în condiţiile legii, precum 
ş i prin preluarea, în regim de comodat sau transfer, de bunuri de la institu ţ ii publice, 
persoanejuridice sau fizice, cu aprobarea Consiliului Local Tecuci 

l. 



Art.28. Bunurile mobile ş i imobiie aflate în administrarea Bibliotecii se gestioneaz ă  
potrivit dispozi ţ iilor Iegale în vigoare, conducerea institu ţ iei fiind obligată  să  aplice 
măsurile prevăzute de Iege, privind folosirea ş i conservarea patrimoniului. 

Art.29.(1) Colec ţ iile Bibliotecii Municipale,,Stefan Petică,, Tecuci se constituie si se 
dezvoltă  prin achizi ţionarea de documente specifice, din produc ţ ia editorială  curentă, cărţ i 
vechi, publicaţii indiferent de valoarea Ior, precum si prin transfer interbibliotecar na ţional 
i internaţional, donaţii, sponsorizări, cu respectarea principiilor utiliz ării eficiente a 

fondurilor publice, a transparen ţei si a tratamentului Iegal, în condi ţiile legii. 
(2) Creterea anual ă  a colecţiilor Bibliotecii trebuie s ă  fie de minimum 50 de documente 
specifice la 1000 de Iocuitori. 

Art.30. Documentele de bibliotec ă  se constituie în gestiuni, la nivelul compartimentelor în 
care acestea sunt încredin ţate temporar, organizate, conservate si utilizate în relaţia cu 
publicul. 

Art.31. (1) Bibliotecarii nu sunt obliga ţi să  constituie garan ţii gestionare, dar răspund 
patrimonial pentru Iipsurile din inventor care dep ă esc procentul de pierdere natural, 
potrivit legii. 
(2) Bibliotecarii din gestiunile în care este permis accesul liber al utilizatorilor la 
documente, beneficiaz ă , în condi ţiile legii de un coefficient annual de 0,3% sc ădere din 
totalul fondului invetariat, reprezentând pierdere natural ă  datorată  unor cauze care nu 
puteau fi înl ăturate ori unor pagube provocate din riscul minimal al serviciului. 

Art.32. Documentele din categoria bunurilor cultural commune uzate fizic sau moral pot 
fi eliminate din colec ţiile bibliotecii, la minimum 6 luni de la achizi ţie, la propunerea 
efi1or de compartimente, si după  verificarea lor de c ătre comisia de casare. 

Art.33. Colec ţiile Bibliotecii Municipa1e,,tefan Petic ă  Tecuci se inventariaz ă  la 
intervale prevăzute de Legea 334/2002, republicat ă, de către o comisie numită  prin 
dispoziţie scrisă  a conducerii. 

Art.34.(l) Documentele bunuri culturale comune, lips ă  din gestiune, se recupereaz ă  fizic, 
prin înlocuirea lor cu documente identice (acela ş i: titlu, autor, ediţie) sau să  achite 
valoarea de inventar a documentelor, actualizat ă  cu aplicarea coeficientului de infla ţie la 
zi, la care se adaug ă  o sumă  echivalentă  cu de până  la 5 ori faţă  de pre ţul astfel calculat 
(art.67. alin. 2 din Legea Bibliotecilor nr.334/2002). Orice opera ţiune de împrumut este 
suspendată  până  la soluţionarea restituirii sau desp ăgubirii. Pentru utilizatorii minori, 
despăgubirile vor fi suportate de c ătre părinţi sau tutori/giranţ i. 
(2) In caz de for ţă  majoră, incendii, calamităţi natural, mutări successive în sedii sau 

spaţii de depozitare improprii, decesul utilizatorului, conducerea bibliotecii dispune 
scoaterea din eviden ţă  a documentelor deteriorare,distruse sau nerecuperate. 
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CAPITOLUL VII. 
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI AL BIBLIOTECII 

Art.35. Finanţarea Bibliotecii se reaiizeaz ă  din alocaţ ii de la bugetul local, în condi ţ iile 
legi i. 
Art.36. Biblioteca poate fi finan ţată  ş i de alte persoane juridice de drept public sau privat, 
precum şi de persoane fizice, prin donaţ ii. Biblioteca nu realizeaz ă  venituri proprii. 
Art.37. Biblioteca are buget propriu, care se elaboreaz ă  anual şi se aprobă  de Consiliul 
Local Tecuci. 
Art.38. Gestiunea Bibliotecii este auditat ă  de Compartimentul audit din cadrul Consiliului 
Local Tecuci. 

CAPITOLUL VIII. 
DISPOZIŢII FINALE 

Art.39. Regulamentul se completeaz ă , de drept, cu actele normative în vigoare. 
Art.40. Orice modificare şi completare a prezentului regulament propus ă  de manager, va 
fi supusă  aprobării de către Consiliul Local al UAT Municipiu1 Tecuci. 
Art.41. In baza prezentului regulament ş i cu respectarea dispozi ţiilor legale în vigoare, 
managerul elaborează  Regulamentul de ordine intern ă  al Bibliotecii. 
Art.42. Fişele posturilor se aprob ă  de către directorul Bibliotecii, la data înfiin ţării 
postului şi se actualizeaz ă  ori de câte ori este nevoie, în func ţie de dispoziţiile legale 
intervenite ulterior, sau de necesit ăţile instituţiei. 
Art.43. Biblioteca are arhiv ă  proprie în care se p ăstrează, conform prevederilor legale: 
- actul normativ de înfiin ţare; 
-documentele financiar-contabile, planul de activitate, d ări de seamă  şi situaţii statistice; 

- corespondenţa; 
- alte documente, potrivit legii. 
Art.44. Compartimentul Resurse umane va aduce la cuno ştinţa salariaţilor instituţiei 
prevederile prezentului Regulament. 
Art.45. Toţi salariaţii sunt obligaţi să  cunoască, să  respecte şi să  aplice prevederile 
prezentului Regulament. 
Art.46. Responsabilii compartimentelor vor actualiza, dup ă  caz, fi şa fiecărui post ca 
urmare a aplic ării prezentului Regulament ş i le vor înainta spre aprobare managerului 
instituţiei. 
Prezentul Regulament a fost elaborat în conformitate cu Legea nr. 334/2002, republicat ă  
în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 132 din 11 februarie 2005, cu modificările 
ş i completările ulterioare (Ordonan ţa Guvernului nr. 26/2006, Legea nr. 1 1 4/2006, Legea 
nr. 277/2006, Legea nr. 156/2009, Legea nr. 330/2009, abrogat ă  prin Legea rir. 284/2010, 
Legea nr. 344/2009, Ordonan ţa de urgenţă  a Guvernului nr. 63/2010, Ordonan ţa de 
urgenţă  a Guvernului nr. 12/201 1), precum ş i Ordonan ţa de urgen ţă  a Guvernului nr. 
63/201, pentru modificarea ş i cornpletarea Legii nr. 273/2006 privind finan ţele publice 
locale, precum ş i pentru stabilirea unor m ăsuri financiare ş i intră  în vigoare la data 
aprobării lui, prin hotărâre a Consiliului Local Tecuci. 
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